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Jugoslavai apie 
ietų ūkį 

*-• • • , w I ^ W . v 

SOV1 
Didžioji bėdų priežastis — centralizavimas 

Belgradas. — Jugoslavijos našių malinu. Iš jų tik vienas 
laikraštis "Delo" analizuoja prie ketvirtadalis tinka vartojimui, 
žastis, dėl kurių sovietų ž?mės nesugadinti arba turi atsarginių 
ūkis smunka ir rusams niekad dalių. Kiti laukuose rūdija arba 
neužtenka maisto. Rusijos va- tinka tik vaikams žaisti. Kosy-
dai visados kaltę suverčia blo- ginas apie tokį inventorių kar- j 
gam orui. Paskutiniajam parti- tą su pasipiktinimu yra išsita- j 
jos kongrese šiek tiek apie ūki- res, jog tai "nejudomas inven- j 
nes bėdas jau užsiminė, nebūti- torius". £ 
nai kaltindamas tik lietų ar Antra — stoka sandėlių, o e- Į 
sausrą. Pripažino, kad buvo trū- samieji labai blogam stovy. Grū-
kumų ir organizacijoje, kolcho- dai, iki juos atgabena, pasidaro j 
zų vadai savo pareigas blogai niekam tikę. Trūksta transporto 
atliko, įskaitant ir netinkamą priemonių, ir jos irgi blogos, ga-
prižiūrėjimą naujausių mašinų benant daug grūdų nubyra, ir iš 
ir kitokių technologinių išradi- to džiaugiasi tik paukščiai 

Trečia — trūkumas darbo jė
gos. Čia irgi ironija, kad veik 
niekur pasauly nėra tokio dide
lio procento ūkio darbininkų 
kaip Rusijoj, bet ir to neužten-

• e t : S "~~ - kolektyvai- k a K a g g randa ^ ^ ^ 

mų. 
Jugoslavų laikraštis iškelia 

tikrą priežastį, kuri žinoma ne 
nuo šiandien, bet norima nuty-

ją. Jugoslavija, kad ir komunis
tinė, bet tuoj po U pas. karo. 
t ik pamėginusi, atsisakė kolcho
zų. Ar gali kas geriau rūpintis 

tas bėga iš kolchozų į miestus. 
Jugoslavijos ūkis 

Jugoslavijoj 85 procentai dir-sklypu ir laukais, jei tie plotai b a m o g ^ ^ ^ ^ i v a . 
yra ne 30? Tik savam kampeliui 
ūkininkas įdeda širdį ir visą 
triūsą. Jugoslavijos žemė nepa
sižymi ypatingu derlium, bet 
jiems duonos užtenka. 

Iš senosios 
lietuvių išeivijos 

istorijos 

Lietuvos vyčių X-a«s, jubiliejinis seimas 19-2, rugpiūčio 21-23 Detroite. Nuotraukoj atpažįstami kun. dr. 
Ig. Česaitis, A. Aleksis, kun. F. Kamėšis, kun. Pr. Juras, dr. P. Daužvardis (pažymėtas kryžiuku) ir kiti 

lietuvių veikėjai. Nuotrauka yra viena iš daugelio, kurios bus išstatytos senosios lietuvių išeivijos parodo
je balandžio 2, 3 ir 4 Jaunimo centre Chicagoje 

ARGENTINOJ ĮVESTA CENZ03A A 

tiems ūkininkams. Likusioji, bu
vę dvarai, yra paversti sovcho-
zais. Ūkininkams palikta tiek 
žemės, kiek jie patys gali ją j -
dirbt 

Kraštas paliks ištikimas Vakarų kultūrai 
ir krikščioniškajam pasauliui 

Buenos Aires. — Argentinos 
junta paskelbė daug visokių jsa-

j kymų, suspendavo politinių par

ėmė vieną dagininkų unijos 
centrą. 

Libano prezidentas I Maskva neišleidžia 
išbėgo iš sostines 
Per 24 valandas 200 užmuštų 

Beirutas. — Libar.o preziden
tas Suleiman Franjieh su dide
le apsauga pabėgo iš preziden
tūros į provinciją:. Per vieną 

motinos 
Washingtonas. — Rudolf Nu-

rejev, žymus rusų baleto šokė
jas, 1961 pasitraukęs iš Sovietų 
Sąjungos, kreipėsi į prezidentą 
Fordą ir britų ministerj pirmi-

Veltnl investuoi'i pinigai 

Jokiam kitam krašte nebuvo 
tiek investuota pinigų į žemės 
ūkį. kaip Rusijoj, ypač per pas
kutiniuosius 10 metu. ir rezul-

Mokyklos-.teatrjHr kai kurios Jpai-ą Beirute i r -^ tu r vien u ž - į ^ ^ wilsona. prašydamas jų 
staigos uždarytos. Restoranai ir į m i j s t„ buvo dausian Vnįn 200.1 .-s+o^r™ u i xr,+„ «O- -:: ;s Valstybė vienodai r ū p i - ; ^ veikimą, darbininkų unijas, j įstaigos uždarytos. Restoranai ir; m u š t ų b u v 0 daugiau kaip 200 ;! užtarimo kad" būtų "pas iš 

r . - . - - -1 ] : a t e i g ė t a m t i k r a a tarybas kovai | krautuvės veikia. Naktį vaikš- j įr sužeistų 500. Naktis į ketvir- Maskvos'išleista jo motina. Fo r 
chpzais, kaip ir privačiais, teikia į s u banditizmu ir subversija. i- j čioti neuždrausta. Krašte ramu.! tadienį laikoma pačia kruvimau-
paramą, duoda mašinas, sėklą, j v e d ė spaudos cenzūrą. Kartu į Frovincijos gubernatūrose taip' s įa šiame civiliniame kare. 
trąšas. junta' teigia, kad demokratija j pat sėdi aukštieji karininkai. 

Peronienė atvirai kaltinama 

MIRĖ PROF. V. TUMĖNIENĖ 
I studijavo 

Darbininkų unijų veikimą tu
rėjo sustabdyti svarbiausia dėl 
to, kad tai buvo peronistų at
rama. Cenzūra yra gan griežta, 
draudžia m J» kritikuoti kariuo
menę, minėti teroristų veiks
mus. Cenzūruojamos ir televizi
jos programos, perduodamos 
žinios. Pvz. neleido NBC filmuo
ti scenos, kai kariuomenės da
linys apsupo ir apšaudė komu
nistų partijos būstinę, bet leido 
rodyti, kai irgi kariuomenė už-

Pnesingai yra Rusijoj ir ne- j bus grąžinta greitu laiku, kai 
ta ta i patys blogiausi*7 palyginus norima nieko pasimokyti net iš j tik bus tai galima padaryti korupcija, bet nemanoma, kad 
su bet kuriuo kapitalistiniu kraš kaimynų — sąjungininkų. Su- j Kraštas ir toliau pasiliks ištiki- jį b ū t ų patraukta į teismą. Tai 
tu. "Delo" apskaičiuoja kad k:et ėjusių galvų negali -tikinti: mas Vakarų kultūrai ir krikš ! 

Rusijos labai geros dirvos sė- ne* a iškūs, nenuginčijami faktai,! čioniškajam pasauliui, 
jai yra net daugiau nei Ameri- k a i i š mažyčių sklypelių, kurie 
koj ar Kanadoj. O kokie rezul- s u d a r o tik nežyrruą dalį vieno 
ta ta i? Minimos trvs nagrindi- P*0**"**, "kmių gėrybių kolcho-
nės, nenusleoiamos priežastys. z m i n k a i pagamina vieną ketvir-
dėl kurių turi vargt; sovietų t a d a J * t o ' N galingoji kolchozų 
žmogus negaudamas pakanka- organizacija. "Centralizuotas ū-
mai duonos: kminkavimas, gal būt, yra rei

kalingas esant didelei bėdai, ka-
Pirma — bfcga administra- rui arba bado metais, bet jokiu 

cija, trūkumas drausmės, ne- būdu ne šiandien", rašo "Delo". 
noras dirbti ir saugoti, prižiū- Atsisakyti centralizavimo jau 
rėti valstybinio turto. Per pas- buvo siūloma 1966, bet jų auto-
kutinį dešimtmetį, pagal sovietų riai buvo apšaukti liaudies prie-
statistiką. pramonė pagamino ir šais, komunistinės santvarkos 
kolchozams pasiuntė 2.75 mili- griovėjais, ir turėjo nutilti. Da-
jonus traktorių ir kitokių pa- bar nedrįstama apie tai prabilti. 

galėtų sukelti tam tikruose 
sluoksniuose neramumų o ji bū
tų vadinama kankine. Beveik 
tikra, kad ji bus išsiųsta į Ispa
niją, kur ji susipažino su Juan 
Peronu ir ten vedė, gyveno 18 
metų. 

Madride jau kalbama, kad ne
oficialiai buvo teiraujamasi is
panų valdžios, ar jie sutiks pri
imti Peronienę. 

das, jis sako, jam padėti paža
dėjęs, o Wilsonas reiKalą nu
kreipė į Užsienio reikalų minis
teriją. 

