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Europos komunistai, 
JAV ir Maskva 
Ar bus komunizmas su žmonišku veidu 

Suslovas puola Vakarų komunistų partijas 

Paryžius. — Europos komu-, no, kad Vakarų komunistų par-
nistų partijų judėjimas ir noras j tijų proletariato diktatūros pa-
atsipalaiduoti nuo Sov. Rusijos • smerkimai yra daugiau tikri. 

W 
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negu taktiški, nes marksizmas 
yra jau tikrai pasenęs. Partijų i 
savarankiškumą skatina ir Kini
jos komunizmas, vadinamas ma-
oizmu. 

JAV rūpesčiai 
JAV stebi šiuos Europos ko

munistų ėjimus ir jie kelia rū
pesčio, a r tai nėra taktinis ma
nevras Italijoje, Prancūzijoje ir 
kituose kraštuose greičiau pa-

,_ _ imti valdžią i savo rankas. Sekr. 
karinio išbalansavimo ir nieko i Kissingeris pastebėjo, kad jis 
prieš neturės, jei Amerika ir to- į neįsivaizduoja, kaip galės veikti 
liau Europoj laikys savo bazes. Į dabartinė* formos Nato, kai Eu-

iį . , . __ , . ; ropos kai kurių kraštų vyriau-
Kai kurios Europos komums- j s y b ė g b u g ̂ ^ į ^ ^ p 

tų partijos jau siekia tiek kad j ̂ ^ a ^ ^ ^ r P z u l t a tų , 
smerkia Sov. Sąjungos diktatu- , k o m u n i s t a i ^ j ^ d a u ^ a u 
ruų režimą, žmonių persekioji-1 ^ j ^ ^ j a u 

sukelia problemų ne tik Mask 
vai, bet ir Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Italijoj, Pran
cūzijoj, Britanijoj, Belgijoj ir 
Švedijoj komunistų partijos at
meta marksistinę proletariato 
diktatūrą, ką Maskva vadina 
erezija. Vakarų Europos komu
nistai skelbia, kad jų partijos 
vadovausis demokratiniais prin
cipais, jeigu jie pateks j krašto 
valdžią. Jie sakosi nenorės ap
versti aukštyn kojom Europos 

# * £ * 

XXII Prancūzijos komunistų partijos kongresas, sušauktes Saint-Quen 
saloje, kuriame dalyvavo 1700 atstovų, pasisakė prieš proletariato dik
tatūrą ir priėmė kitus Maskvai nemalonius nutarimus. Pagrindinė kon
greso dekoracija buvo nebe kūjis su piautuvu, bet Prancūzijos tautinių 
spalvų gėlių puokštė.. 

mus, psichiatrines ligonines ir 
koncentracijos stovyklas. Mask
va tuo nėra patenkinta, bet tie 

seniau šiaušiasi prieš Maskvą, 
rinkimuose gauna 33 proc. bal
sų ir manoma, kad ateinančiais 

AUSTRALIJA VEL LEIS AMERIKAI 
STEIGTI BAZES 

Po Whitlamo nuvertimo Australijos ii JAV 
santykiai labai pagerėjo 

Pabaltijo medalis Australijos prezidentui 

komunistai dalyvavo komunistų rinkimais m l „. j i e gaus daug 
partijų suvažiavime Maskvoje, j ̂ ngizu. g a l i n i a i s n u o M a s k . 
nes Kremlius tikisi, kad tokie ; y o s toki b a l s g k a i č ke_ 
komunistai atidarys komunis-1 U a j ^ ^ k o m u n i s t ų vadas 
tam vartus į vyriausybes, ypač , s&nti&go c ^ ^ g ^ n ą s pra n_ 
Italijoj, Prancūzijoj ir Ispani- ^ ^ ^ ^ ^ j i g ^ 
joj. Iš kitos pusės. Maskva * H už komunizmą su žmonišku vei-
jo nacionalistinio komunistinio j d u . k ^ j o j k o m u n i s t a i dar vis 
judėjimo Europoje. Juo labiau, ; n e l e g a ] i rtija ^ ^ ^ ^ 

ji taps legali ir taip pat gali tu kad visą komunistinį judėjimą 
sukrėtė Jugoslavija, 1948 m. 
pasitraukusi nuo Maskvos ir 
taip pat nuo Maskvos 1960 m, 
pasitraukusi Kinija. 

jajam ministrų prezidentui Me-
konui Frazeriui pasveikinimo 
laišką jo išrinkimo proga į Aust
ralijos prezidento pareigas. Prie 
to laiško prijungė Pabaltijo sa
gos sidabrinj medalį ir prašė ne
užmiršti duoto priešrinkiminio 
Pasižadėjimo panaikinti Pabalti
jo valstybių Įjungimo į Sovietų 
Sąjungą pripažiaiHią. 

R. Kreišmanis sulaukė Aust
ralijos minist. pirmininko Fra-
zerio atsakymą su padėkos pa-

Maskvos rūpesčiai 
Visa tai labai nervina Sovietų 

Sąjungą, nes sunkiau drausmė
je išlaikyti pavergtą Rytų Eu
ropą, kurioj laiko 31 diviziją 
Nepaisant tų divizijų, Jugosla
vija ir Albanija yra ištrūkusios 
iš Maskvos kontrolės, o Rumu
niją vis stengiasi vesti savaran
kišką politiką. Ir kituose Sov. 
Rusijos kontroliuojamuose kraš
tuose jaučiasi antirusiškas ju
dėjimas. 

Maskva ligi šiol nesiryžo 
išeiti prieš Vakarų Europos 
komunistų vadus. Jų apkaltini
mas tik dar labiau pagilintų at
skilimą nuo Kremliaus. Maskva 
su tais kraštais yra taip vadina
mos detentės nuotaikose. Vaka
riečiai Maskvoje mano, kad 
Kremlius labiau nori stabilizuoti 
padėtj^Cytų Europoje, negu pa
smerkti vakariečių komunistų 
savarankiškus judėjimus. Bet! Ssntiago, Čilė. — JAV sekre 
visa tai kelia Maskvai rūpesčio, j torius Kissingeris vyks į Ame 
nepaisant, kad tie vakariečių; rikos Valstybių Organizacijos 
komunistų pareiškimai ir buvo, asamblėjos posėdžius, kurie į-
tik tam, kad savo krašte gautų vyks Čilėje šių metų birželio mė-
daugiau balsų. Specialistai ma- i nesį. 

rėti |takos Ispanijos politinėje 
veikloje. Maskva tiki, kad Va
karų Europos komunistai tikrai 
galvoja taip, kaip jie sako, tai 
yra smerkia proletariato dikta
tūrą, tačiau Amerika privalo 
žiūrėti, kad tie komunistai kar
tais vėl nenušoktų visi kaytu į 
Maskvos sterblę. 

Suslovo išpuolis 

Sovietų komunistų partijos 
ideologas Suslovas, kalbėdamas 
Sovietų Mokslų akademijoje, 
stipriai pasakė prieš vakariečius 
komunistus, šie šmeižia socializ
mą, jie stengiasi išmesti tikrą 
revoliucinę esmę ir tikrąjį mark
sizmo leninizmo mokslą pakeisti 
buržuaziniu liberalizmu Jie klai
dingai interpretuoją marksizmą. 
Suslovas neminėjo nei prancūzų 
nei italų komunistų partijų. 

Adelaide. — Australijos nau
joji vyriausybė yra daug drau
giškesnė Amerikai. Naujasis mi
nist eris pirm. Fraser, po trijų 
mėnesių valdymo, jau pareiškė; 

I kad amerikiečiai gali naudotis 
| Indijos okeane Diego Garda ba-
1 ze, o buvęs min. pirm, Whitlam 
tam prieštaravo. Taip pat leido 

; naudotis Australuos uostais a* 
; tominiarns JAV* laivams. Taip 
' pat leido statyti JAV navigaci-
; jos bazes Australijos teritorijoj. 
[ Bazės y r a vadinamos Omega j reiškimu už pasveikinimą ir do-
grandinės dalimis, kontroliuojan į vaną ir taip pat patvirtinimą, 

i čiom Amerikos povandeninių lai- į kad Pabaltijo valstybių i Sovietų 
\ vų. aviacijos ir laivų judėjimą. Į Sąjungą įjungimo pripažinimas 
• Naujoji Australijos vyriausybė į panaikintas. 
i šalinasi nuo vadinamo trečiojo 
, pasaulio fronto ir aiškiai pasisa-
į ko, kad Amerika yra jos sąjun-
Į g-'ninkė. Kaip jų spauda skelbia, 
| Australijos ir JAV santykiai y-
ra geriausi, negu bet kada yra 
buvę. 

Pakartojo, ted Pabaltijo pripa
žinimas Sovie'jams panaikintas 

R. Krišmanis, Hamitone, Ka
nadoje nusiuntė Australijos nau 

Neramumai 
Indokinijoj 

Saigomis. — Komunistai In-
dokinijos valstybėse dar nėra 
labai įsitvirtinę, kaip gali at
rodyti, šiaurės Vietnamas turi 
rūpesčių su katalikais, Cao Dai 
ir Hoa Hao sektomis, įvairiomis 
gentimis, kurios nekenčia ko
munistinio režimo. Laose vy
riausybės daliniai dar dažnai su
siremia su partizanais, Kambo-
dijoj Juodosios Kobros išlaisvi
nimo armija dar tebekovoja ir 
skelbiama, kad valdanti kai ku
riuos ištisus kaimelius. 

Žmogaus teisių 
festivalis 

Strasburgas. — Kovo 16 bai
gėsi Tarptautiniame Žmogaus 
teisių institute Strasburge Penk
tasis tarptautinis žmogaus tei
sių festivalis Festivaly, buvo de
monstruojami 25 įvairiuose kraš 
tuose pagaminti dokumentiniai 
filmai, nušviečia minties, sąžinės 
ir religinės laisvės svarbą ir 
reikšmę žmogaus gyvenime. 

Kaliniai Indijoj 
Washingtonas. — Vieno In

dijos parlamento nario žinio
mis, krašto pirm, Indira Gan-
dhi dėl politinių priežasčių e-
santi įkalinusi 140,000 asmenų. 

• i • • • • 

KOVOS LIBANE IR RELIGINIAI 
SANTYKIAI 

Beirutas. — Dešimtį mėnesių rį Jų dabartinės nuotaikos kelia 
užtrukusios kovos Libane turi arabų pasaulyje. Dievo ir tautos 
sprogdinančios įtakos krikščionių akivaizdoje jis jaučiasi įpareigo-
ir musulmonų santykiams arti- tas atkreipti brolių dėmesį J tai, 
muose rytuose. Kai kurie Damas
ko šeikai savo penktadienio pa
moksluose jau pradėjo kelti susi
rūpinimą dėl jų tikėjimo brolių 
kentėjimų Libane Dėl to Sirijos 
krikščionys, kurie yra garsūs sa
vo pasaulietiškumu, privačiai jau 
čia susirūpinimo Libano įvy
kiais. 

Egipte buvo dienraštyje pa
skelbtas falangisto atvaizdas su 
kryžium ant nugaros, kuria sau
goja kitus musulmonus, karo be
laisvius. Dėl to čia solidarumas 
su Libano musulmonais kartais 
įgyja "šventojo karo" nuotaikų 
To pasėkoje aukštutiniame Egip
te įvyko neramumų tarp krikš
čionių — koptų ir musulmonų. 

Nuotaikos Jordane 
Jordano karalius Husseinas 

šiais įvykiais yra labai susirūpi
nęs, nes jo rytiniame Jordane 
krikščionys sudaro reikšmingą 
mažumą. Dėl to karalius parašė 
laišką Libano musulmonams bro
liškai juos perspėdamas, kad jie 
pilnai nesupranta pavojaus, ku-

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

Kissingeris , 
vyks į Čilę 

— Libano prez. Franjieh, re
miamas Sirijos ir dešiniojo 
krikščionių sparno, vis da r lai
kosi ir nepasitraukia. 

— Izraelio policija nušovė tris 
arabų jaunuolius ir suėmė 40 
asmenų nuolatinėse demonstra
cijose Jeruzalėj. Arabai protes
tuoja, kad buvo leista žydams 
melstis netoli Jeruzalės Aqsa 
Mosųue islamo šventovės. 

Roma. _ Italijos min. pirm. I _ j A V w k r > Kissingeris pa-
Aldo Moro pasikvietė partijų; kartotinai pareiškė, kad Rode-
vadus, t a rp jų ir komunistus,!£&, baltųjų valdomai, nebus 

Tarėsi su italų 
komunistų vadu 

Rhodezijos baltieji gyventojai, turėdami prtai akli akivaizdų komuniz
mo pavojų, ruošiasi gintis. % gynybą įsitrauk.a ir moterys. Čia matome 
vieną karininką, mokantį moteris šaudyti. 

Rodezija lengvai 
nepasiduosianti 
Geriau žūti, negu šliaužti keliais 

kad galėtų aptarti dabartinę e-
konominę padėtį, nes gresia ga-

suteikta jokia pagalba. 
— Prez. Fordas krašto mal-

lutinis sugriuvimas. Min. pirmi- d o g ̂ eni paskelbė gegužės 14. 
ninkas kalbėjosi pusantros va-j _ Indijos vyriausybe nebe-
landas su kom. partijos sekr.Įnor i parduoti Egiptui sovietiš-
Enrico Berlinger. ko nėra buvę; ̂  g y ^ d a l i ų ^ tQ k a i Ę . 
jau trisdešimt metų. Lira dar la- j gįptag nutraukė sutartį su Mas-
biau nukrito, net 15 proc. Pra
ėjusią savaitę Italijoj lankėsi 

Maskvai ištikimiausi užsienio kraštų komunistų vadai XXV komunistų 
partijos suvažiavimo metu. JĄ tarpe matome Huaaka, Caatro, Hoae-

kva 
— Prez. Fordo nutarimas su

mažinti plieno importą, gali iš
šaukti plieno kainų pakilimą,. 

— JAV kongresas ateinančią 
savaitę, manoma, patvirtins, 
kad nuo 1977 m. kovo 1 d. kiti 
kraštai negalės žvejoti arčiau 
negu 200 mylių nuo kranto. 

— Prez. Fordas nevengsiąs 
susirėmimų su kongresu ir par
duos Egiptui 6 transporto lėktu-

grupė atvyko j Izraelį, ryšium į vus. Tačiau manema, kad gink-
su 1.6 bil. dolerių pagalba, skir-; !ų pardavimas ras kongrese pri-
ta Izraelio apsigynimo reika- tarimo po paskutinio Egipto 
lams. Izraelis yra priešingas. į prez. Sadato ėjimo prieš Mask-
kad Egiptas gaus ginklų iš A-; va. 
merikos, bet JAV neigia, kad — Ronakl Reagaa, pralaimė-
šis vizitas turi ką bendro su. jes jau penketą xartų prieš pre-
proteatu. Delegacija, susidedan- zidentą Fordą, nenori pasiduoti 
ti iš 11 vyrų, vyks į Egiptą, Je- j ir pirminiuose rinkimuose daly-

|maną i* Šaudi Arajįft. ' Iraus toliau. 

JAV iždo sekr. W. S. Simon ir 
pažadėjo pagalbą, tačiau su u-
žuominomis. kad tokios pagal
bos negaus, jei i Italijos vyriau
sybę įeis komunistai. 

Pentagono 
delegacija 

Tel Aviv. — Pentagono karių 

Salsbnry, Rodesia. — Skelbia
ma, kad Rodezijos armija iš 
5.700 vyrų ir 40,000 pašauktų 
rezervų galėtų kovoti su Afri
kos sukflėliais, tačiau jei įsikiš
tų Kubos daliniai, tada karinis 
balansas nukryptų Rodezijos 
nenaudai. Castro visai nekreipia 
dėmesio, kad Kuba Sov. Rusijai 
kainuoja 2 mil. dolerių dienai, 
nes Maskva mato. kad tos mil
žiniškos sumos išlaikyti Kubą 
yra to vertos, žvelgiant į ateitį. 
Kubos daliniais galima išplėsti 
komunistų įtaką. Kaip skelbia
ma, Kubos paruošti žmonės jau 
iš Angolos slenka į Mozambiką. 
Manoma, kad jau net ligi šimto 
kubiečių specialistų ir patarėjų 
yra Mazambike ir jau pradėjo 
juos ruošti sukiliminiam karui. 
Visa tai yra pasiruošimas prieš 
Rodezija. 

Ieško Vakarų pagalbos 
JAV sekr. Kissingeris jau 

anksčiau pareiškė, kad nebus 
padėta Rodezijos baltiesiems iš
silaikyti valdžioje. Rodezijos mi-
nisteris pirm. Smith kaltina Va-

j karus, kad šie nedaro pertas* 

gų užbėgti Kubai, ar tikriau 
Sovietų Sąjungai, nuo Rodezijos 
užpuolimo. Ministeris pirminin
kas nemano, kad taikos keliu 
būtų galima išspręsti dabartinė 
problema Rodezijoje, kur bal 
tieji yra vyriausybėje, nors jų 
tėra didėlė mažuma. Rodezija 
pati galėtų išsilaikyti Prieš su
kilėlius, tačiau kitas reikalas, 

kad tai kliudo vakarinio Jorda
no išlaisvinimui. Karalius turi ar
timus ryšius su vadovaujančiais 
krikščionimis Libano politikais ir 
kovoja prieš siaurą regionaliz
mą, kurį kovos Libane stiprina. 
Savo ruožtu prieš regionalizmą 
pasisakė ir vienas Vatikano at
stovas art rytuose, perspėdamas 
kovingus krikščionių vadus, kad 
jų veikla gali sudaryti sunkumų 
15 milijonų krikščionių arabų 
kraštuose. 