Ekonomijos ministeris Adei I 
Oseiran kreipėsi į Siriją, prašy
damas atsiųsti gaisrininkų. Uos
te dega laivai su 400 mil. vertės 
grūdų ir kitokiu maistu. Vakar 
buvo skelbiama, kad šaukiamas 
parlamento posėdis ir bus spren I & Terlecko vargų grandine 
džiamas prezidento klausimas. 
Muzulmonai reikalauja, kad 
Franjieh pasitrauktų. Parla
mente turės būti nuspręsta, ar 
prezidentą laikyti jau atsistaty
dinusiu ir rinkti kitą, ar laukti 
6 mėnesius, kol jo terminas pa
sibaigs. 

Nuo gripo 
bus įskiepyti visi 
\Vashingtonas. — Prez. For

das liepė pasiruošti programai 
šių metų pabaigoje Įskiepyti nuo 
gripo visus amerikiečius. Dar 
rudens pradžioje turėtų būti pa
skiepyti mokykliniai vaikai, o 
paskui kiti. Tam reikalui For
das iš Kongreso paprašė 135 
mil. dolerių. 

Vasario mėnesį pasirodė gri
po liga, ir nujaučiama, kad ki
tos žiemos sezone ji gali išsi
plėsti. Bijoma, kad nepasikar
totų 1918 — 1919 metų epide
mija, kai Amerikoj nuo jos mi
rė 500,000, o visam pasauly apie 
20 milijonų žmonių. 

Mirė kun. A. Sirus 
Ok. Lietuva, — Kovo 13 d. 

staigiai mirė a. a. kun. Alfonsas 
Sirus, Tauragės parapijos kle
bonas ir dekanas. Palaidotas ko
vo 18 d. Tauragės bažnyčios 
šventoriuje. 

Velionis buvo gimęs 1918 m., 
kunigu įšventintas 1942 m. Dir
bo įvairiose Telšių vyskupijos 
parapijose kaip vikaras ir kle
bonas, pastaruoju metu ilgesių 
laiką buvo Tauragės klebonas. 
Tai jau ketvirtas šiais metais 
okupuotoje Lietuvoje miręs ku
nigas. 

Stockholmas. — Švedijos Už
sienio reikalų ministerija pro
testavo i r pareiškė, jog viekas 
diplomatų, antrasis sekretorius 
Bruce Hutchins, yra CIA agen
tas, todėl yra persona non gra-
ta. Toks atsitikimas Amerikos 
-Švedijos santykiuose yra pir
mas. 

Drebėjo žeme 
Nashville, Tenn. — Trečiadie

nio vakare Tennessee, pietinia-
Berno universitete į m e Ulinojuje, Kentucky. Missi-

Saugumo 

mediciną, kur 1911 gavo medi-1 ssippi, Arkansas ir Alabamos 
cinos daktarės laipsnį. 1912-13 j valstijose buvo jaučiamas žemės 
m. Berno universitete buvo vai- j drebėjimas, pagal Richterio ska-
kų klinikos jaunesnioji asisten- lę matuojamas "4". Yra žinoma, 
tė. kad kai kuriose vietose nutrū

ko telefonų laidai. Lietuvoje nuo 1923 buvo vaikų 
klinikos vyr. asistentė ir lekto- Dallas. — Madallyn O'Hair, 
rė. nuo 1924 docentė, 1924 —į Amerikos ateistu nerinkta va 
1944 m. VDU vaikų katedros 
ir klinikos vedėja. 1944-9 m. 
dirbo įvairiose Austrijos ir Vo
kietijos ligoninėse. 

dovė, skundžiasi nesėkmėmis ir; 
iš savo pareigų pasitraukia. Ap- į 
kaitino savo bendraminčius, kad \ 
jie jos nerėmė ir negynė nuo! 

Visuomeninėje veikioje buvo | krikščionių puolimų per visą jos ( 

ilgametė Lietuvos moterų, ba i - | 1 3 m € t ų v e i k i m 4 -
gūsių aukštąjį mokslą, draugi 

Chicaga, _ A. a. prof. Vanda j 0 8 p i ™ - L i e t u v ^ v a i l n i į į 
Tumėnienė Mingailaitė mirė ko
vo 24 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
sulaukusi 95 metų amžiaus. Ve
lionė buvo gimusi 1880 sausio 
8 Šilavėnų dvare, Anykščių vals
čiuje. 1898 baigė Kauno mergai
čių 

tojų draugijos steigėja, daug 
kartų Lietuvai atstovavo tarp
tautiniuose vaikų ligų kongre
suose. Yra parašiusi nemaža 
mokslo darbų: "Rachitas vita
minų mokslo šviesoje'", "Plau
čių abscesai vaikų amžiuje" ir 

gimnaziją, vėliau, 1902-4, kt_ J o s v e i k ] a i fr d a r b a m s t e i k i a 

Petrapilyje studijavo matemati- d a u ? medžiagos išleisti "Mano 
ką ir mokytojavo. 1905 baigė atsiminimai", 1957 m. Laidoja-
»k«*erijos kursus, 1906-H m- m« šį šeštadienį. 

KALENDORIUS 
Kovo 26: Kasijus, Teklė, Vy

gantas. Gėla 
Kovo 27: Rubertas, Lidija, 

Vinotas, Rūta. 
Saulė teka 5:46, leidžias 6:08. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukę. 40 proc. 

galimybė lietaus, šilčiau, apie 68 
laipsniai. 

nemalonėje 
Vieno žmogaus terorizavimas tęsiasi 30 metų 

• 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
1941 metų birželyje rusus pa-

kiečių kariuomenes punktą atvy
ko tik vienas jaunuolis, bet ir 
tas greitai pabėgo. Niekas nesto
jo ir į Raudonąją armiją. Kri-

keite vokiečiai Žmones šaudė v a s a l i o k a i m o j a u n j m a s i§ė|0 į 
yien uz tai, kad jie gimė žydais, partizanus (kariuos jūs vadinate 
Visa širdimi nekęsdamas fašiz- banditais). Aš nepasekiau jų pa-
mo ir teroro, džiaugiausi galimy- ^ 2 ^ n e s ̂ ^ ^ g i n k i 0 ) k r a u 
be padėti rusų belaisviams. Bet, jo ir tikėjausi išgyvent to meto 
mano nuostabai, 1942 Svenčionė- siaubą5 niekur nedalyvaudamas. 
huose rusiškai kalbą prižiūrėto- Tačiau KGB organai neleido iŠ-
jai manęs prie jų neprileisdavo. i i k t i pašaliečiu stebėtoju. 
Tik žiemą, kai apsaugą pakeitė 
palyginus geresni seni vokiečių Pirmasis mano suėmimas 1945 
kareiviai, galėdavau nunešti be- tęsitęsė 2 mėnesius. Jis nedaug ką 
laisviams paskutinį kąsnį duonos. m a n e pamokė apie tarybinių or-
Mano tėvai ne kartą priglaudė ganų metodus ir apie jų vykdyto-
bėgusius iš nelaisvės rusų karei- J"3- Leitenantas Mikolaičik, ser-
vius, jiems padėjo. Bet 1945 me- ž a r U a s _Pavlov, mušdami buožė-
tų pavasarį grįžusi tarybinė ar- m i s» grūstuvais ir kitokiais ''gink-
mija "atsidėkoio" tėvui areštu. lais"> mankštinosi ant manęs ir 

T . 0 - , v. mano draugų. Net inscenizuoda-
Liepos 27 buvau areštuotas vo sušaudymą, liepdami kasti sau 

duobes... Nežiūrint į tai, iš ka
lėjimo neišsinešiau neapykantos 
jausmo savo budeliams. Greitai 
viską užmiršau, viską atleidau. 
Bet Saugumo organai neužmiršo KPZ, ten kareivius išplūdo uz . , XM°^ .. »• 1 j •• v A. - . nieko.Matyt, jie mate, kad jiems 

"už dalyvavimą pogrindžio orga
nizacijoje "Geležinis vilkas", apie 
kurią neturėjau jokio supratimo. 
Kada NKVD kareiviai perdavė 
mus, šešis "vilkus" Švenčionėlių 

Lietuviai 3tudentai ir Poskočimo išdrožtas kryžius prie Chicagos kated-

tai, kad jie nesušaudė mūsų vieto 
ie, nes, esą, "visi lietuviai — fa
šistai ir banditai". Tie "banditai" 
tuo metu buvo nuo 13 iki 16 ros sekmadienio rvtą, tik išaušus. Studentai pasikeisdami išbudėjo 40 M i^ t 

valandų be pertraukos, vieni skaitė "Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kro- I 'U" . . m a r»°. s e i m o l e ' D e I 

aiką", kiti praeiviams dalino lapelius apie Lietuvos tikinčiųjų kančias InieKas ir visame kaime netarna-
Nuotr, J. Kuprio 'vo okupantams. \ šaukiamąjį vo-

per du mėnesius nepavyko ma
nos padaryti " susi pratusiu lietu
viu", ir pradėjo sekimą. Dainai 
kratė net kelionėse — autobusuo
se, traukiniuose. 

file:///Vashingtonas
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N A U J O J I 
CENTRO VALDYBA IK 
PIRMIEJI PRANEŠIMAI 

Has ciesoriaus — fciesoriui. 
Jau visa eilė metų, kai mūsų 
Sportinė vakLžia turėjo būti Ka
nadoje. Juk ten vienoje vieto
je turtae tris gerai oi-ganizuo-
tus ir labai aktyvius sporto klu
bus: f oronto Vytį. Atišrą ir Ha
miltono Kova. Juk ten vadovų 
ir gerų organizatorių visada bu
vo daugiau, negu kitur, dau
giausiai senųjų vis tebedirbant 
ir atsirandant vis naujų ir jau
nų: 

Centro valdybos sąstatą jau 
skelbėme, jį dar kartą kartoja
me: pirm. P. Berneckas, vice-
pirm. R. Underys. sekr. St. Dar-
gis. ižd. J. Nešukaitis ir spaudai 
A. Banelis. Visi jie buvę akty
vūs sportininkai (kai kurie dar 
tebėra), visi turi daugybę metų 
patyrimo organizaciniame dar. 

Rungtynės vyko alpinistinėse 
varžybose: slalome ir didžiaja
me slalome ir šiose klasėse vy
rų, jaunių, jaunučių, moterų ir 
veteranų. 

Slalome vyrų klasėje: 1. R. 
Kuus (est.), 2. E. Kalcis (latv.), 
3. L. Ališauskas (liet) Jaunių 
klasėje 1 vietą laimi Linas Stri-
Pinis (liet.), kiti visi neužbaigė 
ir buvo diskvalifikuoti. Jaunu
čių klasėje dalyvavo tik 3 lat
viai. Moterų klasėje; 1. A. Kuus 
(est.), 2. Vida Stripinis (liet.), 
3. L Kalcis (latv.). i r veteranų 
klasėje: 1. V. Čiurlionis.- 2. J. 
Jonaitis. 3. A. Nakas, visi lie
tuviai 

Didžiajame slalome vyrų kla
sėje: 1. R. Kuus (es t ) , 2. E. 
Kalcis (latv. K 3. P. Vai jas 
(lat.). Jaunių klasėje: 1 L. Stri
pinis. 2. R. Sprudzenieks (lat.), 
3. M. Birže (latv.) Moterų kla
sėje: 1. A. Kuus (est.), 2. V. 

dalyvavo plaukikų ir iš JAV tje! 
kitur. 

— BdinboTo kolegiios platf^ 
kikas Vytautas Bankaitis iš Cle-
velando su 200 jardų krūtine 
2:19.8 pasekme patenka. į dvi
dešimties geriausių sąrašą NC 
AA antroje (kolegijų) divizi
joje. 

— Rytiniam pakrašty Lina. 
Barzdukaitė Potomac Valley 
AAU Junior Olympics varžybo
se 11 - 12 motu prieauglio klasėj 
su 3148 sek. 50 jardų riugsra 
atplaukia antrąja. Tos p'c'ios 
sąjungos A klasės xra.rky .SJ&<--
laimi 50 jardų laisvu stilium per 
28.02 ir 100 jardų nugara su 
1:10-76. CSncinnati, Ohio, įvyku
siose plataus masto varžvoose 
(apie 1000 plaukikų, atstovavu
sių 104 klubus .iš 28 Amerikos 
valstijų) Starlit Aąuatie MbfiM 
200 jardų kompleksinės estafe
tės komanda, kurioje Lina riau
kia nugaros dalį, lieka antrąja, 
tačiau 2:01.03 pasekmė 1975 m. 
11 -12 metų amžiaus grupėje 
rikiuojasi penktoje vietoje A-
merikoj. Lina taip pat buvo jau
niausia dalyvė, kuri kvalifika-
vosi Washintgono apylinkės mo
terų klasės (senior) varžyboms 
ir 100 metrų nugara atplaukė 
geru 1:17.65 laiku. 

Andrius Barzdukas 500 jardų 
laisvu stilium padaro Per 5:24.66 

i 

I 

Cicere Y į ' r o - - - ruošias i 
Toror.tr: ž a i i v n ė m s . N u o t r a u k o j e 
Ramor.^ Kauitaitė ir D a i n a N o v i c -
kytė. 

! čių t?reen - WWte Mariįuette 
\ Parko aikštėje. 

FTTBOLA5 AKT SERGANČIO 
LIGONIO KAPO 

Vienas daktaras Birmingha-
Į me, AngKjoje, prirašė vienam 
i pacientui įtemptus sporto įvy-
' kius, kaip futbolą, boksą h" ark-
\ h'ų lenktynes, kaip priemones 
Į pakelti kraujo spaudimui. KlaU-
i simas, ar bilietų kainos bus ap-
i mokėtos ligonių kasos. Kadangi 12 
! klausimas eina apie normaliai S 
l . „ > • • • . . I s 
Į prirašytą receptą, apdraudų ju- 'g 

ristai teigia, kad ligonių kasa į E 
turi užmokėti uz šį receptą. Į S 
Jiems priešingai teigia ligonių Į | 

• kasos ekspertai, kad pripažmi 
I mas tokio recepto gali turėti 
į toli siekiančių pasėkų. Jų argu
mentas sako, jeigu šis receptas 
būtų pripažintas, ateityje gydy
tojai, ypatingai sunkiuose atve
juose, galėtų pripažinti lanky
mą ir naktinių klubų. 

Vyt. A. Krikščiūnas 
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Palto Blaldas mažinant, pakvitavimai u*, gautas prenume
ratas nesiunCiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus 15 Jo mokestį atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs. % 

"Draugo* preanunteraca mokama U anksto 
metams 6 men. 3 men. 1 mes. a 

Chicago, Cook, HL $28.00 $15.00 $10.00 $430. S 
Kamadoje $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 = 
Kitai $25.00 $15.00 $10.00 — S 
Užsienyje $29.00 $17.00 $11.00 — S 
Savaitinis $1800 $10.00 — — 5 
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• Redakcija dirba kasdien Į • Redakcija straipsnius taiso savo '± 

- , , . . . , Stripinis (liet.) ir 3. I. Kalcis 
be pradedant energingu pirmi-: veteranu klasėje: 1. V . j * Junior Olympics lieka ketvir-
nmku. kuris jau u-valdžioje yra ^ ^ 2 A N a b 3 j tuoju. Jis tik neseniai perėjo j 
dirbės ir ilgus metus klubui v (1 t > 
vadovavę * ^ " ^ ^ r e t o - P a ž v e I g u s i b e n d r ą l W ū t t a t ų 

[13-14 metų amžiaus grupe, 
New Jersey Amy Aukšti-

— m , . . . . . . . . . - n e s laimėjo Sparta pasekme 2-1.j galima būtų padaryti paskutinę 
užimtos vietos sudaro neblogą j ° e S 1 ™ ^ **** **&tmjs*^^ | Lituanikos komandos įvartį iš | inspekciją ir. bandymus. Tačiau 

m ^ ^ i n tenka sunkiausia; ^ ^ į ^ m a t o m e . kad" hetuvių j ž i n y t ė (Aukštikalnis) žemiau 
ir juodžiausia našta. užimtos vietos sudaro neblogą j dešimties metų amžiaus grupėje 

Neperseniausiai ir kiek pavė-! vaizdą, ypač jaunių ir veteranų A klasės varžybose 56 jardų 
luotai naujoji valdžia darban; klasėse. krūtine atplaukia per 39-34, o 
išsijuosę su retu entuziazmui Rungtynių diena pasitaikė į šimtą jardų per 1:27.20, Abiem 
Jau spėjo pasirodyti net su 4 puiki, kas ir atspindėjo slidinin- i pasekmėm peino po sidabro me-

OLIMPINIS KAMPELIS 
— Po gana ilgų įtarinėjimų 

Quebeko ministeris pirmininkas 
R. Mpurassa jau buvo beapsi-
džiaugiąs, kad - Kanados minis
teris pirm. P. E. Trudeau sutiks 
padengti pusę olimpiados rengi
mo nuostolių. jyeJB,,' paskutiniu 
momentu P. E. Trudeau vėl at
sakė bet kokią finansinę pagal
bą. 

kas, E . Sinkus. A. Krygeris, V. j _ P a g a l numatytą planą plau 
Pikšrys, dr. J . Ringus, A. Dovy- į kimo baseinas turėjo būti už-
daitis ir Br Trapikas. Rungty-, baigtas šiomis dienomis, kad 

ms dieni vėl pasirodė aikštėje. 
Šį kartą Bervyne raidė pasiruo
šimo (ne pirmenybių) rungtynes 
prieš major divizijos čekų Spar
tą. Lituanikos komandą sudarė: 
T. Landy, antrame puslaikyje 
Jonas Putna, J. Lisauskas, B. 
Frame. J. Žukauskas. K. Kavec-

• 

8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8c30 — 12:00. 