Rūpesčiai Sirijoj 

Savotiškai šiuos įvykius išgyve
na Sirijos musulmonai. Jie yra 
suskilę j dvi grupes, kurių vieną 
sudaro šviesuomenė ir turtingieji 
sluoksniai, kitą liaudis su tradici
niu tikėjimu. Prezidentas, nors 
priklausyc-^nas slaptajai Alaoui-
te sektai, sugeba krašte išlaikyti 
visuomeninę pusiausvyrą. Dėl to 
jis deda pastangų pusiausvyrą iš
laikyti ir Libane Tačiau pasku
tiniuoju metu tradicinio Sunf is
lamo pagrindiniame mieste Ha-
ma tarp didžiųjų alaouite žem
valdžių ir dešiniojo musulmonuų 
sparno šalininkų kaimiečių įvyko 
riaušės, kurių metu nužudytas 
vienas alaouite valdininkas. 
Nors tvirtam prezidento Assad 
valdymui tai grėsmės nesudaro, 
tačiau prie santykių kaitinimo 
prisideda 

Šiaurės Vietnamas 
ir Amerika 

Washingtonas. — Nepaisant 
ilgai trukusio karo su šiaurės 
Vietnamu, dabar tarp Hanoi ir 
Wasbingtono jaučiamas atšili-

I mas. Neseniai Hanoi grąžino du 
žuvusius amerikiečius, o iš A* 
merikos pusės nors ir nėra ko
kių diplomatėlių ar prekybos 
ryšių, bet jau leidžiama j Viet
namą eksportuoti kai kurie dra
bužiai, maži plūgai, dantistų ka
l k ė t o kėdės. Visa tai daugiau 
prekės, skirtos žmogaus aprū
pinimui Kai praėjusį gruodžio 
mėnesį Hanoi lankė kai kurie 
amerikiečiai, komunistai klausė 
apie 3-25 bil. dolerių pagalbą, 
kurią pažadėjo sekr. Kissingeris 
pasirašydamas taikos sutartį 
Paryžiuje 1973 m. Amerikiečiai 
teigia, kad didelės sumos jau 
atiteko Hanoi režimui, nes jie 
užgrobė Pietų Vietname daug 
amerikiečių ginklų. Nors tų gin
klų dėl dalių stokos ir negali 
panaudoti, bet dalį jų gali par
duoti tiems kraštams, kurie gin
klus perka iš Amerikos, kaip tai 
Iranui, Peru ir kt. 

kai j kovas mesis Kuba. tikriau 
— Sov. Sąjunga. Min. pirminin- Š v e i C O T a i ą n k l U O J a S l 
ko žodžiais, Rodezijos kritimas 
bus didelė tragedija visam Va
karų pasauliui. Min. pirnunin-
kas vakariečių bikraštininkams 
pareiškė: "Mes kovosime. Ką 
kitą mes galime daryti? Kai ko
munistai teroristai bando už
imti tavo kraštą, mes turime 
kovoti. Tai yra tokia mūsų filo
sofija. Gal tai yra šių dienų pa
sauly kiek ir senoviška, bet aš 
galvoju, kad kiekvienas žmogus, 
turįs stipresnį nugarkaulį, turi 
taip daryti, stoti ir kautis. Ga
limas daiktas, mes pralaimėsi
me, bet aš galvoju kad geriau 
kovoti ir žūti, negu keliais 
šliaužtr. 

Šveicarija. — Šveica
rijos parlamentas nubalsavo 
pirkti iš JAV už 460 mil. doL 
lėktuvų. Bus perkama iš North
rop b-vės 72 kovos lėktuvai 

KALENDORIUS 
Kovo 19: šv. Juozapas, Kvin-

tilė, Vilas. Nautilė. 
Kovo 20: Rasi jonas, Tekle, 

Vygantas, Gėlė. 
Saulė teka 5:58, leidžias 8 V. 

ORAS 

Cbicagoje ir apylinkėse šian
dien šilčiau ir saulėta. Tempe-

Jratūra apjq 00 laipsnių. 
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SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS 
Amerikos lietuvių slidinėjimo 

pirmenybės jvyko kovo 6 d. 
"Devil's EHx>w" kalmioae, On-
tario, Kanadoje. Lietuviu var
žybos vyksta pabaltiečių varžy-
b į rėmuose jau daugiau kaip 
dešĮoat^ -meuį. Atvyko slidiuiakai 
Iš ifccįtigano ir Okio pamėginti 
«ivq .jėgų prieš stipriuosius to-
roa^žkius. 

Sniegu aclįloti karnai ir sąų-
iųi« dar labiau išryškino, slidi-
&te& ŠŠr% naoia,ik%. Moterų 
kiase^e Vida Stripinytė laimėjo 
slalomą ir dVdį slalomą lengvai, 
be kookvrencijps^ Vyrų klasėje, 
nežiūrint amžiaus skirtumo,, sla
lomo sąrašo pradžioje atsidūrė 
pagal sugebėjimą: L Lloyd Kr 
liląuskas, 2, U™& Stripinis, 3. 
getras l>urinavičius, 4 . Vyte-, 
rds Čiurlionis, 5. Jonas Lobis, 
6. Jonas Jonaitis. Didžiajam sla
lome, kur posūkiai ne tokie ašt
rūs, bet greitis. dideąnis4 dau
giau jaunų veidų pateko | są
ramo pradžią: L Riefcardas La-
past Z Petras I^aurinavifius, 3 . 
taiflas Stripinis^ 4. Rimas Gude-
ljs, 5. Jurjs Čiurlionis, 6. Vytas 
Zagarskas. Viso dalyvavo 19 
lietuvių kiekvienoje rungtyje, 
sjalome ir didžiajame slalome. 
Vertinant klubinius pajėgumus 
taškais, Toronto Vytis surinko 
48.0 taSkus. Clevelando "Žai
bas- 1615. Detroito "Kovas" 
4.5. Toronto -Aušra" šį sykį 
niė&>; 

Tik Ti^ssa paragino slkbninkus 
skirstytis namo ir nugalėti pas
kutinį "d0wnhill" — namo. Vie-
mmt* 100 mylių, kitiems 400 
rr.y.iu W. pasimatymo. 

V. ČrurUdni* 

FUTBOLAS 
I- n TBGLlVfMNT 

rcDrAmo 
Prieš pricecuuit futfobo se

zoną, Lituanieos - l i t h s valdyba 
praėjusį šeštadienį suruošė vyr-.. 
komandų žaidėjams pobūvį mpr 
jąinuii jaukioje Playhoufee salėje. 
Svarbiausias š io pobūvio kalti-
~ --.\č — -cntrv.; i o r . J . x : zž-
laėjusi savo divizijoje pirmąją 
vietą. Naujasis klubo pirminin
kas Vyt. Miceika vaizdžiai pri
statė reaervo žaidėjus ir 15 išar
do aldermaną Kenneth B- Jak
šy, kuris įteikė laimėtojams fut-
kpio lygos parūpintas trofė ja i 
Po oficialiosios dalies smagiai 
pasivaišinta Mubo \-aldybos. na
riu Žmonų ^^"kienės , Ušaua-
k$&t*, VUrtorienės ir Yenckaus-
r.r"~v.- puikiai ir skoningai pa

ruoštais užkandžiais. 

džio mėn. 4 d. 3 vaL Marąuette 
Parke. 

Kad visas numatymą rung
tynes, pavyktų sužaisti, po jų 
jau turėtume šiokį tokį vaizdą, 
kaip atrodys Lituanieos koman
da pirmenybėse, kurios prasidės 
balandžio mėn. 11 d. Pirmosios 
rungtynės bus prieš Hansą Uni
ted mūsų aikštėje. , 

Europoje eina prie galo kvali
fikacinės rankinio varžybos Afon 
treaiic olimpiadai. 7 grupių g i 
3 komandas grupėje, laimėtojai 
bus tie laimingieji, prie kurių 
prisidės Azijos, Amerikos ir Af
rikos laimėtojai Su Hxcrr.z^; . 

mm, kaip pasaulio meisteriu, .r Ka
nada, kaip ©rgar:'jE»Tof«a v.<*o 
bus 12 dalyvių. 

Amenkee pj«t4fc|ft užsitikrino 
kvalifikacinį, Argentinai pasida
vus be kovos, 

Krepšinyje Egipto rinktinė 
atstovaus Afrikos kontinentą, 
finalinėse rungtynėse nugalėju
si Senegalą 7 0 - 6 1 . 

Futbole Azijos grupt.-e Korė
ja laimi prieš Indoneziją 2 - 1 , o 
Singapūras prieš Gvinėją 7 - 4 . 

I 

i 

\ « i "•aunie • l \ VJ~---. 

Z. Degučio 

Praėjusį šeštadienį Liths ve
teranai draugiškose ringtynė-|VkL Amerikos grtrpė|e Mekai-
s e įveikė Real komandą, reaul-! ka nugali Kubą 4 - 2. gi 
tatu 2 - 1 . Įvarčius Įkirto HT Je-
nigas ir M- Mikalauskas. 1 . J. 

{VARIOS 2INI0S 
GERULAIČIAI MASKVOJE 

Pirmosios istorijoje teniso 
rungtynės tarp Sov. Sąjungos 
įr Amerikos baigėsi lengva a-
njerikiečių pergale. Kad publika 
gautų daugiau ir įvairesnio te
niso, šios rungtynės buvo pra
vestos amerikiečių komandinių 
varžybų pavyzdžiu, žaidžiant 
tik po vieną setą ir sumuojant 
laimėtus žaidimus. Pirmoji dvie
jų dienų rungtynių dalis vyko 
Maskvoje, perpildytame 14,000 
stadijone. Kaip jau rašėme, už 
Ameriką žaidė ir Vytas Geru
laitis, o vienas iš specialių va
dovų buvo jo tėvas. Nors Lie
tuvos sporto laikraštyje apie tai 
buvo tik mažytė žinutė, Mask
voje Gerulaičius pasveikino net 
30 lietuvių iš Lietuvos, dalis vy
resniojo Gerulaičio, buvusio Lie
tuvos meisterio, draugų, kiti 
šiaip teniso mėgėjai Kartu pra
leistos t o s kelios valandos bu
vo malonios ir įspūdingos. Vy
tas išdalino visas savo raketas 
ir daugybę kitų smulkmenų, 
M i ? kva je \ ';•" a -~ ;: ra". x.ic e jo 
:.rk--š V. Yoi-u-ti.Uį 7 - 6 .: lai
mėjo dvejetus su S. Ifaier | 2. 

A:, ".r v ; -criyV.* -..allį vvįcc 
'-^r - • - : : - - '-':.:.:. : : , . t r . a ; •• -.-. •.?•&• 

.-.ancio ;r I;..i:a...ayo'ao mies-

mentu Moatrealy jau vietas tur. 
Kanada, Lenkija, Sov. Sąjunga, 
Iranas, Brazifija ir Uragvajis. 

{DOMI £T ATJSTJKA 

L Amerika, 2. Sov. Sąjunga, 
3. R. Vokietija, 4. Lenkjja, 5 
V. Vokietija, 6. Anglija, 7. Suo
mija, 8 Kuba, 9 Prancūzija i r 
10. Švedija — taip rikiuojasi 
kraštai iesgv. atletikoje. Lente
lė sudaryta kiekvienoje rungty
je, imant 20 geriausių pasekmių 
ir jas vertinant taškais. Statis
tika surinkta praneūjzų sporto 
dienraščio L'Eguipe ir bazuojasi 
tik 1975 metais. 

Amerikos "Tratk and FieM" 
žurnalas sudarė panašią lentele, 
imdamas taip pat 20- geriausių 
pasekmių, be t visų laikų. Pir
mąsias tris vietas užėmė toj pa
čios valstybės, tačiau kitose vie
tose žymūs pasikeitimai; { p i r 
mą dešimtuką jjsispraudžiant 
Belgijai, Kenijai tr Naujajai Ze
landijai 

OKUP. LIETUVOJ 
_ Ledo ritulyje 14 A klasės 

komandų baigė Lietuvos pirme
nybes. Pirmose trijose vietose 
iisiiikiavG Kauno komandos.. 
Stakles, Inkaras ir Atletas, o 
ketv.rtoji teko Vilniaus 2algi-

-ongtynės tarp. ^ : U V J S .:• La:- g r t j p i i c 
vijos rinktinių r^ cUči gaca u u u w 

puikių pasekmių, lietuviai \ajfta \ a^ario 2S — kovo 6 d*wio-
12 rungčių o ^atviai 7, ir L.čtu- rr.is įvyko Cbi&gOĘ Lietuvių 
-a aųgaii Latv iu i i i - š i Ta- f Go^o A.UOV a-^^c iivyAa i i - -

TfJF •JTHUANlAm WOKLIVWlDR DAfl-Y 

WBST mr4 w, cmcAoę, mim iiaa T*, LU 
C1M« Post»g« (Mld ai CUtmjm> ffiaoia. Pubtiafeod <buiy, 

Bxcep; Sufldays, Lega. houdiiys., days afcer Christmas and Easter 
by tiae Lgintfnnr> Prau aooMiy. 

Sabscnpt.on M į q S 2 i X — Crica<>c ^nd Cook County, IUinots. 
I^'A-^m x P.S.A C23.00. Caoada $28.00. Foreign 
Coii-._.c; — SJy.OO. 

.HrfU 5«iaiCa.- ^jtfcMicr, palnr.tav.ra*. j j <--^a> —- r 

rat» a<«tuiiAiaria. Ant DR.*.UGO ?rV kieimeno ?fa:tytoic ^ r ^ o . 
» v u a J ;o aJOJita-ą, a^ynuma. ifa KSCU afcaAi-.-.ao . .'- _c-••-

. - m/m 
"Druifv* praamiDMMia KMaaoa i* A^JO>;O 

Įi%n»«nia s mčn. 3 mčn. 1 mžrw 
Chicago, Cook, BL $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
Kanadoje $28.00 $15.00 $10,00 $4.00 
:^cw. $26.00 $15.00 $10.00 — 
Ufaiecyje $29.00 *17M $11.00 —:--" 
Savaitinis $18.00 $10.00 — — 

'"• 

I 
iiaa i t ikia pac. c-i'.i, kad Latvi
jos rinktinėje dėl ligos t^uko 

— įKreptiuyje, kaip jau rašė
m e . E© pirmojo rato moterbų 
aukščiausios lygos pirmenybių 

• Redakcija dirtia fca=<lien • Red4na;-d stra.peii.us ta-^o >avo 
SiSCf 4"-SC ftesiaditauJu.* i uuo^būra. N«a»uaauaou« ^ ' - ' ^ ^ 
jį.,30 — i2:00. | *«.~u~ja, juos grąžina tik 15 anka-

• Admuustraaja aurbt i a j - x Metama Rjedakciia už skelbi. = 
. r/s nuo 8^0 įki 430, Šešto- I mų turinį neataaka Skeftmnų kaV = 

dteaįįi auo 8:30 iki 12:00. [ aoa prisjunčiamos gavus prasynm 2 
U s kraštus". Važiavoin.į s : ^lįttiiMHutitHUMiiuMuutiaiHituiimtinMiniiiiHiimiifitiiiminmmiiiiiiimmfr? 
Petersburgą, Floridą, kur prie j įZT^į~^^ 

ketetos geresnių lengvaatletų, [jūros krašto esančiame Happy1 

Dolphyno viešbuty savaitę pra
leidom, Saulės, vandens netyiko 
ypač tiems, kurie nelošė golfo 

Vilniaus Kibirkštis stovėjo 5-je i Be golfo, kasdien St. Petersbur 
vietoje. Antrasis ratas neseniai 

sos olimpinės rinktinės žaidėjos 

go lietuvių tautiniuose namuo-

Dft. MNA BALIUKAS 
2S58 West 63rd Mr*et 

AKTŲ AUSŲ, NOSIES IR 
GERKL2S LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

m 

vyko Rygoje ir Leningrade. Vi- se būdavo vakarienė su skaniais 

buvo išleistos žaisti už savo ko- r — studijinės konferencinės pa 
maudas, tąd ir Kibirkštis buvo 
su Rupšiene, Makselyte ir Šuls
kyte. 

Pirmose rungtynėse Kibirkš
tis įveikė Kazachijos Alma Atą 
6 7 - 5 4 ir tikisi šiame rate tru
putį geriau pasirodyti, kaip pir
majame. Kaip jau eilę metų pir
moje viątoje stovi Rygos TTT 
su didžiąja Semeniova. 