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

nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks-' H 
to susitarus. Redakcija už skelb*» s 
mų turinį neatsaką Skelbimų kav- £ 
nos prisiunčiamos gavus prašymo-, 2 

?iiiiiHti«iinMimHnnuimiHiiHHHi>iiMiiiiiHutii»iMiiimi»in»Hi»mniinittttaii<5 
{ Tri. PR 8-S229 

BR. ANNA BALIUNAS 
2858 W e * t 6Srd Stree t 

AKIŲ, A U S Ų , N O S I E S IR 
ttlSRreT.fftS LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

pranešimais kurie buvo išsiun- kų nuotaikoje. Sniegas buvo j ^-lį. Praėjusiais metais ta tx c-• d y m u p a t e n į i n t a s N o r s s k a r n . ši t r e - ! 
greitas", ant apledėjusio kal-jčios kartos lietukų Šeimos 

baudinio įkirto Sinkus. Žaidimas! rengėjai džiaugiasi, kad pama-
buvo apylygis ir pavasariškos j tai baseinui ir šuouų tramplynų 
formos. Komandos vadovas G. j jau įbetonuoti... 
Bielskus pirmuoju vyrų pasiro-1 m ^ n ^ i 

tinėti visiems klubams ir spau , 0 , __- , - . . . . 
dai. Pirmieji du lietė valdybos.no tą dieną iškrito pusė inčo * buvo vienintele betuviska pa 
sąstatą, adresus, klubų ir spor- smego, o varžybų kliūtys buvo 
tininkų registraciją ir smulkias', sustatytos antro eksperto net 
bei griežtas taisykles spertinin- ] per daug reikalaujančiai, dėl 
kams, norintiems pereiti iš vie-, ko daugelis tap:- diskvalifikuoti, 
no klubo į kitą. Klubų registrą- '• Rungtynėms. pasibaigus, lai-
cija su 15 dol. metiniu mokės- j m ė t0 jams buvo įteiktos dova-
čiu kartu su pavienių narių re- j n o g Rungtynių rengžjams lat-
gistracija turi būti atlikta i k i ; % i a m s ^ v l a v i n s priekvje. 
kovo 31 d. Pavienių narių mo- 0 teip ^ l i e t u v i u vadovui"" V. 
kestis: suaugusiems 2.50 dol.. Čiurlioniui, priklauso visų sli-
jauniams 1.50 dol. ir jaunučiams įninku padėka už kruopštų 
1 dol. Registracija siunčiama; d a r b ą P r i e š i š s į s k i r s t a n t , labai 
atitinkamai sporto apygardai. ^ n ^ š k o j e nuotaikoje visų tri-

HETTN'fiS ŽAIDYNES 
GEGUŽES 8 - 9 D. 

jų tautų atstovų buvo diskutuo-
i jami ateities planai. 

Iki pasimatymo 1977 m. žie-
Trečias ir 4-tas pranešimai j ^ p a s brolius estus. A. Nakas 

Uečia metines krepšinio ir tink-; 
linio žaidynes. Jos įvyks gegu-; PLAUKIMAS 
žės 8 ir 9 dienomis Toronte,; _ yilnjetis Arvydas Juozaitis 
jas organizuoja Kanados Sporto : c h a r k o v c ^ k e s i o a e govietų 
apygarda, talkininkaujant Aus-, 5 ą j u n g o s ^ ^ p i n n e n y b ė s e 
ros ir Vyao sporto klubam^.; 1 Q 0 m k r u t į n e a t p l a u k ė a n t . 
Krepšinyje nustatytas komandų j r u o j u m 5 m e t d u o m e n i m i S i 
skaičius, nedaugiau ka:p po 8 ' 
kiekvienoje klasėje. Tinklinio 
komandų skaičius neribojamas. 
Krepšinio komandų atranką da
ro centro valdyba pagal kvali-
fikavimąsi apgardinėse pirme-

atsiekta 1:01.41 pasekmė yra 
penkioliktas geriausias tos rung 
ties laikas pasaulyje. 200 m. 
krūtine su 2:24.98 varžybose lie
ka trečiuoju. Su šiuo laiku 1975 
metų pasaulinėj lentelėj rikiuo-nybėse. Vyrų A klasės žaidėjai ^ t r y l i M u > ^ , a b e j c n ė s > ^ 

negali žaisti uz vyrų B klasę, o j g e r i a u s i a s š i u 0 m e t u u e t u v i g 
užregistruoti B klasėje negali : p l a i d d k a s < k,ar is> ^ p a t e k s 
žaisti už A klasę, gis parėdymas 
turėtų išsklaidyti daug nesklan
dumų. Motera tinklinyje įvesta 
moterų B klasė, kurioje gali da
lyvauti visos moterų komandos, 

varde patekusi į dešimties ge
riausių tų metų prieauglio kla
sės plaukikų Amerikoje sąra
šą, savo klubo 200 metrų kom
pleksinei estafetei padėjusi įsi
rikiuoti aštuntoj vietoj. A- fe. 

FUTBOLAS 
Europos kraštų meisterių 

kvaterfinalių kai kurios antrų
jų rungtynių pasekmės; Real 
Madrid - Borussia Moenchen-
gladbach 1:1 (Real Madrid kva-
lifikuojasi į pusfinalį), Bayern 
Muenchen - Benfica Lasabon 5:1 j 
(Bayern M. kvalifikuojasi), 
PSV Eindhaven (Olandija - H a j -
duk Split (Jugoslavija 3:0 
(Eindhaven kvalifikuojasi) ir 
St. Stienne (Prancūzija) -Dyna-
mo Kiew rungtynių pasekmės 
dar buvo neaiškios. Bus paskelb
ta vėliau. 

Europos kraštų Pokalų lai
mėtojų taurės varžybų kvater
finalių antrųjų rungtynių pa
sekmės: S. Zwiskau (Rytų Vo
kietija): -. Cettift Glasgow : .1:0 
(Zwickau kvalifikuojasi į p u ^ i -
nalį), West Ham United - P C 
Den Haag (Olandija) 3:1 (West 
Ham kvalifikuojasi), Eintraoht 
Frankfurt - Sturm Graz (Aust
rija) 1:0 < E. Frankfurt kvali
fikuojasi), Wrexham FC (Wa-

i les) - ZSC Anderlecht (Belgi-

ba paradoksu — komandai pa
stiprinimą tikisi gauti iš Liths 
senių - veteranų komandos veng
rą dr. Hidvegy vidurio saugo 
pozicijai. 

SEfv į . iBĮEN| 
^RDSŠ f O K l E t l U S 

Šį sekmadienį, 3 va!, p. p.. 
Lituanicos komanda žais drau-
gKkas rungtynes prieš vokie-

, — Olimpinės statybos darbi
ninkai reiškia susirūpinimą savo 
ateitimi. Ir suprantama: kas 
jiems gan" užtikrinti 1000 dole
rių per savaitę uždarbį, kurį 
jie šiuo metu gauna. 

— Gallup surinktais duome
nimis 1973 m. už olimpiadą Ka
nadoje- pasisakė 54' proc-. prieš 
34 proc., ir 12 proc. buvo be 
nuomonės. Šių metų pradžioje 
68 proc. buvo už, 22 proc. prieš 

(Nukelta į 5 pusL) 

DR. K. G. BALUKAS 
Aknšerfja Ir moterį} Mgoa 

GinetEoto^tne t'hironrtja 
6449 So. Polasdd Rosd (Cratrford 
Medioal Bnflding) T^L LU 5-6446 
Priima ligonius pa«?ai >usitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004 

Bft. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS 1JGOS 

Marąoette MedlcsJ Center 
0132 Sa. Kedde A •-. 

VaL: plrmad., antrad. tr ketvirtad 
6 iki 7:80 vai. vakaro. 

Seštad. nuo 1 iki S vai. 
Pagal susitarimą 

Offlso telef. WA 5-2870 
Rezld. teL WAlbrook 5-3048 

TeL Ofiso H E 4-5*49, rez. 888-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3484 W e s t ttst Street 
, Vai. pirm. ketv. 1 Iki 6 popiet 
I antrad.. penkta. 1-5. treč, ir seet tik 
' susitarus. 

Jr 

EKSKURSIJOS I LIETUVA 
- i š -

Bosiono, Montrealio ir New Yorko 
Balandžio 
gegužės 
gegužės 

15 
20 
26 

— $645.00 
— $725.00 
— $899.00 

Rugsėjo 16 

liepos 14 
liepos 28 
rugsėjo I 

— $723.00 

- $1045.00 
— $1045.W 
— $925.00 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per£n£ 

DR. EDMUND E. G1ARA 
OPTOMETRISTAS 

7709 W e s t 51st S tree t 
TEL. OR ft-2400 

VaL pagal susitarimą: plrmad. tr 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10—4, ftefitad. 10-S vai. 

TeL ofiso Ir boto O l y n p i e 2 - 4 1 5 i 

DR. P. KISIELIUS 
C5YDYTO J A S IR C 3 n R U R G A 3 

144S S o . 50tb A v e ^ Ooero 
Kasdien 1-8 vai tr 6-8 vai. fak . 

Išskyrus tre&aciio&lua 
Šeštadieniais 12 ir 4 vaL popiet. 

TeL RElian«e 5-1811 

DR. WALTER 1. KIRSTUK 
(Lie tuv is gydyto jas ) 

S9'i5 Wes t 59th Street 
VaL plrmad.. antrad., ketvirtad- tr 
Pftnktad. nuo l2-« vaL popiet b> 8-8 
vai. vak. šežtad. 12-2 Tai. popist o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 
KtDIKrr; m YAIKC Ul0O4i 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BOIJDING 

7158 Koutb \Cestern Avesnaa 
Valandos: Kasdien įmo 10 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-1188; rezld. 23S-2S1* 
Ofiso RE 4-1818. Re*. PR • - •801 

DR. 1. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

Specialybė v idaus l igos 
2454 W e s t 71st S tree t 

(71-os ir Campbell A ve., kampa*} 
Vai.: pirmad., antrad., ketvtrL tr 
penkt S iki 7 v. p.p. Tik susitarus. 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEMICltAS 
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
Valandos pagal susitarimą 

išskyrus žaibo. Vėtros ir Neries 
pirmąsias komandas. 