Reikia pažymėti, kad tų klu
bų antrųjų komandų pirmeny
bėse KibirkStis pabaigė pirmąjį 
ratą be pralaimėjimo ir stovi 
pirmoje vietoje prieš Rygos 
TTT ir Leningrado Spartaką. 

Vyrų klasėje, kaip žinome, 
pirmąjį ratą Kauno Žalgiris ir 
Vilniaus Statyba baigė įspūdin
gai, atsistodami 3 ir 7-je vieto
se. Antrasis ratas vyksta Le
ningrade, tik Lietuvos atsto
vams jau nebe toks sėkmingas. 

lietuviškais patiekalais, o po to DR. K. G. BALURAS 
.akovt-rlja tr moierę iigua 

ir tmtq Oiyatpic Z-tUSt 
DR, P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1449 Bo. 50th Av«» Oeero 

Kasdien 1-S vai. tr 8-8 vaL vak. 
Umkyra* tre£i*&tonina 

ftaitedtontato 12 Ir 4 w l POĮiat _ T 

TtL RrahuiOB 6-1811 
DR. WALTER i. KIRSTUK 

(Laetuvia gydytojas)' 
8»3i West S8th Street 

>> <f . 

u. §k)8 i iomandos žais tarpi Statyba pralaimi trejas rungty-
,-ęs ,i4k\į sistema dėl meiste- nes & eflės: Leningrado Ą>arta-

utuio, kui 8 6 - 7 7 , Minskui 8 8 - 7 4 ir 
— Futbole Lietuvos atstovai Kauno Žalg-'-ai 96 - 82 o laimi 

ųjongoi A klasės pirmenybėms prieš Jerevano KEE 8 9 - 8 6 . Žal
giris pajėgia išlaikyti trečiąją 
vietą, prafeimėdamas Leningra-
dui 67, - 59, bet laimėdamas prieš 
Statybą ir prie* Jerevaną 107 

99. 

i < t O j 

PASIRINKIMAS 
PTR>nvVYRfcMS 

Suorganizuoti draugiškas fut
bolo rungtynes ar užregistruoti 
-.Viją žaidėją National Soccer 
League santvarkoje užtrunka 
maždaug tiek pat, kaip ir gauti 
vizą ištrūkti iš Kremliaus glo
bos. Nežiūrint visų formalumų 
barikadų. Lituanieos vyrų ko
mandos vadovas inž. Bielskus 
jau turi užregistravęs pakanka
mą žaidėjų skaičių ir patvirtintą 
trejetos draugiškų rungtynių 
tvarkarašti. Prrmosioma rungty-
nėros, kurios Įvyks šį sekmadie
ni, *DOVO mėn. 2 t d.. 2 vaL» Mor
ton Mghsehool stadione, Ber-
wy&, prieš major divizijos oekų 
Spartą, yra numatyti šie žaidė
jai: J. Putna, T. Landy, J. 2u-
-rtuskaa, E . Sinkus, Nayder A . 
Krygeris, B. Frame, K Kavec-
*•*, V. Pikšrys, J. Ringus, A. 
Rimeika, A. Dovydaitis, R. Bur-
ar i^a ir H. Varaneekaa. Antros 
rungtynės bus kovo 28 d. 3 vai. 
Marųette Parko aikštėje prieš 
major drvtzljoa vokiečhf Groen 
i VttuU ir trečfosios pricL pir-
p x iv-jtįa* Vikinga w btta^įlu. 

Dr. Algis Saunoris kovoja už titulą 
Nuotr. Z. Deguto 

tuose. Cia žiūrovų buvo vos po 
4,000. Vytas Įveikia Sąjungos 
meisterį Metievelli 6 - 4 ir vėl 
laimi dvejetus 6 - 3 , Rašant šias 

Žalgiris .r Klaipėdos 
A^ar.;^ į>aigia pasiruošti. A~-
Antiuš įVei:<ia Liepojaus Žv*;"-
riioks 3-2, o Žalgiris dvi savai-
*..v= trer/j-avesis Palangoje da
bar ^vyko 4 rungtynėms { Ry*-; 
Vokietiją. Va^:arg. pasaulio mė
gėjai tokio liuksuso sau negali 
kisti. 

— Takltey je Vilniaus Kuro 
aparatūros komanda žaidė Są
jungos A klasės pirmenybių 
rungtynes prieš Minsko Motoro 
komandą. Minskas laimi abejas 
rungtynes 3 - 2 ir 3 - 1 . 

— Plaukyme Šiaulietė Loreta 
Mališauskaitė 50 mtr. laisvu sti
liumi neplaukė per 29.2 sek. ir 
pagerino Lietuvos moterų, mer
ginų ir mergaičių rek*wd*e. Mo
giliovo varžybose 200 mtr. lais
vu stiliumi ji nupiaučė per 2 
rnin. 16 sek. ir pagerino l i e t u -

Po varžybų buvo apdovanoti 
geriausi žaidėjai, o speciali do-

buvo įteikta Modestui Pau-
už sportinį ilgaamžišku

mą. 

Prtuna llgomua nagai . «ueitarii»*-
Jei neatsiliepia, gmmbtatl 174-8004 

y,-

S k a i t o s , ŠUOrganiZUtos P a š a u - L ^ g s^ p ^ ^ R , ^ f ^ v r t o r d VaL plrmad. aatrad., k e t v i r t a , tr ,. 
Uo Lietuvių Inžinierių ir Areni-, M e d i m i j^^g, TeL LU MA46[£•*££ . »?». x*-*'.**• ™** *--•"• 
tektų sąjungos. Atvažiavusių 
buvo ne tik i š Cnicagos, bet ir 
kitų miestų, o keletas net iš To
ronto, Kanados. 

Golfo turnyro laimėtojai bu
vo apdovanoti taurėmis ir do
vanomis (golfo sviedinukais). 
**Low gross" Masėje 18 skylių 
pirmą vietą laimėjo J. Kubilius, 
2-rą vietą Algis Simanavičius 
(Toronto), 72 skylių pirmą vie-

(Nukelta j 5 misi.) 

VaL 

Dft. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

atar^oettc Metttcal ttetifr 
R Iii sa. KetUle A ve, 

plraMuL, <tntrw. ir ketvlrtad 
•: Ucl ":IC v*L vakaro 

SeAia.!. u_o i iki S vai. 

Offtoo telef. WA ^2<W0 

POOR CIRCULATION 
COLD FEE1 

YARICOSE VEINS 
DENMARK'S 

FAMOUS 
FOLK REMEOY 

• ——— » » 

I AM HAVING K&CKI.I.r.yr 
REsuiiTs vrrrH UY PRODrcr 

1 have received thousan<i* ot testi-
mo&ies alao indicating relief trotn 
ARTHBITIS. MIGRAL>TE, BLOOO 
CLOTS SW©I4>EN USGS. LBG 
CRAMP and many other ebreu-
lation probleans. I'U encloee a 
booklet ot unsolicited ietters 
sfeowtn>c haw ftffecttve tae pecae-
<iy is for ao many. Send $$.20 tos 
4 oz. bag, 3 wks. suppiy, oir J5.S0 
for Wo b&gs pootpakl te: 
C OBBEKJAER, P.O. Box 3*4, 

De-pL C. 
AxUagtcm H»., UL 60004 

Sold as a 
i Fepperraint Beverage Mi*. 

TeL Olteo HE 4-58«, re*. 588-22S3 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS L?. CHIRVRGAS 
2434 Went 71st Street 

Vai. piru;. <vetv. : U:*. ? popiet 
antr^d.. peaieta. 1-5, W. Ir freftt. tik 
mikita rxA 

L»r. Ant. Ru<)oko k*Ww«» peržarf 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRI3TAS 

JT709 Weat 51st Street 

V^U. pac" siMrttartma: pL>-Tn*<l ir 
tMftr. 1—4't» 1— irr.ra/L tf p»n*-
tad. L1—4. *e*t*.i : -* viu. 

vao. mk. ftĮjfil, 12 -* vaL »opUt o 
tredladlenlalc uždaryta. 

ORTIRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHERUBG* 
EtDLK.rc IR VAIKŲ LIGOS 

SPEOTAilST* 
MtJOICAL Br iLOISG 

T1M Semtu W6utem ATeana 
Valandos: Kasdien nuo 10 TaL ryto 
Ofiso <*L KE 7-1168; rezkL SSŠ^StlS 
Oflag H E 4 - 1 8 i a Rca. P R «^M»1 

DR. 1 MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJ.^ IR CHIRUItGJLS 

Specialybe vidaus ligos: 
t4M Wwt 71st Street 

(71-oa tr OampbeU Ave , kaonpaaj 
VaL: pirmad.. antrad., ketvlrt. tr 
penkt J 1M T T . p.p. Tik ktisltaroa 

TeL TT8-666S 
DR. VIDAS J. REMICKAS 
ŠIRDIES IR VIDAUS LJGOS 

2454 West 71st Stiee»- ; 

• 

• 

- - " • ' 

- v ; 

--. . 

• . 

Valandos pagal gnintArlmą 
_ 

-

eilutes, amerikiečiai veda užt ik- i v o s mergaičių rekordoa. 
rintai 107-77 . Vi pergalę jie — čar l»ve h?rkueiose tary-
gaus 60,000 dolerių, o pralai- j tautinėse varžybose, kur daly-
mėtojai pasidalins 40.000 doi. 
Žinoma, oficialiai viską paims 
Sov. Sąjungos teniso federacija 
Mat, žaidėjai v is dar neva tai 
mėgėjai, nors jų algos yra di
džiulės ir dirbti nereikia. 

VARŽYBOS 
QUIGLEY MOKYKLOJ 

Balandžio 9 - 1 0 d. Quigley 
mokykloje, 7740 So. VVestern 
Ave., ivykg įdomios varžybos 
tarp 9 pietinės Cbicagos mo
kyklų. Jų tikslas yra sukelti 
pinigų Misericordia namank,, y-
patingiems vaikams. Penkiose 
varžybose berniukai rungty
niaus prieš mergaites! 11 varžy
bų bus normalios. O 4 varžybose 

vavo 650 plaukikų i i 10 kraštų, 
vilnietis A . Juozaitis 200 mtr. 
krūtine laimi brasuos medalį o 
100 mtr krūtine — sidabro. 

— Bankinyje sąjungos pir
mos grupės pirmenybėse Kauno 
Granitas nugali Rygos Celtnieks 
30-24 ir Leningrade Bolševi
ką 37-24 ir be pralaimėjimo 
stovi pirmoje su visoms gaa-
my bėrais vėl patekti i aukščiau
sią lygą. Šiaulių TiuraF r^'P pat 
neblogai laikosi ir stovi $-jt v ic 
toje. 

Moterų taip pat pjr'-tos gru
pės pirmenybėse Vilniaus Eifl* 
laimi prieš Leningradą 1 4 - 9 , 
bet pralaimi Beregovui 2 8 - 9 . 
Nežiūrint to, patenka i pirmųjų 

ĮSIGYKITE PATVARIA IR EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMUI PRILMOHĘ 

Mes steagbunte daoti Hetuviams geriausią patarnavuuą 
|R geriaasias pirkimo sąlyga* 

Atvykite pamatyti 
n a u j a m a ž a C h r y s l e r 

efcoeomigka 8d 22 myli? 

Ofs. teL 7K-M7T; Rez. 24»-28M 

DR. E. DECKYS 
GVDVTOJ* m c m B o i o a 

Specialyh* — Nervu ir 
Enaoinčs Liern 

Utis «o T»ala«kl Koad 

O P T I C A L S T U f l I 
VIOLETA KAROSATrft . 

TW1 So. Waabtenaw, teL ?7S-«?*« 
Prltaficoinl akiniai pagal gydytoją 

receptas. 
DideU* akiaia r t a y paeirtaktnaa 

Vai.: pirm., antr.. penkt. l«-5:»«. 
Ketv. 1-8 v. v. Sėst. 19-4 r. p. 

Trečiadieniais uždaryta. ., 

R«id. teL - GT SUWS 

DH.W. M. Eisiu Emu as 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
VL32 Se. Kedzle Ave^ W\ S, 1670 
ValaarJos pagal toataj-iia*. 4<-i m*-

TeM. — 2S2^4» 
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Protesto demonstracija 

LKB KRONIKOS SUKAKTY 
Kai pernai rugpiūčio 22— kių mirė Sovietų Rusijos sniegy-

26 dienomis į Lietuvą vyko Ber- nuose, kentėdami badą, ligas, 
lyno vyskupas kardinolas Alfred kankinimus. Mirė pavergti, kan-
Bengsch, slaptojo laikraščio kinių mirtimi, bet nenugalėti, ir 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios šiuo metu kalėjimuose pūsta kil-
Kronikos" leidėjai plačiu raštu, niausios širdys, šviesiausi protai, 
išdėstančiu žiaurią Lietuvos ti- Kiek tokių "gydoma" psichiatri-
kinčiųjų priespaudą, kreipėsi į jį: nėse?... Už Kristų, už jo skelbia-
"Mes, ''LKB Kronikos" leidėjai mas tiesas kentėjo ir mirė mili-
prašome Jus, Eminencija, dau- jonai kankinių. Tenegalvoja a-
geiio kunigų, tikinčiųjų ir ken- teistai, kad šiandien neatsiras to-
čiančių už tikėjimą vardu — per- kių, kurie nebijotų kentėti už tie-
duokite Bažnyčiai, pasauliui ir vi- są, tikėjimą, už Bažnyčios reika-
siems geros valios žmonėms mū- lus". 
sų pagalbos šauksmą. Tenelieka Dar dramatiŠkesnis teismas, 
užmiršti ypatingai tie, kurie P. smulkmeniškai aprašytas, buvo 
Plumpos, V. Jaugelio, P. Petronio, Nijolės Sadūnaitės, irgi pasmerk-
J. Gražio, N. Sadūnaitės ir kitų tos komunistinių tironų, 
pavyzdžiu už Dievo teises, Baž- * 
nyčia ir tautiečių ateitį pasirinko Lietuvos Katalikų Bažny-
kryžiaus kelią Gulago kazema- č i o s Kronika — tai dinamitas 
tuose . išeivijos kolonijose, sujudinęs vi-

Jeigu šie herojai yra atsimin- sus, kokio tikėjimo, kokių pažiū-
tini visada, tai ypač šiandieną, rų lietuvis bebūtų. L K Religinės 
nes kaip tik kovo 19 d. prieš ket- šalpos rėmėjų rūpesčiu išleisti 
verius metus — 1942 metais pra- 5000 egzempliorių pirmojo Kro-
dėta leisti ta okupuotosios Lietu- n&°s tomo beregint ištirpo. Bai-
vcs martirologija — "Lietuvos giamas išpirkti antras tomas, 
Katalikų Bažnyčios Kronika", taip pat 5000 egzempliorių. Jau 
Šiandieną šio pogrindy išeinan- spaudoje ir trečias tomas. Kunigų 
čio slaptojo laikraščio ketverių Vienybė leidžia šios Kronikos 
metų sukaktyje su gilia nuostaba vertimus anglų kalba. Elta svar-
ir aukšta pagarba prisimename besniuosius įvykius iš Kronikos 
tą įvykį ir tuos herojus, kurie iš- paskelbė visam pasauliui anglų, 
drįso pasaulio istorijoje neregėtos 
priespaudos grėsmėje statyti pa-

MARKSIZMAS PRAKTIKOJE 

italų, prancūzų, ispanų, vokiečių 
kalbomis. Išleisti atskiri leidiniai 

vojun ne vien savo laisvę, bet ir anglų, italų kalbomis apie Nijo-
gyvybę, pradėdami leisti okupuo
tos Lietuvos pogrindžio kroniką, 
neturėdami nei laisvės informa-

lės Sadūnaitės teismą. Italų 
spauda plačiai panaudoja Kroni
kos žinias savo puslapiuose. Itali-

ciją rinkti, nei reikiamų spaudos jos krikščionys demokratai orga-
priemonių, nei aiškių galimybių nizuotai savo padaliniuose 
platinti, tik turtingi nepalaužia
ma tikėjimo ir Lietuvos meile, 
nesitikėdami kitokio atlyginimo, 
kaip tik okupanto kalėjimus ver
gų darbo stovyklose, Sibiro trem
tį ar net neabejotiną mirtį. 

savo padaliniuose ir 
savo spaudoje varo akciją prieš 
neregėto sunkumo persekiojimus 
Lietuvoje ir už išlaisvinimą įka
lintųjų. Patys tauresnieji rusai pa
rodė gilų Kronikos leidėjų atjau
timą, kaip tai išryškėjo iš Ser-

Marksizmo trumpas nusakymas 

Darbo vertės teorija Marksui LEONARDAS DARGIS 
pagrindinė, turinti padėti panai- j 
kinti kapitalizmą ir įgyvendinti Į pra<įžią, vidurį ir gaią: Kadangi 
komunizmą. Pagal ją visų gėrybių 
vertės matas yra joms gaminti 
panaudoto darbo kiekis. Darbas 
matuojamas laiku, o jo kaina — 
darbininko jėgos atgaminimo 
vertė. Pastaroji visuomet žemes
nė už pagamintąsias gėrybes, nes 
čia dar turi likti vietos prideda-
majai vertei, kurią visuomet pa
siima kapitalistas, išnaudodamas 
darbininkus, užuot ją jiems pada
linęs. 

Kapitalistas nieko kito nedaro, 
tik iki begalybės vis kaupia ir 
kaupia, vis iš naujo gamina
mą antvertę, o sankaupas ir vėl 
iki begalybės deda į vis naujesnes 
mašinas, vis iš naujo atimdamas 
darbą iš darbininkų, augindamas 
atsarginių darbininkų armiją, 
mušančią darbo kainą ir dar
bo kainą ir dar daugiau didinan
čią antvertę. 

Perkamojo pajėgumo mažėji
mas nuskurdina gyventojus. O 
už tų nuskurdėlių pirkimo malo
nę žiauriai kovoja, vis didėjan
čios ir skaičiumi mažėjančios 
(konkurencija jų daug pražudo) 
bendrovės. Tokia kova veda į 
sunkmetį, na, ir į kapitalizmo 
griuvimą, nes sunkmečio metu 
darbininkai pasiims savo sukur
tas, taigi jiems priklausančias 
bendroves — gamybos priemo
nes, įves proletariato diktatūrą, 
kuri įgyvendins beklasę visuome
nę ir panaikins bet kokią valdžią, 
o žmonės po to, alų, midų girkš-
nodami, gyvens nematytoj, ne
girdėtoj laimėj. 

Skelbdami faktus apie okupantų giejaus Kovaliovo teismo bylos 
bolševikų žiauriausią priespaudą, Vilniuje, kur buvo-nuvykęs net 
terorą, persekiojimus, jie savo Nobelio laureatas Sacharovas jo 
ryžtu kraujo raidėmis įrašė savo ir kitų neleistinai teisiamų ir per-
vardus į Lietuvos laisvės kovų is- sekiojamų užtarti, 
toriją, kuri bus neužmirštama, Net ir patys- komunistų šeimos 
kol tik bus gyva lietuvių tauta, nariai visų'tų įvykių yra paveikti, 
skirta išlikti amžinai. kaip tai matyti iš Antano Venc

lovos sūnaus Tado pareiškimo, 
adresuoto Lietuvos komunistų 

Išeiviją pasiekė jau 20 eg- partijos centro komitetui, bet pa-
zempliorių tos krauju rašytos tekusio ir į LKB Kronikos 19-tą 
kronikos. "Draugui" teko išskirti numerį, kur jis rašo: "Komunis-
nė garbė ją ištisai paskelbti. Iš tinė ideologija man tolima ir, 
tos Kronikos mes patyrėme nuo- mano manymu, didele dalimi 
stabų ryžtą darbe ir teismuose klaidingas jos absoliutus viešpa-
kunigų Zdebskio, Bubnio, Šeške- tavimas atnešė mūsų šaliai daug 
vičiaus ir kitų. Mus pasiekė Klai- nelaimių. Informaciniai barjerai 
.pėdos ir kitų vietovių katalikų ir represijos, taikomos kitaip ma-
memorandumų tekstai. Mes suži- nantiems, stumia visuomenę į 
nojome apie barbariškus perse- stagnaciją,^ o šalį į atsilikimą, 
kiojimus kunigų ir pasauliečių už Tai pražūtinga kultūrai. Ilgai-
vaikų mokymą tikybos, net ir at- niui tai gali pasidaryti pavojinga 
liekant tai bažnyčiose. Mus ir valstybei..." 
pasiekė šiurpios žiruos apie Kry
žių kalno sunaikinimą, apie Amerikoje faktus iŠ LKB Kro-
draudimus eiti į bažnyčią tauti- nikos plačiai spausdina New 
niais drabužiais pasipuošus, apie Workį Our Sunday Visitor, 
kliudymus teikti sutvirtinimą, a- Washington Post, juos mini JAV 
pie bausmes už R. Kalantos prisi- kongreso nariai ir perspausdina 
minimą, apie lietuviškų kryžių "Congressional Record". LKB 
griovimą prie sodybų, apie žiau- Kronikos faktai studijuojami li-
rias kratas ir šiurpius tardymus, tuanistinėse mokyklose, stovyk-
apie M. Tamonio kankinimus ir lose, o dabar Chicagos studentai 
nužudymą, apie dvylika dienų ryžosi prie Sv. Vardo katedros 
užsitęsusią LKB Kronikos kūrėjų durų, pasistatę lietuvišką kryžių, 
ir platintojų bylą, kada buvo nu- 46 valandas be pertraukos dieną 
bausti P. Petronis ketveriems me- ir naktį skaityti praeiviams Kra
tams, P. Plumpa aštuoneriems niką anglų kalba, dalinti la-
metams, J. Stašaitis metams, V. pedius, rodant užuojautą perse-
JaugeKs dvejiems metams, A. Pat- kiojamiems, reikalaujant išlais-
riubavičius metams. vinti įkalintus raginant tikin-

Vienas iš teisiamųjų — V. Jau- čiuosius rodyti daugiau arjauu-
gelis — paskutiniame žodyje ko- mo. Neabejojame, kad tuo susi-
munistiniams budeliams drąsiai domės laikraščiai ir televizija, 
priminė kruvinus persekiojimus Pasauliui bus priminta, kad So-
ir pasmerkė jų smurtą, tardamas, vietų Sąjunga konstitucijoje reli-
kad "Visur melas, apgaulė, gijai skelbia laisvę, o okupantų 
smurtas, nekaltų žmonių prievar- policija tai laiko nusikaltimu, 
tavimas. Visa tai vyksta šalyje, Reikia tikėtis, kad tai, ką pradė-
kur taip garsiai skelbiama laisvė*., jo Chicagos studentija, tęs ir ki-
Tačiau šiandien yra daugybė tų miestų bei kitų kraštų ugnin-
žmonių, kuriems svarbu tik tiesa, gas mūsų akademinis jaunimas, 
laisvė ir žmonių gerovė. Kiek te- J. Pr. 

Neaiškus Marksas pagimdė 
galybę neaiškių "mokslinių 

marksistų"... 

Marksui minėtą laimę aprašyti 
prireikė tūkstančių neaiškių pus
lapių. Nesuprantamiausias — 
"Kapitalas". Vienas marksistas 
sako, kad veikalo supratimui jį 
reikia skaityti visą iš karto — 

tai neįmanoma, tai ir leidžiami 
jo sutrumpinti vertimai, kurie į-
skaitomi puslapis po puslapio. 

Nenuostabu todėl, kad jo pase
kėjai dar neaiškesni, juo labiau, 
kad, rusams užsispyrus statyti 
imperiją, prireikė daug ką nuo 
mūsų slėpti bei mums akiplėšiš
kai meluoti. Kad tokia veikla ka
da laisvu .noru pasibaigtų, ne
svajokite, nes marksizmas, koks 
skylėtas nebūtų, rusams yra vie
telė pasaulio komunistus, kad 
ir netobulai, jų naudai įtakojanti 
ir mulkinanti ideologija. 

Kiekvienam aišku, kad Sov. 
Sąjunga pagal Ma.kso planą ne
gyvena, aiškindama, kad šiuo 
metu vis dar statanti socializmą, 
prie komunizmo nė iš tolo ne
priėjo. Valdžia ir diktatūra, reiš
kia, būtinos. Jų bene nebus tik 
tuomet, kai žmonės bus išmoky
ti patys išsitremti į Sibirą ir kai 
mokslininkai, "suprasdami reika
lą", patys prisigirdys ar persikel
dinęs į bepročių ligonines. 

"Moksliškojo Marksizmo" kai 
kurie duomenys 

Pirmiausia atsimintina, kad 
Markso dėstyme kažkaip išnyko 
saulutės milijonais metų be jokių 
darbininkų augintas kapitalas 
anglies, naftos, dujų, rūdų, me
džių, savaimingų derlių pavidalu. 
Šitas kapitalas dabar per daug eik 
vojamas ir dinamiškose kapitalis 
tinėse vlstybėse, kur daug gamy
bos atsirado vartojimą per daug 
ir be tikro reikalo dirbtinai ska
tinant. 

Bent tiek gerai, kad JAV apie 
70 proc. visos gamybos, atskai
čius mokesčius, atitenka gyven
tojams. Sov. Sąjungoje kitaip. 
Ten didžią dalį pasiima valstybė 
imperijos didinimui. Štai, Sov. 
Sąjungoje 1974 BTP, apskaičiuo
tos pagal paskelbtas TP, buvo 

808,9 bil. rb., o TP, S54,3 bil. 
Tai esą daugiau negu 66 proc. 
JAV TP, kurios 1974, skaičiuo
jant iš anksto, buvo 1,142.2 bil. 
dol. (762 proc. BTP), o BTP - r 
1,499 bil. dol. Kaip gali 354,3 bil. 
rb. būti lygūs 66 proc. 1,1422 
btl. dol. nesiaiškinsime. Gyvento
jai ten nė tos sumos negauna. 
Jiems iš jos tepaskiria 249,4 bil 
rb., o 101,7 bil. atiteko investavi
mams iš TP. Likusieji rubliai 
nuėjo administracijai.... 

Vadinasi, nežinia, kur dingo 
454,6 bil 

NORVEGIJOS VILTYS 
Per daug žemes turtų 

. - - . A. /. ŠTAMUS 
Norvegija, 4.5 milijonų tauta, lų. Prekybinis 1975 metų balan-

nors dar ir nėra pati turtingoji sas buvo suvestas su 2,500 miL 
Skandinavijos valstybė, bet jau' dolerių deficitu. Vien tik pajamos 
netoli to. Jos kaimynai tikrai jai' iš laivininkystės krito 30 procen-
pavydi tos laimės. Kai daugelis tų. Visur įsigalėjus recesijai, Nor-
V. Europos valstybių savo ekono
minę ateitį planuoja ir stato ant 
abejotinų vilčių, Norvegijos atei
tis drąsiai statoma ant jos pačios 
natūralių jūros turtų: naftos ir 
dujų. 

Vis tik tas planavimas ir staty
mas nėra lengvas. Norvegija iki 
II-jo pasaulinio karo nebuvo tik-

r. BTP perskaičiuojant j ra prasme pramonės kraštas. Lai-
į TP ir dar 101,7 bil., investuo- vininkystė, žuvininkystė, žemės 
jant iš TP. Gyventojams tikrai • ūkis ir turizmas buvo didžiausi 
neteko 556,3 bil. rb. Kaip jie to- valstybinių pajamų šaltiniai. Už-
kias sumas išleidžia gyventojams, tikus jūros dugne ne tik Nor-
niekad niekur tinkamai nepaaiš- vegijai, bet ir visiems brangius 
kiną. Kadangi darbas ten apmo- | turtus, ji staiga tapo turtingu 
karnas labai žema darbininko jė
gos atgaminimo kaina, tai tie so
vietiniai bilijonai dar padidėja, 
nes valstybė ginklus, gamyklas, 
viską gauna pamestinomis 
nomis. 

kai-

Tai milžiniška sovietinio 
imperializmo sąskaita 

O jie 1974 biudžete gynybai 
teparodo 17,7 bil. rb., turėdami 
4.4 mil. vyrų armiją. Imperija, at
seit, vienam kariui metams teiš-
leidžia tik 4,023 rb., kai nepri-
klausomajai Lietuvai vienas leng
vais ginklais ginkluotas karys jau 
kainavo 2,414 lt., o anų laikų li
tas buvo beveik dvigubai dides
nis už dabartini rublį. Tai ma
tote, kokių pasakė priterlioja 
"mokslinis marksizmas". 

Dirstelėkime dar poron įdomy
bių. 1974 visa Sovietų imperijos 
mažmeninė prekyba, įskaitant vi
suomeninio maitinimo, rinkų ir 
iš viso bet kokius, gyvus pardavi
mus, pasiekė 201 bil. rb. arba vie
nam gyv. teko 793,65 rb. vertės 
prekių.Valgiui išleista 109,525 bil. 
(54,49 proc), o nevalgiuf— 91, 
475 bil. Blogas ženklas, kai gy
ventojai turi valgio pirkti beveik 
55 proc. visų pardavimų, nes tai 
reiškia, kad tos tikrai didžiulės 
pramonės ratai nesisuka jų nau
dai. Ta pramonė 1973 jų parody
ta 490,1 bil. rb. dydžio, o 1974 
jau pasiekusi 80 proc. JAV pra
moninės gamybos.,. Tačiau įdo
miausia, kad visas visos sovieti
nės imperijos vieneriais metais 
parduotas prekes amerikiečiai ga
lėtų su kaupu nupirkti tik už so
cialines pensijų, nedarbo ir įvai
raus šelpimo pajamas, kurios 
šiuo metu siekia 184 bil. metinių 
dol., o jie dabar dar turi 847 bil. 
dol. pajamų iš uždarbių. Visų ki
tų pajamų šį kartą neskaičiuosi
me. 

pramonės kraštu, tikru kapitalis
tu. Tik keista, kad tie jūros tur
tai pilnai neatstoja anksčiau bu
vusių kuklių pajamų, kurios plau
kė į valstybės iždą iš tautiečių 
darbo rankų. Priežastis, atrodo, 
yra ta, kad toks staigus perėjimas 
iš vienos eros į kitą išmušė nor
vegus iš pusiausvyros ir užklupo 
nepasiruošusius kapitalistiškai 
tvarkytis. 

Vidaus politika 
Valstybei yra geriau turėti per 

daug, negu nieko neturėti. Taip 
ir norvegai pamažu įpras į savo 
naująją tvarkymosi sistemą. Nū
dien Norvegijoj yra socialdemo
kratų vyriausybė, vadovaujama 
premjero Bartelli, 65 m. amžiaus. 
Ta partija parlamente neturi at
stovų balsų daugumos, nes iš 155 
parlamento atstovų teturi tik 62 
atstovus. Iš aštuonių .Norvegijos 
politinių partijų nėra nė vienos, 
kuri galėtų turėti atstovų daugu
mą. Tačiau valdančioji partija 
yra laiminga visuomet surasda-
ma talkininkų, ypač kairiųjų so
cialistų partijos tarpe, padedan
čių socialdemokratams sudaryti 
balsų daugumą ir su pasitikėji
mu planuoti valstybės vairavimą 
saugiai dar dvejus metus iki 
naujų visuotinių rinkimų. Iki to 
laiko vyriausybė mano išlyginti 
visus nesklandumus, įsigyti tau
tos pasitikėjimą ir naujuosisu rin
kimus laimėti kaip didžiausoji 
partija, kuriai jau nereikės tal
kininkų. 

Kokie gi yra tie nesklandu
mai? Norvegija nėra Bendrosios 
rinkos narė. Nors ir būdama nuo
šaliai, ji neišvengė infliacijos, ku
ri buvo pakilusi iki 30 procentų. 
Taip pat ji nesugebėjo išlaikyti 
savo smulkiosios pramonės pro
dukcijos tokiame lygyje, kad ne
reikėtų ieškoti užsieninių pasko-

vegijos laivai mažai tepajudė
jo iš savo uostų. Smarkiai krito 
ir žemės ūkio našumas. Ūkinin
kavimas Norvegijoje dėl šalto kli
mato visuomet buvo sunkus ir 
derlius neatspėjamas. Tuoj po 
karo, kaip ir visur, norvegų jau
nimas pradėjo keltis į miestus, 
kur rado lengvesnį darbą ir geres
nį atlyginimą. Okis nukentėjo. 
Miestai negalėjo visų atvykėlių 
patenkinti, ir tuoj atsirado bedar
bių. 

Vyriausybes priemonės 
Vyriausybė patyrė ir kitą keb

lumą. Jai stigo kvalifikuotų spe
cialistų, reikalingų naftos ir du
jų pramonei. Bet vyriausybė Šve
dijos pavyzdžiu nelabai norėjo 
tarptautinių bendrovių investavi
mų į jos tautinę pramonę. Pati 
vyriausybė stengėsi įsigyti 51 pro
centą įmonių akcijų, taip tapda
ma naftos ir dujų šaltiniu tiesio
ginė savininkė, ir iš valstybės iž
do į tas įmones įvestavo 30 bi
lijonu kronų su viltimi, kad trum
pu laiku išrinks 70 bilijonų vien 
taksomis. Valstybiniam iždui pa
remti vietiniai bankai mielai da
vė dideles paskolas. 

Vyriausybė palanavo labai at
sargiai. Kadangi Norvegija dar 
neturi pakankamai klijentų už
sienyje pirkti jos naftą ir dujas, 
ji tų įmonių produkciją apribojo 
tik iki 15,000 milijonų dolerių. 
Taip pati vyriausybė infliaciją 
sumažino iki 12 procentų, ne
iščiulpusi savo piliečių santau
pų ir nesumažinusi pragyvenimo 
standarto. 