Prieauglio amžiaus kvalifika
cijos: A klasė — gimę 1957 m. 
ir jaunesni; B klasė — gimę 
1960 m. ir jaunesni; C klasė — 
gimę 1962 metais ir jaunesni; 
D klasė — gimę 1964 m. ir jau
nesni. 

Prdiminaris registracijos la
pas jau išsiuntinėtas klubams, 
6 netrukus klubai gaus ir galu
tinę informaciją. 
RUSAI n u n s!.ii)ivf>rTMO 

PIK M K\- V H f > 

Tradicinės S. A. Pabaltiecių 
slidinėjimo pirmenybės šiemet 
buvo pravestos laUių prie Be-
thanv, Kanadoje. Devil's Elbow 
vietovėje kovo 6 d. Varžybų va
dovas Valdamar Klavinž. Lietu
vių grupei vadovavo slidinėjimo 
sekcijos ir SALFAS atstovas 
Vytenis Čiurlionis. 

Viso sUdimakų įvairiose kla
sėse dalyvavo 47, lietuvių 20. i titulo. 

Sovietų Sąjungos (deja, ne Lie
tuvos) komandą, pagal pasek
mes kvalifikuojasi Montrealio •. % . . . — < t , . ^„ , ..... 
olimpiadai. Charkovo varž>'bose!ja> 1 : 1 (Andericcht kvabfikuo-

j j a s i ) . 
Europos dėl UEFA taurės.{ 

varžybų kvaterfinalio antru."a 
rungtynių pasekmės:. PC LrveT-| 
pool - Dynamo Dresden I R.ytu, 
Vokietija) 2:1 (Liverpool kva
lifikuojasi j pusfinalį), AC M'la-. 
nas - FC Bruegge (Belgija) 2:1 
(Bruegge kvalifikuojasi), Stal 
Mielic (Lenkija) - Hamburg SV 
0:1 (Hamburgas kvalifikuoja?: 
ir L, Spartak Sofia (Bulgaria) 
-FC Barcclona 5:4 (FC Barce-
lon« kvalifikuojasi). 

NejSinnenybių rungtynės Če
koslovakija - SSSR 2:2 (0 :2) . 
Čekoslovakija, kaip žinoma, yra 
suporuota su SSSR Europos val
stybių kvaterfinaKo rinktinių 
rungtynėms. Čekoslovakijos 
rinktinė, kaip matyt, laike pas
kutinių 16 mėnesių vos nepra
laimėjo pirmųjų rungtynių. 

LTITANTCA - SPARTA 1 - 2 

v 

Gruodžio 22 — $875.00 
Dvi naujos grupes su Varšuva (4), Krokuva (2), Vilnium (5), 

Druskininkais (2). 
Birželio 20 ir rugpiūčšo 8 — kaina 51136.00 

Prie gių grupių galima "jungtis iš kitų miestų, su papildomu mokes
čiu, New Yorke. 

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VTETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į 

TRANS-ATLAMTiC TRAVEL SERVICE 
393 Wesi Broadway, P.O. Box 116 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

S a v i n i n k ė : A L D O N A A D O M O N I E N E 
* Air Fares Subject to Cliangres and governtnent approTaL 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 24«-2839 

DR. L DEGKYS 
GYDYTOJA tR CHIKUKGt 

Specialybė — N e r v o ir 
E m o c i n e l i g o s 

CRA.WF0RD MEDTCAL BUILDDSO i 
«44« So. Pulasid Road 

Va'acdos pasai susttartm^ 

Reiid. teL — Gi 8-6873 

DR. W, M. EISIN-EISINAS 
AKUSEPJJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
81S2 So. Kedjde A ve.. W A 5-3670 
Va lau** pagal susitarimą. Je! oe-

afedMepte. nkamWn*i: MI S-0001. 

O P T I C A L S T C B I O 
VTOIjErTA KAROSAITfl 

T051 So. Washtenaw, teL 778-*7«« 
Pritalicomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
TMdelig akinių r6mų pasirinktmaa. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-B:10, 
Ketv. 1-8 v. v. Sežt. 10-4 T., p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

J 

R. Valavičius klausosi trenerio. 
Rytoj galėsit j{ matyti televizijoje, 
kovojant dė̂  Amerikoe meisterio 

Beveik po pusmečio pertrau
kos Chicagoe Lituanikos vyrų 
futbolo komanda praėjusį sek-

rassBocm 
i i&eB , 

tfct best way to sav*. 

s«o us for 

OUR L0W RATB 
«VITH REPAYMFNT 

1 

2212 VTtST CERMAK ROAD CHICACOi ILLBV'OS 
PSTO JUZA*ACS*AS, Prttideal Fbaaet \Trjal* 7 4 7 4 7 

BOUUSi H o n . T u e . F r i . 9 - 4 T h a r . 9 - 8 8 a t . 9-1 

SEHVING CHICRGO AHD SUBURBS S1KCE 19&S 

Tetef. — 282-4422 
OR, ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Oflnt: 

111 NO. VABASH ATE. 
4MO NO. CESTBLAL AVK. 

Vala&do* pagal «tMrttarlja« 

TeL — B E 3-5893 

M . A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
39<n We«t lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

OfiM telef. PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
t o K a A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Ptatnad. antrad.. tcetvtrtad., ir pen>rt 
nt*o 12 iki * ral. Ir nuo 5 iki 8 vai 
Tak.. SeStad. nuo 1 lkl 4 vai. 

O f s . PO 7-600*1 « e « . GA 3-7278 

0 1 &. 1EMKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba l ietuviškai) 

2618 W, 7 1 s t S t — T e t 7S7<814S 
Tikrina akla. Pritaiko akiniai tr 

"conttact Ienaes" 
VaL pagal ra^tarlnaa. Cždaryu tec«. 

DR. K. A. V. JUČAS 
4Ht-4S41 — LO 1-4«0S 
fci M U t U p l i M l - 1 « 9 

ODO? LKKD9 — GHTRCP.OIJA 
O A M I : 1002 N. Wes ters Ave. 

5214 N. We*>tem A ve. 
Valandos pagal suaitaruną 

VM tetefooai R»«-i.w 
OR. F. V. KAURAS 

GYDYTOJ A S TR CHIRURGAS 
1467 So. 4Mh Oeort , Cicero 

Vai.' ' kMdlea 10-11 « 4-1. Tr*>i»«. 
Ir MMad. tSk 

OR. LEONAS SEIBUTIŠ 
INKSTŲ, P Ū S L E S IR 

PROSTATOS C H m U R T U A " 
2656 W. 6Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popist 
ir ke tv . nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; n o . 448-5542 

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

AdresM: 4259 W . 6Srd f t . 
Ofiso telef. R E 5-44 IS 

Reridendjoa t*let. GK t-SStl 
Valandos: ptnnad.. antrad. kefvfrtad 
Ir peaktad. nuo 1 lkl 1 yąl. poplat. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Bendra praktika tr moten) l | g o s 
firLs«.= Ir r<*?. 2*55 W. RMb SA 

TeL PRonpect S-122S. 
Oftso vaJ.- Pirm., antr. tred. Ir 

peftt-t nuo 2 lkl 4 vai. tr 6 lkl T. T , 
Sėst 2-4 p.p. Ir kitu laiko susitarta 
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Modernieji klystkeliai ir 
- — . _ 

TAUTOS IŠLAIKYMO PROBLEMA 
Mūsų pavergtai tautai fizinio To akivaizdoje jaunimas bijo su-

ir tautinio išsilaikymo problema sirišti vedybomis ir per paskuti-
visada yra gyvybinė. Amerikoje nius penkerius metus JAV-se ne
turime palankias sąlygas visokiai vedusių skaičius ta rp 25 ir S4 m. 
savai iniciatyvai, bet pati valsty- amžiaus Amerikoje padidėjo 50 
bė, sudėta iš daugelio tautinių proc., pagausėjo ir eksperimenti-
grupių, nors yra etniniams padą- niai susimetimai, bet užtat žy-
liniams palanki, iš esmės lieka miai sumažėjo vaikų (dėl to kas-
neutrali. Belieka daugiau remtis met mažėja mokyklų klasės ir at-
savomis jėgomis, kurioms ilsis- leidinėjami mokytojai) . San 
kleisti turime laisvę. Antras svar- Francisco pašonėje esančiame 
bus elementas — Bažnyčia da- Marin apskrity praeitais metais 
bar susiduria su problema, kad jau buvo daugiau divorsų kaip 
daugumoje net ir lietuvių para- santuokų, 
pijų didžiumą žmonių jau suda- * 
ro kitataučiai arba lietuviškai Pastebima, kad net apie 50 
nebekalbantieji, o taip pat jau proc. tradicinių įsitikinimų per-
beveik baigiasi karta klebonų, siskyrėlių sueina į nau j a s san-
kurie buvo išaugę lietuviškojeę tuokas. Šeimose iš trijų ar dau-
tėvynės kultūroje. Čia pasigerėti- giau vaikų sistemos pereinama į 
nų pastangų rodo Lietuvių kuni- dviejų ar tik vieno vaiko sistemą, 
gų vienybė, Lietuvių religinė tar- 0 tai tautai jau reiškia daugiau 
nyba, vienur kitur dar turime karstų kaip lopšių. Jei pačiai A-
savų parapijų su susipratusių lie- merikai tai ne taip baisu, nes 
tuvių persvara. Bet tokių jau nėra gyventojų skaičių nuolat papildo 
daug. nauji imigrantai tai lietuvių iš-