Pramonės gamyba 1975 m. 
pakilo 7 procentus. Vidaus pre
kių pardavimas nesuvaržytas, 
nors įstatymu uždrausta kelti kai 
nas už prekes ir algas už darbą. 
Kad piliečiai būtų padrąsinti dau 
giau pirkti, pajamų taksos suma-

į žintos vienu procentu. Vaikų prie 
Į dai pakelti 10 proc. nes kai ku
rie žemės ūkio produktai neiš
vengiamai kainuoja daug bran
giau. Piliečiai tokiu sutvarkymu 
pilnai patenkinti. 

Užsienio politika 
Norvegijos vyriausybės užsie

nio reikalų politika vos juda ir 
tai labai atsargiai. Užs. reikalų 
min. Knut Frydenlund daugiau
sia bendrauja su Tarptautine 
energijos agentūra, ieškodamas 
savo naftai ir dujoms naujų kli
jentų ir dalyvaudamas Nato 

(Nukelta J 5 pusi.) 

GYDYMOSI LENGVATOS 
Socialinio draudimo įstaiga 

praneša, kad neturintieji medi-
care draudimo gali iki kovo 31 
d. jį gauti, jeigu yra jau sulau
kę 65 m. amžiaus arba jeigu 
gauna Invalidumo čekius jau 24 

mėnesius. Reikia iš Socialinio 
draudimo įstaigos gauti formą 
SSA — 40B, ją užpildyti ir 
įteikti iki kovo 31 d Draudi
mas pradės veikti nuo liepos 1 
d. Mėnesiui reikės mokėti 6.70 
doL 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i • i m i n i m a i 

M. KLE3N AITIS 
50 

Atsakau tą pat, ką ir anksčiau kartojau. Dar la
biau pasiunta. Daužo Rymeikio "teka" mane, daužo 
be sustojimo. Steką, supinta iš odos, ima ardytis su-
pynimas nuo žvėriško Behrento siautėjimo. Apsuka 
antrą galą — rankeną. Ji medinė, taip pat apipinta 
oda. Apsivyniojęs išsiardžiusią stekos dalį aplink ran
ką, rankena daužo mane, ypač daug smūgių tenka pe
čiams ir galvai. Pagaliau įsako išsirengti. Vėl kaip 
ir antrą kartą kniūpsčią riša ant stalo, tada daužo 
mane. 

Dar vis matau, kaip laša kraujo lašai nuo veido, 
ar galvos, krinta ant grindų. Pagaliau ausyse kažkoks 
skambesys, o toliau nieko nejaučiu, nieko nežinau. Ne
žinau, kaip ilgai dar šėtonas siautėjo... Atsibundu. Gu
liu šalia stalo ant grindų, visas šlapias, apipiltas van
deniu. Įsako keltis. Vos pajudu. Rėkia, kad greičiau 
apsirengčiau. Net negaliu pasilenkti, paimti nuo že
mės drabužių. Sugriūvu. Rėkia, it velnio apsėstas, kad 
skubėčiau rengtis. Neskubu. Žinau, kad be kankinimų 
jis nieko daugiau man negali padaryti. Tiesiog laukiu, 
kad greičiau budelis pasiektų tikslą — mane užmuštų. 
Bet ne. Pasiūlo atsisėti, pasiūlo mūsų "kir". Rūkau. 
Aplinka neegzistuoja, niekas nesvarbu, dvasios būse
na žodžiais nenusakoma. 

Vėl surinka: 
— Kalbėk! 

> Tyliu. 

— Kalbėk! 
— Apie ką aš turiu kalbėti ir ką šį kartą me

luoti? 
Vėl pasiunta, vėl rėkia: 

• — Aš tau parodysiu šiandien, kaip angelai baž
nyčioj švilpauja. 

Angelai taria kaip angliai, klaipėdietiška tarme. 
Tyliu. 
— Ar kalbėsi? 
Tyliu, nes nežinau, ką turiu kalbėti. 
— Stokis, — surinka. 
Atsistoju. Pašokęs nuo kėdės vėl daužo man gal

vą, pečius Rymeikio stekos rankena. Ir rankenos api-
pynimas išsiardo. Trenkia ją į kampą. Pradeda spar
dyti mane. Nuspiria mano medines krumpes, stoja 
ant kojų pirštų. Batai trypia mano kojų pirštus. Bai
sus skausmas, bet tyliu. Jaučiu, ašaros rieda per mano 
veidą. Jis žino, koks tai skausmas. Pagaliau atsitrau
kęs nuo kojų. spiria batu žemiau juosmens. Suklin
ku ir parpuolu ant grindų. Iš nosies teka kraujas: pul
damas ją susimušiau į grindis. Velnio apsėstasis at
neša drėgną skudurą. Laikau jį ant nosies. Nustoja 
kraujas tekėti. 

Vėl surinka: 
— Ar kalbėsi dabar? 
Tyliu. Pagaliau, ilgai tylėjęs, prabyla ramiu balsu, 

aišku, šėtoniškai klastingu. 
— Jei aš dabar norėčiau, galėčiau tave užmušti. 

Bet ne dar ne dabar. Anksčiau ar vėliau tu vis tiek 
mums pasakysi, ką mes norime žinoti. Arba tik pakar
tosi, ką mes jau žinome. Bet jei gestapas norės, tu pa
sakysi mums. ko tu nežinai, bet mes norėsime, kad tu 
mums pasakytum, pasakytum visa tai, kas mums bus 
reikalinga. Gestapo turi tam daug priemonių. Tu iki' 
šiol tematei jų tik mažą dalelę, dar visko tik gora pra- į 

džia. Gerai pagalvok. Pirmiau pasakyk, ką žinai, vė
liau pasakysi, jei mums reikės, ir tai, ko tu nežinai. 

Tyliu. 
— Gerai. Matau, galvoji. Gerai, gerai viską apgal

vok, neskubėk. Aš ir neskubu, turiu daug laiko. 
Taip įžeidžiančiai mane dabar žodžiais terorizuo

ja. Nuolat su panieka žvelgia į mane. Tai velnio, ne 
žmogaus žvilgsniai, kuriuos jis dabar mėto į mane. 

Nežinau, kiek valandų jis šiandien čia mane dras
ko. Laiko sąvoka man šiandien neegzistuoja. Vos ga
liu pastovėti. Pagaliau pakyla nuo kėdės, tempia ma
ne laiptais žemyn į antrą aukštą. Koridoriaus gale du
rys užsklęstos geležiniais grotais. Priveda prie jų. Įsa
ko iškelti rankas. Ant vvmos rankos uždeda grandi
nę. Ją perveria pro geležines grotas ir antrą grandinės 
galą užneria ant antros rankos. Stoviu veidu į gele
žines durų grotas pusiau pakartas. Taip pusiau pakar
tą ant iškeltų abiejų rankų palieka mane. Pats tironas 
išeina. Išeidamas sako: 

— Dabar turėsi laiko vienas ramiai viską ap
galvoti, paskiau viską pasakysi, ką aš klausiu. 

Prašau budelio vandens. Tarytum negirdi ir lipa 
laiptais žemyn. Vienas kybau ant pakartų rankų. Kaž
kokia šiluma pereina per visą kūną. Ausyse kažkoks 
ūžesys. Akyse pirmiau kažkokie vaizdai, vėliau tik pil
ka pasidaro. Pagaliau daugiau nieko neatsimenu. 

Atsibundu lyg iš miego. Kybau ant aukštyn iškeltų 
ir prirakintų rankų. Rankas gelia. Palengva stojuosi 
ant kojų. Grandinės apdraskiusios, vietoms nulupu
sios rankų odą, labai peršti, nuluptos rankų vietos 
krauju aprasojusios. 

Girdžiu, užeina kažkas. Jis mano užpakalyje, ir 
aš jo nematau. Prašau vandens. Surinka: 

(Bus daugiau} 
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GRANDINĖLES KONCERTAS - PREMJERA 
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KUN. G. KIJAUSKAS, SJ. 

T«L — (312) 471-1424 
Bes«fa PA»A&. 3yšfc| Cfcaftaa 

P A R O D A 
Kovo 27-28 dienomis naujos 

parapijos salėje rengiama dail. 
Giedrės Žumbakienės meno paro
da. Rengia Korp! Giedra. 

Dali. Giedrė Žumbakienė 
Nuotr. Vyt. Maželio 

SĖKMINGAS VYTAUTO 
SMETONOS KONCERTAS 

Kovo 13 d. jaunas pianistas 
Vytautas (Julius, Jr.) Smetona 

A. A. ANELĖ MUUOLIENĖ 

sulaukusi 6o- matų, mi'ė kovo 
mėn. 13 d. k-palaidota Visų Sie
lų kapinėse kovo 16 d. Nuliūdime 
liko vyras Ignas, duktė Danutė 
Ponte ir šonus- Vytautas ir Algir
das su šeimomis. Ilsėkis ramybė
je! 

REKOLEKCIJOS 

Naujojoje parapijoje rekolekci
jas angliškai praves kun. G. ¥a-
jauskas, Sį< kovo 28 — balandžio 
3 dienomis, lietuviškai - prel. V. 
Balčiūnas balandžio 4-10 dieno
mis. 

V. KAVAUCNO PASKAITA 

Sekmadienį, kovo 21 d. 4 v. p.p. 
Dievo Motinos N.P. mažojoje sa
lėj •Pedagoginiai kursai rengia ra
šytojo ir pranc. tiL magistro Va
ciaus -Kavaliūno paskaitą tema 
''Žmogus egzistencialistinės -(gy
venimo prasmės) filosofijos samp
ratoje. Visi kviečiami. 

KAZIUKO MUGĖ 

Šį šeštadienį, kovo 20 d. Cle-
velando skautija rengia Kaziuko 

koncertavo Music Seatlement mUgę Dievo Motinos NJP. salėje. 
School salėje. Skambino Bacho, j Atidarymas 4 vai. p.p. Progra-
Beethoveno, Prokofieff'o, Schu- „ ^ g v a L Visi kviečiami dalyvau 
mano kūrinius. 

Numato dar koncertuoti New 
Havene, Connect. ir New Yorke. 
Dalyvaus jaunųjų pianistų kon
kurse Dalias mieste, Tax. 

LB TARYBOS KANDIDATU 
SĄRAŠAS 

l VU! Tarybą Ohio apygardo
je kandidatuoja šie asmenys: 

Aušra Babickienė, Henrikas 
Brazaitis, Romualdas Bublys, Jad
vyga Budrienė, Antanas Burkus, 
Zenonas Dučmanas, kun. Gedi
minas KHauskas, Raimundas Ku-
dukis, Edmundas Lenkauskas, 
Jurgis Makkis, Algirdas Nasvy-
tis, Algis Š-irvartis, Kazė Vaiče-
Kurileriė, Kazys Žiedonis. 

Balsuojama tik už 6 kandida
tus, pažymint ( x ) . 

Galima balsuoti ir už mažiau 
kaip 6 kandidatus (už 1,2,3,4,5). 

Balsavimo kortelės, kurios 
bus pabalsuota daugiau nei už 6 
kandidatus, bus laikomos nega
liojančiomis. 

JAV LB Ohio 
apygardos rinkinių 

Komisija 

RELIGINĖ ŠALPA 

vykdo rinkliavą Clevelande per
sekiojamai Lietuvos Bažnyčiai. 
IŠ surinktų lėšų stengiamasi pa
dėti parapijoms, varge atsidūru
siems kunigams bei kitiems tau
tiečiams. 

•Paštu, čekius rašant Lkh. 
Cath. Religious Aid, prašoma siųs 
ti Mrt O. Žilinskas, 1840 Caronia 
Dr. Lyndhurst, Ohio 44124. Re
liginės Šalpos komitetą Clevelan
de sudaro O. Žilinskienė, L S»v 
Hnskienė, H. Stasas, Z. Obelenis, 
L. Keienius ir A Garka. Glo
bėjai: kleb. kun. B. Ivanauskas— 
šv. Jurgio parapijos, ir kleb. kun. 
G. Kijauskas, SJ. Dievo Motinos 
N. Pagalbos parapr'jos. 

KNYGOS PRISTATYMAS 

Kovo 28 d. sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Lietuvių namuose rengiamas 
Vladės Butkienės poezijos kny* 
gos pristatymas. 

Dievo Motinos N.P. parapijos 
klebonas, išbuvęs keletą dienų 
ligoninėje, grižo prie savo parei
gų ir pereitą sekmadienį laikė su
mą ir pasakė pamokslą apie At
gailos sakramentą. Jaunimo pa
maldų metu buvo giedamos, gi
taroms pritariant, lietuviškos 
giesmės. 
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Dalis Čiurlionio ansamblio narių, 
kongreso atstovams ir svečiams. 

amą Washingtone JAV 
Nuotr. Vi. Bacevičiaus 

nio įžanginio žodžio, paskaitą a-
pie šį žymų mūsų tautos vyrą 
skaitė svečias i š Detroito, žurna
listas V. Mingėla. V. Putvio raš
tų ištraukas paskaitė A. Razgaitis, 
Ž. Kliorytė ir P. Nasvytis. Pa
baigoje šaulės visus svečius pa
vaišino. Gražu, kad į šį paminė
jimą susirinko daug žmonių. 

L.A.S. vyr. valdyba pasiuntė 
visą eilę laiškų JAV senato
riams, sąjūdžio vardu prašydami 
paremti rezoliucijos "319" priė

mimą Senate. Ši rezoliucija ofi
cialiai patvirtina Lietuvos okupa
cijos (Sovietų įvykdytos pagal 
Stalino — Htlerio 1939 m. Paktą) 
nepripažinimą bei nurodo U.S. 
vyriausybei šios politinės linijos 
laikytis. 
Minėtoji rezoliucija yra jau priim 
ta Atstovų Rūmuose (House) ir 
Senato priėmimas padarytų ją 
teisiniai galiojančia bei įpareigo
jančia visoms būsimoms U.S. vy
riausybėms! M. 

E C E P T A I 
J. & J. PHARMACY 
2557 W. 69fh Street 

Telei. PB 6-4363 
P R I 8 T A T I M A I 

Važiuojamo* k6dSa, ramentai Ir tcL 
tnotl odekolonai. Kvepalai Ir Fanay 
Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti 
rlnlmul Vitaminą E. Ir k t Turime Ir 

Nemokąs 
ANGELĄ tr T T 1 1 1 

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 71 st Street 

TeL 737-1112; jei už-
daryta, tel. 776-4363 

N E M O K A M A I 
pirkti ar nuomoti. Imper-

nuo aeretaeldym i '.r širdies sustlo 
gydomų žollu. 

DfBKIAL savininkai 

C L A S S I F I E D G U I DE 
B E A L K S T A T E R E A L E S T A T E •*| 

Krautnvė parduodama ar išnuomo
jama. Tinka bet kokiam bizniui ar
ba susiruikimams salė. (7*30 kv. 
pėdų). 2615 W. SSrd S*. Skambint 
935-1711 

Mūrinis. 2 botai po i kunb. Na
mas prie 72-os Ir Waahtenaw. Geras. 
Pi^rus. 

Mūrinis. 23 meto. 4% kamb. Prie 
72-os ir Homan. Kabinetine virtuvS. 
Jrengrtas sausas rūsj-s. Baras. Garažas. 
Cen.tr. vėsinimas. 

Prie 6«-os ir Fata-field. Geras 7 
kamb. mūro namas: Kabinetine vir-
tuv5. Brangi vonia, dideli miegami, 
šviesus. 

Prie 68-os ir RockvreU. Mfirinis 
1% aukšto. 22 metų. Kabinetines 
virtuvės. Brangios vonios. Įrengtas 
rūsys. Naujas garažas. Geras. Pigus. 

Brokeris P. 2CMBAEIS 
PR 8-6916 

Prie 72-w ir Maplcwood parduoda
mas 5 kamb. (2 mieg.) mūro namas. 
Gazo šiKma. Žemi mokesčiai. Ne-

737-81(1 

3 BEDROOM BRICK. Ceramic tile 
bath. Finisbed bsmt. New Stove St 
refrigerator. Storais and screens. 
Carpetmg. Near 81st Ptoee and 
Lawadsie Ave. High 30*8. 

284-3139 or 583.3489 

BEVERLY SHOAES, l«D. 
Pormer modei bome. 3 or 4 bed-
rms. Largo corner kjt. Mortgage 
balance can be assumed. Only — 
$24,800. 
DUBOIS BEALTY - 219-872-6467 

ICMESIO! 
Nemokama* aridunaia 3-jų-maro vi
dutinio dydžio sūneli i gerus sa
mus. Geras prie vaiko. Skambint 
rytate iki 1 r&L arba po 4 popiet 
PA 776-8931 

HELP WANTED MOTEBYS 

B E A I T I C I A N 
Mušt be experienced. Good salary 

plūs oouuubi joc Mušt speak Polish &. 
Fngtish. 

3 OOfNS IK THE FOUNTATV 
BEAUTY SALON 

S82S W. Futtertoa, CMe«P» 

DiCTAFHOlfE TTPI9T 
Pbr Membership I>ept of Prof. Assn. 

Good office skilis necessary. Pleasant 

IR GYVENKIME CIA Grafas "eastom" mfrras. 3 butai: ' working oonditions. Paid hospttaUza-

ti tradicinėje skautų šventėje, kur 
ne tik matysite gražia programą, 
bet galėsite gauti karštą vakarie
ne, įsigyti tautodailės ir jaunųjų 
skautų darbų, knygų, plokštelių. 

PASBCEmeVIAJ LB 
APYGARDOS VALDYBOJE 

LB Ohio apygardos valdybos 
sąstatas siek -tiek pasikeitė. Pasi
traukė B. Gražulis ir K. Žiedonis. 
Jis vieton įėjo išrinktieji kandi
datai: O. Jalcuba-itienė ir F. Ei-
dimtas, LB Obio apygardos. 

Vaidybos pirm. bei Švietimo ir 
Kultūros reikalų fr.-arkytojas yra 
Jonas Virbalis, vicepirm. — A. 
Jonaitis, sekretorius (it informa
cijai) — J. Mikonis, iŽdin. — F. 
Eidimtas, O. Jokubaitienė — or
ganizaciniai — visuomeniniai rei 
kalai bei parengimai. 

V L PUTVIO 
MINfiJlMAS 

Kovo 14 d. kar. A. Juozapavi
čiaus saulių kuopa surengė Lie
tuvos Šauliu Sąjungos įkūrėjo V. 
Putvio paminėjimą. 

Po kuooos uirm. df. K. Pautie-

PASSBOOK 
SAVINGS 
thebestwayto 

£|V4% 
' • • • 

»ee us for 
afdRt financing, 

AT OUI10W IA7B 
A l ' H M f P A V M f N T 

Q n a r t e r l 
OUR SAVINOS 
CERT'.F!CATEt7r' 

EARNUPTO 
^i /.*A 

INSUHCO 

O 

1 

Mutual tederal 
Savings and Loan 

TZtl VftST CERMAK 8CM» CHKAOO.B12NGO 
Proa Kgmmmmm Pmiitm fimtm Yi^fala WPMf 

BOUSSt Mon.Tua.Pr 1.9-4 fhoc.9-8 Sat . 9 -1 

SEF.viNG CHICAGO AND SUBURBS SINCE1905 

Arti 7S Ir C&ttfontia. 24 m«t« p«t-
kua 6 kamb. 2 aukštų mttrae. 2 an-
to mūro garažaa Patrauktai grventi 
»23,S00. 

Saytetorlana fnrufeMuauuI ar kiek
vienam žmoįral galima gerai vi-)st*. I 
aukštų mūro narna, ttokana 6 kamb. 
butas ir modernua biznis. Namas sta-

I tytas prled 18 metų. Bevelk prie* pat 
Marouette Pk. $88,«00. 

2 boto pmiraa mūrao Ir 2 auto ga
ražas. M&rąuette Pke. Arti mftsn. 
827.900. 

9 kamb.. kaip nauja* nakaoa uranc*i'\ 3 ^Utu>aa. 2 rtmktm. Nen.11 
k&rpetaL arti BrtgMM P k * Q«MU 
greit užimti. 836.500. 

• botų iSkflaos grožio netraa. 4 au
to mūro garažas. Patiks Ir Jums Mar-
ąuette pke. 886.000. 

Modernas 4 t<uta muraa 2 aute 
muro garažas. Atskiri nauji SftfrymaL 
Cftntr. air oondlttoolzu; Arti Marta 
Hij? b. 1*6,000. 

2 butų modernu* mssju t'flrriis sa 
garažu. Atskirt sUdv^ni. Rami rr<L»J 
gatve Marųuett* Pk* 824.804. 

YALDIS REAL ESTATE 
WW5 W. TUt 8 t , M. KB 1-7»t 

IIIIIHIIlIfliHIUIIilIlIlIlMlII 
BTJTŲ VTDMVVntAS 

Staaą pirlcinme — Vttėm 

2 po 2 miegamtis; vienas vieno mie
gamo. Atatdri SUdymai. Didelis 
karnpiniB sklypas. Tik 18 metų se
numo. 2 maa. mūr. garsias. ApyL 
71-os priešais Marąuette pko. 
#2K, 
Mšr. baR2«BJow. Užimkito šį erdvų 
6 kamb. mūr. bungalow su uždara 
porž!Q. Pflnas rfiBys ir pastocė. 
Piras 2 maS. garažas. Kaina — 
S29.900. »&IJL 

GAKFIE1J) KIDGE « R \ L 
ESTAIC 

t M l W, Arcfter £ve> — a S M O t 

NotariatM — 

BELL RCALTY 
J. B A C E V I C I U 8 

5458 8. Kedsie Ave. — 
iiiiiiiuiiiuniui 

• • I I I 

5%* HIGH RATES "J% 

iNSi t? f P 

PATO CJUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FGDERAL 

SAVINGS AND LOAN ASSOBATION 

HIGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVENTJE 

CHICAG0, ILUSOB 60632 
HL.: IA 3-8248 

(WSBT 0 F CAUFOBMA AVst) 

PER A\NCM 

eertifkates 
$5—0 or morr 

4 yaar a lo . 

M. A. 11 M K 0 S 
BĖAIi KSTATE. irOtAKST P t B U O , 

r v r o M F TAT HMIV1C21 
4258 S. Maplevood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ^ iskvieUmai, pildomi 

PlIETYBftS PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai. 

>ooooooooooooooooooooooooo« 
10 burq mūras į vak. rato Cicero 

Ave. v«rs $19,000 pajamtĮ. žesai oso-
kesCiai. Puikiai investavimas. 

Gerai Ufadkytst 4 puoA botų mftr 
Geros najamos. Savininkas finansuoja. 

NauJesasi «n*r. Iiiasnaiii 4 kamb 
bstas 1-oe aukfits tr 2 kamb. viriu) 
Mūr. garažas. { vak. suo Kadzie. 

S I M A I T I S REALTY 
Insurance — iBeome Tax 

2951 W. 6Srd 3 1 436-7878 
oooooooooooooooooooooooooo 
uiiimimiiHHaii 

DIDELI 2-|B AKR&j 
SKLYPAI 

Sat pričjiBia per parką 
prie ežero. 

Ant natūralaus, žuvingo tr 
statyto ežero YVisconsme. 
Graži gamta. Smėlėtas paplūdimys. 

15 mylrQ nuo Wi8Conam Delis. 
50% žemės nuosavybės jaa nupirk
ai lietuvių iŠ Cbica-gcs. Kaina nuo 
S4.800 iki $5,400. 

Rašykite dėl brošiūros. 

LAKESBURY, INC 
422 Marston AvenMe 

Madison. Wlseon9in 5370S 
l e l 608--25&-8&VL7 

tion ins. 
Paoae 8324330 

W AVTED — VYBAI 

TAI10R - PRESSER 
EXPEPJENCED. 

Mušt speak a Httle ykiglteh. 
$110 per wsek, 
OaU TA 9-24*7 

Ask Mr. Normas 

i 4-* « > < • > « » » t » » » H V I I 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Ir kitos knSbn 

BnsDzc9SKA8, mm Archer *m 
Oikagn, BJL **32 , te le l 929-8RfJ 

• m • . I M I m • • ^ f » ^ M M — i 

FIBERGLASS 
MANŪFACrCBCTO 

CHOPPER OPERATOR 
SOLLER/TfimMEtt 

FINI&HING/ 
SHIPPING DEPT. 

Good beoefit? and working cosdftions. 
Ejcperter.ee preferred. 

THE CtLASS a O C S E 
17CS B Cordaad Ctt. 
Addison. DL, 4064S53 

W-LJXOrAT. KRAIi ESfarTB HAI£S 
dfale-FBmale. Karą $20,000. 

to $30,000 aad Mp. 
WR >TEED TOtT! 

We are a leodias FtorMa, tasai 
Šalee organizatiori. Join tbe Kg in-

: «whe people. CaH ua r*OW. 
WBJ OFFER: TOP C03*MI3aJON* 
• Ineeatl\-e«<r and Property ftt-

spoiMor you. -
apection. Ii you do bot bave a 
Reoi Estate LiceaSe Ws 1TB1 

Pt^fTA dOBZ>A IMatS\» ESfCW 
SM-Rin x r . 4, 

VfBAI EB WTiXRY9 

JEIGU BVOSlATfig ką apsitvar
kyti apie savo namus. Garaže, vi
duje ftr iŠ lauko. Visuomet Jums, 
čia, su patyrimu, už prieinamą kai
ną padės, skambinant po 6-tos v. 
v. telefonu 

478-39** 

Apsrmnks skelbtas *en. rjRATJGH 
llIUMnniliniMlaHllnmil 1 M ^ pJsiiaosaai liktitlnriaH Bav 

6 
n& ANVUM 

f 1,000 or 

W% REAL ESTAH 
PIRKSIT — PARDUOSTr * 

NŪOMOSIT 
17AIROS DRAUDIMU 

Maloniai joms p*ttnum 
•ALYS BUDRAITIS 

1369 Wtm Aftm f B M U I 
ta, Ufth O Arafcsr A v, 
TsL - 887. 

tuvftj diODrsštlB. Gi Bkettinrą kai-

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

I n l r t Į •trtomi! . 
r a WĖ8I Mtb P t A O E 
TeL — FBanUer 8-188Ž 

HELP VVANTED 
Work cm Commercial 

Air Ccnditk>niiig units. 

PULL TDIK. 
Good pay plūs bAsfits. 

Sefid rseume to: 

DRAMAS — A.?, 7517 
4S4S W. G3fi fc 

Chkitjo, 11L SA629 
I • ! • • < 

Keypond. Operator 
rttkg divistoa of asas tMOas 
rporatVya is e^ektoir a Kep-Oollar oftrpor 

pmMb ot>era»i--wh^ at earser ortanaert 
2-4 yrs. erperienee on Pectslec XXUa 
or ttarre&rbs 96 oolsav) Kfertmaetk 
Pltia v«ri;icattoa. CMeajt» Wast sJde 
locatton. Rxce»l«sit s tarūss aSlwry and 
Co. beaeflta 

Foc taScrvkns rali 732V3I00 
Ask f O* Bob BeB 

AP EQU&> Opportumt7 EarpinvarM/P 

sa.vvoHOiA>L\ - Ftm AA>rr 
I I I • I I I - »i • 1 ^ I • M > 

lsHinjBi- 4 Jcafljb. *MRas, 2 flHOg. 1-
2M atskste U ktstm. B* battu. PiAti 
•kasafetlatV •»s^ši: r - — utį * i *šaS s i s s a I * 

ayaatB. parems tnot*t oz fjara it 
e-sksni SMaVŝ aitcia, Jc*u «yv*atfią 
SU aaatL Ustacas mrajinga*. 

http://Cen.tr
http://Nen.11
http://Ejcperter.ee
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CHICAGOJE! 
VEIKLAS IVŽiyiERLAI 

Naujai išrinkta Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
t e Sąjungos. Chicagos skyriaus 
vaidyba sušaukė pirmą savQ 
n*rių susirinkimą kovo 12 cL. 
Life- u-utiiaii namų salėję. A l i 
darę ak. pirm. Mečys Šukajtis 
ir pristatė du žymius svečius: 
Adomą Varną, veteraną sky
riaus garbės narį ir žinomą me
nininką ir Albertą Kerelį PLI 
AS>-gfts' pirmininką. Supažiądi-
no susirinkusius ir su skyriaus 
valdyba":" Ignas Juzėnas ir Vy
tautas Mažeika — vice-ttirmi-
ninkai, Jonas Martinkus — 
sekretorius, Tadas Bukaveckas 
— iždininkas, Petras Bernota-
vičhis *— valdybos narys ir Jo
nas Talandis — sporto sekcijos 
direktorius ir golfo taurės me
cenatas, 

Po to išdėstė plačią numaty
tos veiklos programą: Balan
džio mėn. saukiamas susirinki
mas su paskaita, gegužės 2 d. 
ruošiamas golfo turnyras "Old 
Oak" golfo laukuose, birželio 
19 — 20 d. rengiamas plataus 
mąsto vasaros sezono atidary
mas nariams ir svečiams Gin
taro vasarvietėje, Union Pier, 
Micb,, Jonas Talandis jau pra
dėjo paruošiamuosius darbus, 
spalio mėn. 3 dienos 

".'.:. 1*1 

DO\ VAKNAS POSTAS 

ŠVENČIA SUKAKTI 

ridos gamtos vaizdais, golfu ir 
taip x » t miikjsi suoraanimotu 
ir gražiai pravestu pasiimki 
minimu — balium. 

" ' • . ' . • ' • - • ' - • * • • . - c 

Pagriąsljaėje ptojpąmoje inž. 
Rimas Bany% baigęs -Ulinais 
AnstiBDtęjof -Tedtuuiij^gy'' ur dir-
bąąHąraa Ik^ ine fong Co. kaip 
vyr. Projdktjo iažinieriua, gy-
vai papasakojo apie hydroelekt-
rinįii stočių statymą Pietų 

a'uoiu kgmandieriųs James 
Radcliff praneša, kad Don Var
no posto 30 metų sukakčiai pa
minėti yra ruošiamas iškilmin
gas banketas šeštadieni, balan
džio 3 d. Knights oi Cotumbus 
patalpose. Banketui pirminin
kauja Bronius Mikėnas. Kiti 
komiteto nariai yra Bruno Ba.-
sowski, Juozas Ramanauskas. 

triotutę «H-gaiiiiixci> Į 4 a»u 
giausia įstojo iš antrojo pasau
linio ir vėliau Karėjo^ karo grį 
žę lietuvių kilmės vyrai. 

Šalia posto buvo su. -cranizuo-
tas pagelbinis moter.. vienetas. 
Pirmąja pirmininke buvo iš
rinkta Ona Shulmistras. Posto 
ir moterų vieneto u*.slas yra 
šelpti karius ligoninėse u* jų šei
mas, vargan patekusias. Be šal

pos darbo, ai organizacija KOVO-
. ja prieš komunizmą. Todėl lie-
\ tuviams labai svarbu prikausyti 
ir paremti šią organizaciją ne 
UK moraliai, bet ir materialiai. 

Būtų gražu visiems lietu-
iviams atsilankyti į šį 30 metų 
: sukakties banketą ir kartu pa
gerbti žuvusius karius, kurie dėl 

I mūsų laisvės paaukojo savo gy
vybes. A . P . 

Adam Anderson, Juozas Stanai-
Amęrikąję.- Savo kalbą paįvai- j tįs, Edvardas Pocius, Jonas 
ri^.„v.Ccažiomii. ir įdooiiomis į Ęyaaa, Yvįlliam Petrulis, Char-
skąidrėmlf J& g į Saivador, Hon- ^ petrila*ir Antanas Pargaus-

• 

kad su 
dupo ir .Veneouęlos. 

R. Banys pastebėjo, 
juo ic daugiau lietuviu inžinie
rių darbuojasi, ir t a pačia proga 
jis paragino norinčius gauti 
darbo toje srityje susirišti su 
juo. 

Laike didjaojo žemės dre
bėjimo Rimas Banys tarnybos 
reikalais nusileido gražiame 
Guatemalos aerodrome ir norint 
nenorint buvo tos didžiulės tra
gedijos liudininku. Iš aerodro
mo matė visą miestą paskendu
sį dulkių ir dūmų debesyse. 
Pirmas žemės drebėjimas su
krėtė pastatus iš pamatų ir 
juos sužalojo, o antrasis — 
juos visiškai sugriovė. 

Po paskaitos arti 60 dalyvių 
buvo maloniai p. šilkaitienės 

rudeni- pavaišinti, kavute- su lengvais 
niam golfo turnyrui ir gegužinei užkandžiais. Petras Kiršiaas 
Biskių ūkyje. 

Irena Bernotavičienė, Moterų 
pagelbinio vieneto pirrnininkėl 

pranešė, kad valdyba pasiliks 
ta pati, J. Stulpinienė, O. Ka
činskienė ir N. Balzarienė. Ji 
pakvietė visus pagelbėti jų veik
lai ir dalyvauti ruošiamame ru
dens koncerte. 

Alfonsas Pargauskas, naujas 
spaudos sekcijos vadovas, padė
kojo Juozui Sakalui už ilgą ir 
sėkmingą vadovavimą "Techni
kos Žodžiui" ir pristatė Antaną 
Brazdžiūną, T. Ž. administra
torių ir t Viktorą Jautoką, jo 
redaktorių. 

Toliau Juozas Sakalas padarė 
pranešimą apie ALIAS žiemos 
konferenciją Floridoje, kur 
vien iš Chicagos dalyvavo 73 as
menys. Platesnis aprašymas 
buvo paskelbtas "Drauge". 
Rimtos, gerai paruoštos ir gau
siai lankomos paskaitos buvo 
tarpais paįvairintos gražios Flo- | 

kas. 

Don Varnas lietuvių karių pos 
tas buvo suorganizuotas po II-jo 
pasaulinio karo. Pirmuoju šio 
posto komandierium buvo išrink 
tas a. a. Jack Jatis (Juozaitis). 
Nariai pasirinko a a. leitenan
to Domininko Varno vardą. Jau
nas Domininkas buvo didelis 
lietuvių organizacijų darbuoto
jas, ypač Lietuvos Vyčių. Jis 
žuvo Vokietijoje, 1944 metais 
kovodamas už žmonių laisvę. 
Jis buvo sūnus Domininko ir a. 
a. Marijos Varnų ir brolis Leo
nardo. Jo tėvas, dabar sulau
kęs senatvės, gyvena Marąuette 
Parko rajone. 