Lietuviškos sąmonės ugdyme eivijai jau reikštų savižudybę, 
labai didelį vaidmenį atlieka Ii- Pačiai Amerikai tai didelis posū-
tuanistinės mokyklos, bet tik iš- kis, atmenant, kad dar 1900 me-
imtinomis valandomis, o šiaip tais vidutiniškai šeima JAV-se 
mokslas vyksta svetima kalba, o augino po penkis vaikus. Ypač 
kartais ir dvasia. Svarbus įnašas ūkyje šeimai buvo vaikai laukia-
mūsų jaunimo organizacijų ir mi, kaip nesamdomos darbo ran-
tautinių šokių ratelių, iš dalies kos. Dabar, perėjus prie mecha-
savų dainavimo, muzikos studijų, nizuoto ūkio, daugumą tų rankų 
bet vis tai ne tiek ilgų valandų atstoja mašinos ir imama vengti 
akimirkčsniai. Ir šiuose susibūri- su auginimu iškylančių sunku
muose mūsų jaunesnieji dau- mų. Net ir mažiau beturimi val
giausia jau kalba angliškai. Tai- kai Amerikoje motinų paliekami 
gi, nors visi šie suminėtieji veiks- prižiūrėti pasamdomoms pensi
niai ir turi žymios įtakos į mūsų ninkėms, močiutėms arba veda-
jaunosios kartos lietuvišką ugdy- mi į vaikų darželius, motinoms 
mą, prie jų pridėkime dar savą veržiantis į savarankišką darbą 
jaunimo spaudą, bet jų poveikis įstaigose, 
ribotas ir nepakankamas. Vien * 
prie angliškos televizijos vaikai Gaila, bet negalima užmerkti 
ilgiau išbūna negu visų minėtų akių prieš tiesą, kad šitokie šiau-
veiksnių poveikyje. rūs vėjai, šaldantieji amerikiečių 

* šeimas, paliečia ir ateivių lietu-
Užtat vistiek pagrindiniu lie- vių šeimas. Seimų irimai vyksta 

tuviškojo ugdymo šaltiniu pasi- drąsiau. Nekalbant, kiek jau tai 
lieka šeima, tėvai. Jeigu naujųjų palaužia pačių tokių partnerių 
ateivių šeimos šiam uždaviniui moralę, ypatingai nukenčia vai-
buvo reikiamai pasiruošusios ir kai, jei iš viso jie da r tokiuose 
gyveno savu tradiciniu gyveni- namuose auginami. O tai palie-
m u , jeigu tą patį būtų galima čia gyvybines mūsų išeivijos 
pasakyti ir apie gerą skaičių šaknis. Dr. Kazys Gr in ius tvir-
ankstyvesnių ateivių šeimų, tai tindavo, kad Vilniją mes dau-
vis dėlto yra pastebima palaips- giausia dėl to buvome praradę, 
n iu i įsisukant į lietuviškus kad ten slavai šeimos pralenkė 
namus mūsų tautos tradicijoms lietuvius. Pats nebūdamas tikybi-
svetimesnę dvasią. Ne t ir pro ninkas, dr. K. Gr in ius kunigus 
mūsiškių rezidencijų sienas ima prašydavo kiek galint veikti į 
ūžauti svetimi vėjau O pavojai lietuvius, kad būtų tvirtai laiko-
y ra dideli, nes ima paliesti pa- masi šeimos moralės. Šeimos iri-
čias šeimų pastovumo šaknis. mas dažnai reiškia, kad partne-

Amerikos, kur dauguma mūsų riai bando ieškoti sau naujų 
išeivijos yra įsikūrusi, šeimas džiaugsmų, nepaisydami kiek 
pradeda stipriau griaužti įvairūs liūdnai tai paveiks į jų vaikų liki-
vėžiai: perskyros, moterų "išlais- mą. 
vinimo" vėjai, prieauglio mažė- Neatspariems vyrams vie-
jimas. Sociologai, teologai, psi- na "Sun-Times" skaitytoja pata-
chologai pramato, kad ateities ria pasvarstyti šiuos klausimus: 
amerikiečių šeimos bus mažės- "Kur girdėjai, kad jauna moteris 
nės, mažiau pastovios, daugiau pradėtų išeidinėti su dvigubai už 
pažeidžiamos įvairių priežasčių, save vyresniu, jeigu jis neturtin-
bet, žinoma, išliks. Brangstantis gas? Ar pastebi, kiek tokia mergi-
pragyvenimas ir moterų no- na atranda neapmokėtų sąskaitų 
ras didesnio finansinio ir kitokio ir vis reikalinga finansinės para-
savarankumo kaskart daugiau mos? Ką manytum, jei tavo duk-
žmonų, motinų išveda į darbo- tė ar sūnaus žmona imtų veltis į 
vietes, vaikus paliekant mokyk- tokius nuotykius, į kokius tave 
lai, kuri moko, bet mažai auklė- nori įtraukti? Ar pagalvojai, kad 
ja, gatvei, kuri nei moko, nei tėvo afera jau nėra tokia privati, 
auklėja. Perskyros Amerikoje pa- kaip manai? "Lietuviams dar 
dvigubėjo palyginus su tuo, kas tektų pagalvoti, kaip tie posūkiai 
buvo prieš 20 m. Dabar vidų- į klystkelius veiks į mūsų kry-
tiniškai kas trečios amerikie- žiuojamos tautos likiminį kelią. 
čių vedybos baigiasi perskyromis. J. Pr. 

ISPANIJOS VIDURINIS KELIAS 
Neabejotina, kad daug kur pa

saulyje buvo laukta Ispanijoje 
panašių įvykių, mirus gen. Fran
co, kokie prieš metus siautė Por
tugalijoje. Iš tikrųjų viskas pra
sidėjo daug geriau ir sklandžiau. 
Jei Portugalijos vyriausybės, ge
riau sakant, atskirų generolų ko
munikatai buvo skelbiami kas 
valandą ir vienas kitam savo tu
riniu priešingi, tai Ispanijoje, kas 
buvo skelbiama, tas buvo gerai 
apgalvota ir nereikėjo komunika
tus tuoj atšaukti. Žingsniai pir
m y n buvo atsargūs, bet žengti 
tvirta koja. 

Ispanijos premjerui Carlos Ari
as Navarro paskelbus pirmąjį 
vyriausybės komunikatą, kad Is
panija už metų bus demokrati
nė valstybė ir kad bus įvesta 

Žingsniai atsargūs, bet jau kruiini 
A / . STASIUS sų diktatūrinių įstatymų ir įsaky

mų. Ji turėjo palikti senuosius 
valstybinius pamatus, nes jie bu
vo tvirti, ir ant jų pradėti sta-

daug reformų, iš pradžių V. Eu
ropą nudvelkė vėsiu nusivylimu, 
jog Navarro nieko konkrečiai g j n a u ] u s ' P J ^ t u s laiko rei-
nepažadėjo, kalbėdamas tik b ^ a | A r n a m s . Ryšys tarp seno ir 
romis frazėmis, nenurodė laiko, 
kada tos reformos bus įgyven
dintos. Bet užteko kelių dienų, 
kada V. Europos spauda ir Ispa
nijos įvykių komentatoriai patys 
pasisuko optimizmo linkme, kad 
Ispanijos vyriausybė esanti svei
kintina už atsargumą ir savo 
veiksmų atsakingumą. 

Daug padaryta. 

Dabar visi sutinka, kad Ispa
nijos vyriausybė, pasimokiusi iš 
kruvinos Portugalijos anarchijos, 
negali sudaužyti ir sudeginti vį-

kovotojai už laisvę, tokie kaip Sol-1 Vasario 21 dieną "News-Press" 
ženicynas, Sacharovas, Kalanta ir dienraštis išspausdino dar vieną 
Sadūnaitė sužadins amerikiečių Lietuvą minintį laišką. Irena Lu-
tautos valią išlikti gyva. Laiškas kauskienė papildė latves pareikštą 
užgyre laikraščio vedamąjį teigiau- kritiką dėl minėto straipsnio apie 
t j . jog "abejingumas ir žinių stoka 
globaliniame kaime užtikrina mir
tį' 

SSSR. Ji nurodė, kad ten trumpai 
pagyvenusi amerikietė turėjo dides
nes pajamas negu Sovietų piliečiai 

Vasario 14 d., laikraštis įdėjo ( i r nestovėjo eilėse po dienos darbo 
artimai su lietuviais bendraujančios nešiojant plytas ar maišant cemen-
latvės Almos Cugurovs laišką kri- Į tą, kaip daro "lygios"' Sovietijos 
ūkuojantį aukščiau išspausdintą ii- moterys. Svarbiausia, amerikietė 
gą straipsnį apie vietinės šeimos į negyveno partijos ir KGB teroro 
lankymąsi Sovietų Sąjungoje. Lat- grėsmėje, todėl 
vė nurodė, jog Maskva ir Leningra- pilną sovietinio gyvenimo vaizdą, 
das, kame gyvena Sovietijos valdo- Į Lokauskiene pabrėžė, jog tenai ne 
vai ir jų pataikūnai, nėra tikro į tik "atbaidoma nuo tikėjimo", bet, 
Sovietijos gyvenimo vaizdas. Ki
tu r svetimųjų akis nepasiekia. So-
vietiją tiksliau pavaizduotų spyg
liuotų vielų tvoros, o ne carų rū
mai straipsnio iliustracijose. Cerk
vių kryžiai fotografijoje užslepia 
pačios Rusijos bei Estijos, Latvi
jos, Lietuvos uždarytas ir išnie
kintas bažnyčias, kur TV antenos 
an t bokštų pakeičia kryžius. 