Per 30 darbo metų Don Var
nas postas išaugo į gražią pa-

A. t A. Kazimiera (Katie) Arfrick 
KIBORTArrt: 

Gyveno Oricaaro, OTrooia. 
•M»£ kovo U d., m « . 3 vai ryto. 

Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 
virš 60 meta. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Malvina Geske, žentas 
Herbert, anūkas, h* Gerald Geske su žmona .Indy. S proanūkai: 
Gail, Graat ir Tod. 8 dukterėčios: SteUa Scbakz ir Velma Ra-
kickas. sūnėnas John Selven su žmona Helen. podukra Bertha. 
2 posūniai Ktrtvard i* hoais, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami 

Priklausė šv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai ir S.L.A. 36-tai 
kuopai. 

Kūnas pašarvotai PaiUip»-Iiabananskas koplyčioje, 3307 So. 
I.ituanica Avenue. 

Laidotuves {vyks Sešted.. kovo 20 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
treduUngod pamaldos tti velionės sieJ*. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visos: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose l^dotovėse. 

Nuliūdę: IHTKTC, ŽENTAS, ANŪKAI LR PROANtKAL 
Ijaid. dirckt. PbilUps - Labanauskas, Tel YA 7-3401. 

A. t A. GRASILDAI ŠLIŪPIENEI 
m i n a , jpe sūnų VYTAUTĄ ŠLIŪPĄ, jo žmoną VANDĄ ir 
anūką KĘSTUTĮ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

NORVEGIJOS VILTYS 

(Atkelta i i 3 pusL) 
• • 

vadovybės posėdžiuose. Norve-, 
gija turi taip pat nesusipratimų 

su V. Europos valstybėmis dėl 
žuvų gaudymo ribos jūroįe, bet ji 
yra įsipareigojusi tą klausimą iš

spręsti tik taikiu pasitarimu ke
liu, o ne prievartos priemonėmis, 
kaip Islandija. 

Kiek sunkiau Norvegijai sekasi 
išspręsti seną ginčią su Sov. Ru
sija Tai liečia susitarimą dėl ri
bų Berento juroje ix prie 
Spitcbergeno salų. Sovietai vis 
nori užgrobti daugiau, negu 
jiems iš tikrųjų priklauso. Klausi
mas yrą, įšalęs ir » ė vieną, puse 
jo nejudina Tik dabar jau-ka.-
bama, kad po sėkmingo Sc tei
tų susitarimo su turkais, sekantis 
rasų, žingsnis bus atnaujinti pa
sitarimus su Norvegija. Šį kartą 
Sovietams kvepia norvegų nafta 
ir dujas. 
—mrmĘ*4m*^ i i i i i i i 

V A L O M E 
KILIMUS M SALDUS 

Ir v«AknoJ»nn* 

Nijolė ir Leonas Maskoliūnai 
Sigutė ir Juozas Užupiai 
Ona Bertašienė 

Mirus 

A. t A. GRASILDAI ŠLIŪPIENEI, 
reiškiame jos sūnui VYTAUTUI ŠLIŪPUI ir jc šeimai 
gilią užuojautą. 

i f f r a i » kmvm-i 

: • 

Rimas ir Jūratė Damauskai 
ir krikšto dukra R Ūla 

. * , • 

J Ė A * 4 

4. BUBNYS • — TeL BE 1-iltA 

i i n « n » > » » « » « « 

TELEVIZIJOS 
M I « L I R A S TV 

SrMOvotos ir papra«to« 
RADIJAI, 

Stereo ir oro v^aiatirv at 
Parrtevimas ir tais.vroaH 

M I G L I N Ą S T Y 
2U£ W. 60th S U taL 7ZB*ltt6 

• j M — M M M J — I I l t l 1 i * l i l f > r * f 1 

S P O R T A S 
(Atkelta iš 2 pusL) 

tą gavo Augustas Simanavičius 
(Toronto). "L«ow net" 18 sky
lių pirmą vietą laimėjo A. Traš
ka, antrą vietą J. Bacevičius, o 
72 skylių pirmą vietą B. Racevi- < 
čius. Kasdieniniais laimėtojais 
išėjo šie: sekmadienį — Aug. 
Simanavičius, pirmadieni — B. 
Racevičius, J. Bacevičius, A Si
manavičius, antradienį — B. 
Racevičius, trečiadienį — A. 
Traška, ketvirtadienį — Aug. 
Simanavičius, penktadienį — J. 

! Kubilius. 
Atsigavę po šios išvykos — 

dabar laukiame savo Chicagos 
Vokiečių shduuakai Alpių kalnuose' g ^ Q ^^^^ pradžios. O. N. 

DRAUGAS, penktadienis, 19T6 m įtovo mėn. J9 d. 

Lietuvių Istorijos draugijos nariui 

A. + A. JURGIUI PĖTERAICIU! mirus, 
žmonai MARIUU. <hikterims RASAI .: DANCU0LI1 
su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuviu Istorijos Draugijos 
Vaidyba ir Nariai 

A. + A. JURGIUI PĖTERAICIUI mirus 
jo žmoną, mielą kolegę mokytoją MARIJA PETE R Al 
TIENC ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Filomena ir Norbertas Tarutiai 
Halina Bagdonienė 

A.J A. 
DR. VACLOVU! PAPROCKUI mirus, 

giliai liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame jo ŠEIMĄ, brolį 
PETRĄ, seseris dr. KONSTANCIJĄ ŠIMAITIENĘ ir 
ALEKSANDRĄ MATEKŪNTENĘ bei kitus gimines. 

# Bronė ir Viktoras Motušiai 
Pranciška Jakaitienė 

. 

• 

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. popict. 
Nepriklausomoje Lietuvoje baigė Vytauto Didžiojo univer

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

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

Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos Uetuvių draugijos narys 
ir kurį laiką jos pirmininku. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71 St. 

Atsisveikinimas bus perktadL, 8 vaL ?ak. koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks sestad.. kovo 20 d., 15 koplyčios 10 vai. 

ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimiaea, draugus ir pažįsta

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

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

S U D R I K 
FUTjftECEIS 

* y v t r » i**:*!* ... .'.».->»«, 
SAw «ov> i7 4., *rūo. auliukus 62 m. amžiaus. 

• PvoltKr. aidau^me ouliūdvae vyras Jeiui, tunus John 
• J>u*k i tr.. m.'.rti Updą, »«^IO Lorraine Engehnan, švogeris 
VVajter hn/Uo Mit(iteį Mordell, brolienė Vivian, švogerka Ste-
į".am« Tufx>» r kiU frmmea^ draugai bei pažįstami. 

Plikiau*: LufrM Aiuuuary V. F. W. Post 9115. 
Kvua» bųn pasarv'>»a« ponktad. nuo 2 iki 9 vai. vak. Vasai-

^J3-B«tku* koplyčioje, 1446 S. 50 Avenne, Cicero. 
Laidotuve* ,•>** so»u«l, kovo 20 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

.->-to bu4 *t!ydtU j §v. A-̂ t%na parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į S.V. Kazimiero Uetuvių kapines. 

. NlioŠirdžįai kv^čįaarie yisąs: gtmin*s, draugus ir paiįsta-
i ų a dįi^įriįS.įįj^t laldotuV^Re. . . 

Nuliūdjį Vy*ą, %^«s vm, broflą ir kiti jįmtete. 
Laid. 4iMkt. Vasaibs Butkūs. T«l 0L 2-1003. 

• • 

V •/*<<?: 
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/ 
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Grasilda Sliūpienė-Karfanienė, 
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 it vaikaitis Kęstutis 
Šliūpai. Sesers vaikai: Pranas ir Kazimiera Ragauskai, Stasė ir Ri
čardas Estkai, Valė ir Adomas Rumšai ir kiti giminės bei pažįstami. 

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

Nuoširdžiai prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti apeigose ir 
kartu pareikiti paskutini atsisveikinimą mylimai motinai. 

' ! 
riuUūdęsrtmi 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

2533 West 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero TOvrnhalI 3-2 i 08-9 

AIKŠTĖ AUTOMOBDLIAMS STATYTI 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1M1D 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LJTCANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK <LA€KAWICZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PL,\CE TeL VIrgfada 7-6872 
2424 W. 69th STREET TeL REpabHc 7-1213 
11029 Soatbwe«t ED^btray, Palos TTūU. rU. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIdNAS 

4348 SO. CAUFOKNU AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS l RIDIKAS 

3254 SO. HALSTED STREET TeL YAnift 7-1911 

JURGIS F. RUOMIN 

3319 SO. L1TCANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

144>J SO. 50e» Ave« CICERO, 7LL. TeL OLympic 3-1988 



DRAUGAS, penktadienis, 1976 m kovo mėn. 19 d. X Po 5 dolerius aukojo: Ro
mas Ugianskis iš Willingboro, 
N. J. ir Mikas Panaras iš Chi-
^ugos. Labai ačiū. 

x Tinkamai tvarkykime mūsų 

I X Kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, "Laivo" žurnalo redakto
rius, kaip "Tėviškės Aidai" pra
neša, laimingai nuvyko j Aus-

itraliją. Sydnėjaus aerodrome jį 
'sutiko kun. P. Butkus ir būrelis 
lietuvių. Šiuo metu jis lanko di
desnes ir mažesnes lietuvių ko-

j loni jas, sėkmingai vesdamas 
gavėnios rekolekcijas. 

x Albertas Snarskis, dai-, 
Jaunimo centro apatinėje salė- nuo jas Pirmyn choro statomose ''nis^1 patarimai. 
je. Prasidės 9:20 vai. ryto šv. operetėse, atliks programos da-1 x Lituanicos futbolo koman-
Mišiomis, po kurių bus bendra lį Pabaltijo u-to 30 metų nuo | d a ŠJ sekmadienį, kovo 21 d. 2 
sueiga ir mainų turgus. Kiek- įsteigimo sukakties minėjime 1va*- P° Pietų- Morton aukstes-
vienas dalyvis atsineša reikalin- kovo 20 d. Jaunimo centre. A. Į ni°s'-os mokyklos stadijone rung 
gus reikmenis. Tėveliai prašomi, Snarskis studijavo Pabaltijo «* Bervryne su aukšt. divisdjoi 
savo sūnelius į šią švente laiku u-te ir ten pradėjo mokytis dai' 

X Uruanicos skautų tunto 
vilkiukų, — bebriukų šventė į-
vyksta šį sekmadieių, kovo 21 d. 

mitybą. Tokia tema pažmonio, 
kuris įvyksta šį sekmadienį, 2 
vai. po pietų. Lietuvio sodybo
je. Cbicagoje. Šia proga prime
nama, kad visą šeštadienį ir 
sekmadienį ten pat bus nemoka
mai matuojamas kraujo spau
dimas ir teikiami kitoki medici-

atvežti. 
X Mokytojų studijų savaitė

je, kuri bus rugp. 8-15 d. Dai
navoje, dr. J. Puzinas skaitys 
dvi paskaitas: "Senosios Lietu
vos sostinės beieškant" ir "Kaip 
rėdėsi ir puošėsi senovės uetu-
viai". 

x Kun. Algimantas Kezys, 
Jaunimo centro ir Liet. foto 
archyvo direktorius, vakar iš
skrido į Los Angeles, Calif., ir 
nusivežė savo susuktą filmą 
"Salą" iš Kalifornijos lietuvių 
gyvenimo. Filmas bus rodomas 
šį šeštadienį ir sekmadienį šv. 
Kazimiero parapijos salėje. A. 
Kezys, viešėdamas Los Angeles, 
studijuos galimybes filmą dar 
praplėsti. Į Chicagą grįš atei
nančią savaitę. 

X Antanas Sošė, Chieago, 
Dl., yra nuolatinis "Draugo" rė
mėjas. Šiomis dienomis jis at
siuntė prenumeratos mokestį ir 
7 dol. auką. Dėkojame. 

x Joana Drukteinienė, Oma
ha Nebr., nuoširdi "Draugo" rė
mėja, ir šiais metais atsiuntė 
10 dolerių auką. Labai ačiū. 

X Velykiniai margučiai, svei
kinimo kortelės, puikios medžio 
dirbinių, keramikos, kristalo 
dovanos; visokio dydžio radijai 
ir TV, magnetofonai, stereo fo
nografai; lietuviškos plokšte
lės ir knygos — gaunama pas 
Balį Brazdžkmi, 2646 W. 71 St , 
Chieago, Tel. 778 - 5374. Jei 
ko tik reik — tai pas Balį užei
kite. Krautuvė atdara kasdien 
9 iki 5 vai. (pr.) 

x Juozas Žvynys, patyręs In-
oome Tax pildytojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų 

čekų "Spartos" komanda. 
X Gustavas Černius, gyv. 

Kanadoje, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 7 doL auką. 
Dėkojame. 

X Aukų po 4 dolerius atsiun
tė: Stasys Eiva, Genovaitė 
Kaufmanas, Stasys Grušas, dr. 
V. R. Mockus, R. Kašubą; 3 
dol. — Kazys Balaišis; po 2 
doL — Anna Banis, Rima Karė-
nas; 1 dol. — Alb. Gartigas Vi
siems maloniai dėkojame. 

navimo. Akompanuos kompozi
torius Darius Lapinskas. 

X Kun. dr. A Juška, LKM 
akademijos narys, supažindins 
su tik ką išėjusia monografija 
apie vysk. V. Borisevičių. Kny
gos sutiktuves balandžio 4 d. 
1:30 vaL popiet rengia LKM 
akademijos Chicagos židinys 
Jaunimo centre. Lietuvių vi
suomenę, besidominčią religi
niu gyvenimu, kviečiame daly
vauti. 

X Emilija ir dr. Balys Palio
kai, Chieago, UI., nuoširdūs vi
suomenės veikėjai, švęsdami 
šeimyninę šventę, atsiuntė 
"Draugui" 17 dolerių auką ir at
naujino prenumeratą. Šiuo skel
biami jie dienraščio Garbės pre
numeratoriais. Sveikiname ir dė
kojame. 

X lietuvių Istorijos dr. val
dybos posėdis įvyks balandžio 
31 d. 6 vai. A. Rūgytės bute. 
Po posėdžio 7 vai. bus istoriko 
J. Vasaičio paskaita, iliustruota 
skaidrėmis: "Prancūzijos ir Ju
goslavijos istorinės vietos". Na
riai ir jų bičiuliai kviečiami da
lyvauti. 

x Dr. Leopoldas J. Trečio
kas, gyv. Los Angeles, Calif., 
prisiuntė už kalėdines korteles i įį**+ F t v e * a , į 1

K - -
c.ute. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Lietuvos dukterų draugijos centro valdyba. Sėdi iš kairės: G. Bielskienė, N. Vengrienė, pirmininkė Danguo
lė Valentinaitė. M. Weberienė, V. Braždžiūnienė ir R, Bagdonienė; 3tovi — A. Kaminskienė, D. Aug'enė, 
J. Kolienė, J. Grybauskienė, P. Seniūnienė ir B- Spurgienė. Nuotraukoje trūksta:1 P. Bičkienes, P. Masilio-
nienės, V. Rauckinienės, kun. dr. F. Gųrecko ir garb ėa pirmininkės Lietuvos gen. konsulės Juzės Daužvar-
dienės. Nuotr. V. Noreikos 

MEILĖS KUPINA ŠIRDIS IR DOSNI RANKA 
Paguosti vargan patekusį tau

tietį, aplankyti susirgusį, suramin
ti neviltyje, sušelpti nepritekliuje 
— tai svarbiausieji Lietuvos duk
terų draugijos uždaviniai. Besi
sielodamas žmonių vargais, kun. 
dr. Feliksas Gureckas prieš sep
tyniolika metų įsteigė Lietuvos 

kalbėjo jos steigėjas ir kapelionas 

Diminskiene, Eleną Kučiūnienę 
(jau mirusią), Birutę Briedienę, 
Sofiją Adomaitienę ir Emiliją Kie-
lienę, išbuvusią pirmininke net 

kun. dr. Feliksas Gureckas. Jis: šešerius metus. Pažymėtina, kad, 
prieš kiek laiko buvo ištik- j Emilijai Kielienei vadovaujant, 
tas sunkios ligos. Dabar gerokai 
sutvirtėjęs ir aktyviai reiškėsi šia
me pokalbyje Kun. dr. F. Gurec
kas pasveikino naująją draugijos 
valdybą.ir jos energingąją pirmi-

dukterų draugiją ir nuo pat įstei-' ninkę Danguolę Valentinaitė. 
gimo buvo tos draugijos kapelio- Jam, net ligoninėje gulint, rūpė-

Clevelande Vysk. Valančiaus litu
anistinės mokyklos Vasario 16-sios 

Kuprevi-

ir auką 15 dol. spaudos para
mai. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— J. Bagačiūnas, A. Krinickas, 
P. Valūnas; po 2 dol. — J. P. 
Parker, L Krajauskas. K. Dap
kus; po 1 dol. — Ant. Gantau-
tas, F. Putrius. Labai ačiū. 

x Gen. kons. i. Daužvardie-
Fede- n^* premijos įteikimo iškilmėms 

ral ir State Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis neišski
riant ir sekmadienių nuo 8 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 8. 
Francisco Ave, TeL PR. 6-1349 

(pr.) 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokė ji mais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.) 