Ir Vasario 16-ą buvo išspausdin
tas Leono Knofnulerio laiškas pro
testuojantis dėl AP (Associated 
Press) straipsnio apie hurikaną 
Europoje. Žemėlapyje nebuvo Lie
tuvos, o tiktai "Sovietų Sąjunga'-, 
nors pagal žemėlapio rodyklę huri-
kaaas palietė ir Lietuvos teritoriją, 
L. K. pastebėjo, kad žemėlapis pa
vaizdavo visą eilę mažesnių už Lie
tuvą valstybių ir priminė, kad JAV 
vyriausybė nėra formaliai pripaži
nusi Baltijos kraštą aneksijos. Išei
tų, kad AP nesiskaito su JAV už
sienio politika, užgiria tarptauti
nius piratus (ffiucrio-Stalino pak
to agresiją) ir pasitarnauja sovieti
nei propagandai. 

Vasario 17 d. V. Bražėnas buvo 
svečiu naktinėje telefoninėje (pus
antros valandos) radijo programo
je WROC PM stotyje, kaimyninia
me Cape Coral mieste. "Joe Miller 
Sbow*' vedėjas pokalbį pradėjo per-
skaitydamas Floridos gubernato
riaus Vasario 16-sios dienos prok
lamaciją. Po to buvo plačiai pa
liesta Lietuvos isterija, okupacija, 
komunizmo grėsmė laisviesiems, 
pasipriešinimas Lietuvoje, detentė 
ir JAV politika apskritai. 

naujo neturi nutrūkti. Lengva 
\isas užtvankos užtvaras atitrauk 
ti, bet tada tvanas. Nesunku pa
skelbti visuotinę amnestiją vi
siems politiniams kaliniams, bet 
tada anarchija. 

Jei vyriausybė ligi šiol tų po
litinių potvynių išvengė, jei ji 
neišsigando triukšmingo amnes
tijos riksmo, tai jau labai daug 
padaryta. Protingai padaryta ne-
paskiriant reformoms laiko, nes 
pirma turi būti paruošti refor
mų įstatymai. Tuo tikslu Lpa-
nijos parlamentas (Cortes) pra-

. ilgintas 15 mėnesių, sudaryta vi
sa eilė komisijų paruošti naujų1 

rinkimų įstatymus, aprobuoti 
naujas demokratines partijas, ku-' 
rioms bus leista dalyvauti rinki
muose ir LL Tai pats sunkusis 
karaliaus ir vyriausybės darbas 
— pasiruošti reformoms. Centri
nėse vyriausybės įstaigose tebesė
di giliai šaknis įleidę konserva
toriai, sparnuose audras kelia 
kairysis ir dešinysis sparnas. Su 

gaiėp perduoti v^eno i* kito nuomone reikia 
skaitytis. 

Dabartinėje Ispanijos padėtyje 
yra du neatspėjami dalykai. Kas 
slepiasi po pavojinga uždanga, 

Chicagos studentai ištisą keturiasdešimt valandų budėję priešais 
Sv. Vardo katedrą ir skaitę ištraukas iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos, susilaukė susidomėjimo iš praeivių. Nuotr. J. Kuprio 

Valencija, Barcelona, Castellon vauja komunistai, ir dešinioio 
ir Alicante. Tai Ispanijos šiaurės sparno blokas, kurį sudaro so-
rytų rajonas, atskirtas nuo Pran- ! cialistai, krikščionys demokratai, 
cūzijos Pyrenėjų kalnais, labai j socialdemokratai ir keletas rajo-

pagal pogrindžio dokumentaciją, 
tikintieji yra tiesiog persekiojami. Į T 
Kadangi amerikietės straipsnyje) *unos vyriausybe dar nedrįsta 
buvo rašyta apie jos susidūrimą su 
rusiškomis blakėmis, laiškas baig tas įspėjimo, jog, jeigu amerikit-
čiai nepaliaus padėję rusų valdo
vams stiprinti jų galią, "mums dar 
gali tekti kariauti su rusiškomis 
blakėmis čia, Floridoje''. 

Kovo 3 d., lietuvių pastangos bu
vo apvainikuotos didžiuliu, maž
daug 104 colių skilties ilgumo, per 
du puslapius išpeštu straipsniu apie 
Lietuvą. Matomai laskų apie Lietu
vą pasėkoje, "Fort Myers News -
Press" redakcija susidomėjo Fort 
Myers Lietuvos Laisvės forumu ir 
prisiuntė reporterį pasikalbėti su 
pirmininku V. Bražėnu. Dviem 
nuotraukom ir šešių spalvų Pabal
tijo žemėlapiu iliustruotame straips 
nyje laikraščio štabo narys (staff 
writer) Steve Dougherty meistriš
kai pristatė Lietuvos istoriją, nuo 
jos didybės iki dabartinės tragedi
jos ir vaizdžiai nupiešė nacių ir ko
munistų brutalų terorą, visa tai 
gabiai įpindamas į asmeniškus iš
gyvenimus. K atsiliepimų aiškėja, 
jog straipsnis buvo plačiai skaito
mas ir padarė stiprų įspūdį visuo
menėje. 

Tai įrodo, jog mūsų veiksnių ra
ginimai kiekviena proga kelti Lie
tuvos byią viešumon daug kur gali 
pasiekti dirugir.an&ų rezultatų. 
Tam, žinoma, reikia įdėti pastangų 
ir sumaniai išnaudoti progas su
sieti Iietuvos bylą su Amerikos 
gyvybiniais reikalais. A 

pakelti? Kovo mėn. turėjo būti 
teisiami 9 jauni karininkai už 
nelegalų (senuoju įstatymu) da
lyvavimą politiniame susirinki
me. Tie kaliniai kariai, kurie 
laukė teismo kalėjime, turi visos 
tautos simpatiją. Juos nubausti 

—sukiršinti tautą. Juos išteisin
ti — lygu pasakyti kariams, 
kad darytų, ką nori. Vienas ir 
natras kelias vyriausybei yra pa
vojingas. 

Vyriausybė ieško naujos for
mulės, kaip išvengti suirutės. Ka
ro teismo narių nuomonė yra be 
nuolaidų, bet visos armijos nuo
monė tebėra paslaptis. 

Visuotinė amnestija 

Politinių kalinių dauguma yra 
baskai ir katalonai. Jie su komu
nistais reikalauja visuotinės am
nestijos visiems politiniams kali
niams. Apie baskus jau buvo ra
šyta. Kas yra katalonai? 

Kai baskai skiriasi nuo ispanų 
savo tautiška kilme ir kalba, tai 
katalonai nuo ispanų skiriasi tik 
kalba. Ta kalba kalbančių ispa
nų yra apie 5 milijonai ir išsi
sklaidę visoje Ispanijoje. Šiek tiek 
tirščiau jų apęyventos vietos yra 

turtingas marmuru, gipsu, grani
tu ir geros rūšies moliu. Slėniuo
se vešliai auga vynuogių, alyvų 
ir kitokių vaisių medžiai. Elekt
ros jėga čia gaminama smarkiai 
tekančių upių, o fabrikų yra daug 

—alyvos, medžio dirbinių, po
pieriaus, šilko, šokolado ir k t 

Katalonai, norėdami išlaikyti 
savo kalbą, spalvingus papročius, 
senoviškus įstatymus, visuomet 
priešinosi Madrido centrali
zacijai. T u o tikslu 1936 m. jie 
stojo prieš Franco į karą ir, 
Francui laimėjus, jie buvo labai 
suvaržyti. Daug katalonų atsidū
rė kalėjime, pabėgo, pasislėpė pa
čioje Ispanijoje. Dabar atėjo lai
kas, kada jie garsiai reikalauja sa
vo laisvių. Yra labai abejotina, 
ar centrinė Ispanijos vyriausybė 
jų reikalavimus patenkins, ir ne
abejotina, kad tada prasidės pu 

ninių partijų. Abu blokai pritaria 
darbininkų streikams, reikalauja 
pilnos politinių kalinių amnesti
jos. Tos partijos, kol laikosi su
sijungusios, taip pat kelia vyriau
sybei nemaža rūpesčių, nes jos 
turi platų pritarimą liaudyje. 
Koks bus jų likimas, kai bus pa
skelbtos galutinės reformos? Vie
na yra aišku, kad vyriausybė ne
legalizuos komunistų partijos, nė 
tų partijų, kurios turi su komu
nistais vienokį ar kitokį sąryšį. 