X Lietuvių Opera Cbicagoje, 

organizuoti sudarytas komite
tas : pirm. St. Semėnienė, vice
pirm. M. Krauchunienė. rezer
vacijoms A. Lipskienė (352-
7719), L Motekaitienė ir P. Vai-
taitienė. Kartu su komitetu dir-

x Už a. a. Prano Marcinkėno 
sielą šv. Mišios bus atnašauja
mos kovo 21 d., sekm., 11 vai. 
ryto T. Jėzuitų koplyč., Chica-
goje, minint jo dviejų metų 
mirties sukaktį. Nuoširdžiai 
prašomi giminės, draugai ir pa
žįstami tą dieną prisiminti jį 
maldose. (pr.) 

x Aleksandra ir Stepas Bar
kauskai, gyveną "VVestchester, 
111., yra nauji Operos mecenatai. 
Jū 100 dol. auka stipriai padės 
lietuviškos kultūros ugdyme, o 
ypač dabar, kai yra statomos 

ba Liet. Mot. fed. Chic. klubo i trys lietuvių kompozitorių ope-
valdyba: pirm. M. Marcinkienė, ros: Juodas laivas, Gintaro šaly 
vicepirm. M. Macevičienė, E. 
Diminskiene. D. Kurauskienė. 
P. Masilionienė ir J. Sekmokienė 

(pr.) 
Šį sekmadienį, kovo 21 d., 
v. p. p. Margučio rengia-

X 
2:30 

ir Priesaika. Ačiū naujiems me
cenatams, (pr.) 

x Dr. Jonas Žmuidziraas, Lie
tuvos Gener. konsulas Kanado
je, atsiuntė komitetui malonų 
sutikimą įeiti į Penktos liet. tau-

• j llJtiifflM l r T i l i S T i r T l m , U n e k o n c e r t e J a u n i m o centreltinių šokių šventės garbės k o 
ir kartu JAV Bicentennial, k v i J p r o S r a m a - a t l i k s ^ ^ ^ ^ mitetą. Laiške jis rašo: Mielai 

Toronto. Dainuos R. Strimaitis, jį priimu, linkėdamas Tamstai 
lyrinis tenoras ir V. Verikaitis. į ir visam Parengimo komitetui 
basbaritonas. Akompanuos Jo- j energijos ir kuo didžiausios sek-
nas Govėdas. Visi kviečiami. Bi- j mės šventės paruošimo darbuo-
lietai Margutyje. Šeštadienį se". (pr.) 

nas. 
Su didele meile ir kantrumu 

draugijos pradininkai siekė užsi
brėžtų tikslų įgyvendinimo. 
Draugija per septyniolika metų 
išaugo iki 900 narių, turi savo sky
rius Los Angeles, Rockforde, Mel-
rose Parke, Detroite, Washington, 
D. C. Seatle ir kitur. 

Kovo 11d. draugijos valdyba 
sukvietė spaudos atstovus į savo 
Simo Kudirkos namus ir plačiau 
painformavo apie atliktus, atlie
kamus ir būsimus darbus. Nau
joji draugijos pirmininkė Dan
guolė Valentinaitė, padėkojusi 
spaudai, radijui už talką, supa
žindino su naująja Lietuvos duk—' 
terų draugi)os valdyba: draugijos 
garbės pirmininkė — Lietuvos 
generalinė konsule Juzė Dauž-
vardienė, socialinio skyr. pirmi
ninkė ir I—ji vicepirmininkė Nijo
lė Vengrienė, narės — Prudenci-
ja Bičkienė. Regina Bagdonienė, 
II-ji vicepirm. Vanda Braždžiū-
nienė, sekr. Pranė Masilionienė, 
ižd. Petronėlė Seniūnienė, vyr. 
seniūnė Marija "VVeberienė, narių 
globėja Genovaitė Bielskienė, 
namų administratorė Jadvyga 
Kolienė, vaišių vadovė Janina 
Grybauskienė, parengimų vado
vė Aldona Kaminskienė, svečių 
priėmėja Rūta Spurgienė, paren
gimų vadovė Danutė Augienė ir 
narė Natalija Rauckienė. 

Pirmininkė Danguolė Valen
tinaitė pažymėjo, kad draugijos 
tikslai lieka tie patys, džiaugėsi 
naujos valdybos ryžtu ir sutarti
nu sugyvenimu ir pasižadėjo vi
są dėmėsi skirti ateities veiklai. 
Plačiau apie draugijos veiklą 

Ša visus bet kada Operoje dai
navusius solistus ir choristus, 
visus joje dirbusius įvairiose 
pareigose ir visą lietuvių pla
čiąją visuomenę iš visų JAV 
miestų ir Kanados ruoštis at
vykti į Chicagą ir dalyvauti 
trijų lietuviškų operų pastaty
mo spektakliuose. 

Yra statomos šios operos: 
Kačinsko "Juodas laivas". Gai
delio "Gintaro šaly" ir Marijo-
šians "Priesaika" 

Spektakliai įvyksta geg. 8, 9, 
15 ir 16 dienomis. Bilietus jau 
dabar galima užsisakyti paštu. 
Jie bus išsiųsti pagal užsakymo 
gavimo eilę. Jų kainos — par
teryje: $12.50, $10.00, $8.00, 
$6.00 ir balkone: $11.00, $7.50 
fa* $5.00 Užsakant paštu, pra
šome pažymėti spektaklio datą 
ir čekį siųsti šiuo pavadinimu ir 
adresu: 
Lithuanian Opera 
6905 S. \ m-sian Ave. 
Chieago, mintis 60629 

(pr.) 

Margučio raštinė veiks 9-6 v. v. 
Sekmadienį 9-12 vai. Nuo 1 vai. 
biliettai bus gaunami Jaunimo 
centre. (pr.) 

x Trys operos — Kačinsko 
"Juodas laivas". Gaidelio "Gin
taro šah" ir Marijošians "Prie
saika" yra statomos geg. 8, 9, 

X Albinas KtirknlK akcijų j 15 ir 16 dienomis Chieago je. 
brokeris dirbąs su Rodman and Spektaklių bilietai jau gauna-
Renshatr, In., patarnauja akci-: mi Ve/jielių prekyboje, 2501 W. 

ję draugijos reikalai. Dėkojo Sta
sei Semėnienei, parodžiusiai 
daug iniciatyvos ir padėjusiai su
daryti dabartinę draugijos valdy
bą. Dėkojo mieloms draugijos 
narėms už parodytą didelį jautru
mą jo ligos metu. Jis iškėlė mei
lės principą, kuriuo kaip tik ir 
vadovaujasi Lietuvos dukterys, 
sėkmingai dirbdamos artimo mei 
lės darbus. Už tai Lietuvos duk
terų draugija lietuvių visuomenė
je turi gerą vardą. Lietuvos duk
terys lanko ligonius, vežioja ser
gančius beturčius pas gydytojus, 
teikia materialinę paramą ir k t 
Draugijos narės turinčios būti vi
sos aktyvios, prisidėti prie drau
gijos veiklos darbu arba auka. 

draugija įsigijo ir nuosavus na
mus. 

Pirmininkė D. Valentinaitė 
pažymėjo, kad per metus sušel
piama apie 100 asmenų konkre
čia parama, o apie penkiais šim
tais asmenų rūpinamasi bendrais 
reikalais. Skyriai savo veiklą ple
čia vietose ir šalpą vykdo netar-
piškai. Draugijos pajamas sudaro 
narių mokestis, kiekvieheriais 
metais ruošiami pavasario ir ru
dens baliai, loterijos, kuklios au
kos ar menkučiai palikimai. 

Parengimų vadovė Aldona Ka
minskienė plačiau pakalbėjo 
apie draugijos ruošiamą balan-

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— A. a. Petras Valentukevi-

čius, 82 metų amžiaus, mirė 
kovo 17 d. Putnam, Conn., li
goninėje. Laidojamas iš Švč. Šir
dies bažnyčios West Thompson, 
Conn., kovo 19 d. Bus palaido
tas Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolijos kapinėse Putname. 
A. a. Petras Valentukevičius 45 
metus dirbo pas tėvu3 marijo
nus Marianapolyje nuo pat jo 
pradžios. Paliko gražų darbštu
mo ir pamaldumo pavyzdį. Buvo 
gimęs Marcinkonyse, Lietuvo
je. 

— JAV LB Pietryčių apy
gardos rinkimų komisija skelbia 
kandidatų sąrašą į VTU Lietu-
vtuų Bendruomenės tarybą: 1. 
Rimas Česonis, 38 m., Pietinės 
New Jersey LB apylinkės na
rys, 2. Algimantas Gečys, 42 m., 
Philadelphijos LB apylinkės na
rys, 3. Aniliora Mašalaitienė, 
37 m., Philadelphijos LB apy
linkės nare, 4. Henrikas Mis-
liauskas, 59 m,, Philadelphijos 
LB apylinkės narys, 5. Vytau
tas Volertas, 54 m., Pietinės 
New Jersey LB apylinkės narys. 
LB Pietryčių apygarda apima 
LB apylinkes ir lietuvius, gyve
nančius Delaware, Maryland, 
Pennsylvanijos, Virginijos, West 
Virginijos valstijose, Washing-
ton, D. C, ir Pietinę New Jersey 
LB apylinkę (išskyrus Pitts-
burgh apylinkę). JAV Lietuvių 
Bendruomenės aštuntosios tary
bos rinkimai įvyks 1976 metų 
balandžio 24 ir 25 dienomis. 

Per vienerius metus išdalina 
ma apie 10,000 dol. pašalpom apje šios draugijos 
vargstantiems. Draugija sutelkė j veiklą. 
kapitalo ir įsigijo nuosavus drau- ( N a u j a j a i valdybai linkėtina 
gijos namus, kūnuos pavadino ^ ^ ^ b u d i m a r t i m o m e i l ė s m_ 

Namai, n y b o j e 

džio 24 d. Jaunimo centre pava 
sarinį balių, kurio metu meninę I Rinkimų balsavimo lapeliai bus 
programą atliks Jaunimo dramos j išsiuntinėti apygardos nariams 
studija, vadovaujama Živilės Per JU 'LB apylinkes. 
Numgaudaitės. 

Po pranešimų ir oficialiosios 
dalies, Lietuvos dukterų valdyba 
su spaudos atstovais prie užkan
džių ir kavutės dalinosi mintimis 

prasmingą 

Simo Kudirkos vardu 
kaštavę 40,000 dol., yra išmokėti 
ir skolų neturi. Kun. dr. F. Gurec
kas, žvelgdamas į ateitį, prasita
rė, kad yra planuojama ateityje 
statyti draugijos didesnius namus 
užmiestyje, arčiau Lemonto. 

Dabartiniuose namuose yra 
priglausti penki seneliai, kurie 
viskuo aprūpinami, o juos aptar
nauja Ona Kartanienė. Lietuvos 
dukterys, lankantis Simui Kudir
kai Chicagoje, įteikė 1000 dol. 
auką pradžios gyvenimui. 

Dėkodamas buvusioms valdy
boms už atliktus praeityje dar
bus, kun. dr. F. Gureckas prisi
minė ir visas buvusias pirminin
kes: Bronę Peters, Bronę Dikinie-
nę, dr. Aliną Domanskienę, Elzę 

J. Janušaitis 

CHICAGOS ŽINIOS 

įvairiu prekių pasirinkimas ne
brangiai iš mūsų sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

2333 S. Halsted St. Chieago 111. A066S 
2501 \V. 69th St, Chieago, flL 60629 

Tel. WA 5-2737, 254-3320 
V. Valentina* 

» • • • • • • » » • « • • • « « • « • • » » » • » • 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkransto baidas ir ki
tus daiktas. Ir iš toti 
mal ir pOna apdraoda. 

TELEF. - WA 

jų, bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332- a560. 

(pr.) 

INCOME TAX 
Federal & State 

užpildymą atlieka tvarkingai, 
greitai ir maloniai 

JONAS GAUSAS 
6753 S. Artesian Ave. 

Kreiptis kasdien: 776-3021 

KOMPIUTERIAI 
SUSISIEKIMUI 

Chicagos miesto centre judė
jimo šviesos pradedamos taip 
pertvarkyti, kad jos bus regu
liuojamos kompiuterių. Tuo bū
du bus pagerintas susisiekimas 
ir bus mažiau oro taršos. 

GIMf: GREITKELY 

71 St. Krautuvė atidaryta kiek- Northupst greitkely, netoli 
vieną dieną nuo 10 vai. ryto iki O'Hare aerodromo, mokesčių 
6 vai. vak.: o pirmadieniais ir į rinkimo stoty gimė kūdikis, 
ketvirtadieniais iki 8 vai. vak. | Grace Marie Hernandez, aplan-
Chioaąos Lietuviu Opera kvie- kiusi su vyru gimines, skubėjo 
čia visus įsigyti bilietus iš anks- į Illinois universiteto ligoninę, 
to ir dalyvauti spektakliuose. j bet nebespėjo. Gimdyvei padė-

(pr.) j jo policininkas, kol atvažiavo 
^šios naktys Vilniuje, gotos ios pagalbos automobilis. 

EZKRŲ VANDI'O 
Jungtinė kanadiečių ir ameri

kiečių komisija nustatė, kad Di
džiųjų Ežerų vandens išvalymas 
galėtų užimti 15 metų. Michiga-
no ysriduo gana švarus, ibaky-

x 
3 naktys Vienoje ir 4 naktys 
Muenchene. Grupinės kelionės. 
Galaxy Tours. Chicagoje: 
Marius Kiela, 434-9655 arba 
Giedrė Garbonkienė, 735-0576. 

lak.) 

rus PCB (porycnlorinuotas by-
phenylis), plačiai naudojamą 
chemikalą, kuris laboratorijos 
gyvuliuose sukelia vėžį. Tas 
chemikalas plačiai vartojamas 
pramonėje. Michigano žuvys tu
ri daugiau to echemikalo, negu 
sveikatingumo riba leistų. 

LAIMĖJO "TRIBŪNE" 
United Press International 

Illinois laikraščių varžybose 
"Chieago Tribūne" laimėjo 4 
pirmas vietas, tris antras ir ke
turias trečias, be to, septynis 
pagyrimo lapus. Laikraštis iš 
viso laimėjo 18 UPI žymenų. 

IEŠKO MENININKŲ 
Illinois Arts Council ieško 

menininkų, kurie galėtų tal
kinti, vykdant programas vaiz
dinio meno, literatūros, rank
darbių, šokių, architektūros, 
muzikos srityse. Kandidatai 
turi kreiptis į Jane Turczyn, 
UliiMte 

MARIJA NORETKIENĖ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
I.VMI i .^inliHiinif". *r*r-j* riji.*-" 

prekes. Maistas iš Enr«>i«>- Mndeliq. 
2808 W. 6«th -t f h;•.-.-.. FU «*>«_»9 

TEL. — WA 5-2787 

KANADOJE 
— Lietuviu Bendruomenės 

Toronto apylinkė kovo mėnesį 
yra paskelbusi solidarumo įnašų 
vajaus mėnesiu. Pagal Liet. 
Bendruomenės Kanadoje statutą 
kiekvienas dirbantis tautietis į 
metus* aukoja 3 dol. lietuvybės 
reikalams. Pinigai surenkami 
per lietuviškas institucijas: pa
rapijas ir lietuvių bankelius. 

H M « I M » » M > ' 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
oi aprirnada nuo ujrnies ir automo-
MUo pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S20«H w«»l «Sth Street 

Chioa$«. nilnois 
Tclef. G A 4-SO.VI 

l > M M > > « M . M t M . 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senos ir ędeda naujas pe-

«ns . Pigiai Išvalau taipgi alyvinius 
tr perdirba del duja. įdedu vandens 
ftHdTtuvas. Kreiptis — 

A BANYS — tol 447-8806 

HEATTN'G CONTRACTOR 
Ir perstatau senus vt3U rūšių namo 
apšildymui pečius, air conditioning 

Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS ŽCKACSKAS 
4444 So. Westem Avetioe 

Chtoago, IHinois R06O9 
Telef. — VI 7-S447 

Naujosios seseles, r lesernai ĮJOJUSIOS Į INCJC * r. Marijos oeserų vie
nuoliją, žiemos metu apžiūri NERINGOS STOVYKLAVIETĘ. Šiais metais 
stovyktos vyta sekančia tvarka: berniukų — birželio 27 — liepos 10; mer
gaičių nuo liepos 11 — 31; anglų kolboj lietuvių kilmės vaikams nuo rug-
piūčk) 1 — 14. Kreipus: 

CAMP NERINGA, I.CC, Putnam, Conn. M2«0 