Ispanijos vyriausybė turi steng
tis Ispaniją padaryti demokratine 
valstybe greitai, nes nori tapti 
Bendrosios rinkos nariu. T a s su-
demokratinimas bus labai sun
kus. Bus daug naujų streikų, kru
vinų malšinimų. Daug bombų 
sprogs, pareikalaudamos žmonių 
aukų. Bet viena yra tikra, kad 
Ispanija neliks be pastovios vy-

siau civilinis karas, panašus į Š. riausybės, kuri prieš savo akis ne-
Airijos karą. Baskai ir katalonai | turėtų aiškaus tikslo, ko ji siekia. 
reikalaus pilnos autonomijos, ku
ri bus duodama palaipsniui, jei 
katalonai tuo bus patenkinti. 

Politinės partijos 

Reformų cikle Ispanijos vyriau
sybė yra numačiusi kai kurioms 
politinėms partijoms, kurias tu
rės patvirtinti karalius ir parla
mentas, duoti teisę per rinkimus 
išstatyti savo kandidatus ir, jei 
dalis jų bus išrinkta, jie sudarys 
legalią opoziciją, o gal pateks jų 
atstovai ir į ministerių kabinetą. 

Kol kas tik krikščionys demo
kratai yra gavę teisę legaliai rink 
tis į savo politinius susirinkimus. 
Neoficialiai jau veikia du politi
niai opozicijos sparnai: visoks kai
rysis elementas yra susijungęs į 
Junta Democratica, kuriai vado-

KAIP ATLEIDŽIA MOKYTOJĄ 

Švietimo ta ryba paskelbė to
kias taisykles Chicagoje, kaip 
atleisti mokytoją. Vedėjas tu r i 
raštu pranešti mokytojui apie 
jo netinkamą pareigų ėjimą, nu
rodydamas, kas yra negero. 
Toliau turi pasikalbėti s u mo
kytoju ir aptart i būdus, ka ip j is 
gali pasitaisyti. Jeigu mokyto
jas per 51 dieną pakankamai 
nepasitaiso, j am įteikiamas an
t ras raštas. Tada vedėjas gali 
pasiūlyti superintendentui, kad 
mokytoją atleistų. Superinten
dentas bylą perduoda teisių sky 
riui, kuris nusprendžia, a r y ra 
pakankamų duomenų mokytoją 

perduoti teismui. 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i i l m i i i n i l 

M. KLE3NAIHS 
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Spaudoje ir gyvenime 

AMERIKOS LAIKRAŠČIAI DAUG RAŠO 
APIE LIETUVA 

Mažutė lietuviškoji kolonija Fort 
Myers, Fla., Vasario 16-sios diena 
buvo reikšmingai atžymėta. 

Kadangi lietuviai dažnai pareiš
kia savo nuomone radijo telefoni
nėse programose. WMYR Fort 
Myers stotis, klausytojams pagei
daujant sausio 29 pakvietė svečiu 
Vilių Bražėną 45 minučių rytinėje 
**What'8 Your Opinion?" (Kokia 
jūsų nuomonė?) programoje klau
simams atsakinėti Pokalbio metu 
sėkmingai surišta Amerikos politi
ka su Lietuvos byla. 

Vasario 10 d. Eda Bražėnienė 
laiške "Fort Myers Nėws-Press" 

Russianica'' (Britanica...) nepatiki
mumą bei faktų klastojimą. Primi
nusi kaip Lietuvoje tiesa buvo žu
doma po Raudonosios Armijos įsi
veržimo, pareiškė nustebimą, kad 
komunistams leidžiama tą patį da
ryti dar laisvoje Amerikoje. 

Vasario 12 d., ten pat tilpo V. 
Bražėno laiškas apie Vasario 16-
sios reikšmę. Jame amerikiečiai 
ouvc įspėti, kad jei pakankamai jie 
neatsiplėŠ nuo pramogų gaudymoai 
ir nesusidomės pasauliniais įvy
kiais, (kad ir tolimuose pasaulio 
kampeliuose kaip Lietuva) Ameri
ką gali ištikti Lietuvos likimas. 

dienraStyje. iškėlė "Encyclopedia! Autorius iareaikė viltį, kad drąsus 

P radeda išdavinėti kalėjimo drabužius. Stebiu, čia 
viskas tvarkingai i r gražiai sudėta, viskas nustatyta 
eile: pirmiau apatiniai baltiniai, rankšluostis, toliau 
viršutiniai — kelnes, palaidinė ir skarelė ant kaklo, 
pagaliau kalinio kepurė i r didelės, medinės klumpes bei 
kojinės. 

Visi švarus, nors i r apdėvėti Jei kur buvę pra-
plyšę, susiuvinėti, sulopyti, kojinės suadytos. Nejauki 
kepurė, b e matiko, — tokios y ra kalinių kepurės. Na, 
tos klumpės, klumpės, t ikr i gTamozdai, bet beveik nau
jos. Jos man didelės, žinoma, galėtų pritaikyti, jei no
rė tų šis rūstusis ponas. Bet j i s skuba, rėkia ir mane 
vadina skubėti rengtis. Gal tur i ir daugiau tokių "sve
čių" ka ip aš, todėl ir tu r i skubėt i 

Skubu. Apsirengiu. Dabar aš vienodai atrodau su 
plėšiku a r žmogžudžiu Niekas negalvos, pamatęs ma
ne, kad a š čia šiame narve uždarytas tik todėl, kad 
myliu savo gimtąją žemę. Bet a r mylėti savo gimtąją 
žemę y r a nusikaltimas? 

D a r apie viršutinį aprėdą, Tis marškonis, mėly
nos spalvos, panašus į dabar Amerikoje populiarų, 
ypač jaunimo ta rpe "aanguries". Juk čia vienas kitas 
i r kepurę , panašią į aną mano, dėvi. O taip pa t čia 
dažnai matyti i r sulopyti t ie drabužiai a r tyčia lo

pais apsiuvinėti, tik daug prasčiau ir biauriau tie dėlių, iki popietės reikia viską pagrindinai valyt i : plau-
lopai užsiūti, negu ten Klaipėdoje an t mano drabužių. ti linoleumą, turimus baldus — stalelį, kėdę, spintelę, 

Kai tik šiandien pamatau tuos jaunus žmones KU ro f ir krosnį, k u-i r.ekū-orama ir šalta. Visur, ku r 
lopais apiuvinėtais drabužiais, tuoj prisimenu vilkėtus tik pasiekiu, šluostau dulkes, šveičiu turimus indus — 
drabužius Klaipėdos kalėjime. B^t daug ir ?kir*u- duburėlį. runduka šaukštą r-vį. O tas pasiutęs pri-
mo tarp anų vilkėtų ir čia matomų. Ten visada buvo žn;r<-*o;as. v. • . jau anksčiau rašiau, tai t a s , kur is 
švarus, tvarkingai susiuvinėti. sulopyti, o čia į valkatų ' mokė mane k a i ė j ^ o 'varkos ir patriotizmo, vis įle-
dažnai panašūs. —purvini, kelnės atskaravusios, žeme kia ir vis rėkia 
velkasi, lopai atire, vietomis ir :ie praplyšę. Už grotų, — Putzen, putzen, immer putzen, den ganzeh Tag 
tikiu, jie greit pagytų, greit dorais žmonėmis, gerais ; putzen. 
šios šalies piliečiais taptų. Paskut inis tur tas , gaunamas : Aprėkia, aprėkia ir vėl išlekia. Girdžiu, dažnai 
rūsy. — bliūdehs, šaukštas ir peilis bulvėms nusiiup- . tarškina mano vienutės langelį, t ikrina mane, a r "pu
ti. Tik tam jis ir tetinka. Kitkam jo tikrai nepanaudosi. z;r.u '. ar -^tir.z.: .;.. ' a vu< kas tikrai "išpucin-

Su visu šiuo tur+u veda mare laiptais aukštvn 
j an t rą ar trečią kalėjime aukštą. Paskui einąs ?chui-
zas vis rėkia ir ragina, kad skubėčiau, žvangina savo 
galybės ženklu — raktų pundu. O 

•a 

t rukdo man skubai. . 
Koridoriuose ir laiptuose pastabiu riidfly švara ; r 

tvarką. I r t ie indai, kuriuos dabar nešuosi, labai šva
rūs , tiesiog blizga, pavyzdingai nuva ly t i Schultzas, 
juos duodamas, užakcentavo, kad ir a š tur iu juos to
kius užlaikyti ir, jei kada grąžinsiu, jie turi taip a t ro 
dyt i kaip dabar Tyl iu Kaži r. kada iš šių narvų iš
truksiu' ' . . . Kažin kada. 

Pagaliau aš savo buveinėj — vienutėj 54. Apie 
ją jau anksčiau pasakojau, čia tik dar prisimenu, kad 
ji, nors ir niūri, pavyzdingai švari . Grindų linoleumas. 
no r s senas, pakraščiai aptrupėję, bet švarus, tiesiog 
blizga. Kodėl jis toks švarus, jau antrą dieną paaiš
kėjo, — kas antrą dieną daba r aš jį plaunu, o prieš 
mane jį ltitas blizgino. Jaučiu vandeny kažkokio che
mikalo k v a p ą tur būt , nuo j o ir blizga linoleumas. Vi
si baldai, nors ir kuklūs, labai švarūs. Lova švariais 
baltiniais paklota. 

Ateina pirmas šeštadienis. Nors sudaužytas bu-

blizga. 
Kiekvieną šeštadienį visi kaliniai vedami maudy

tis. Rūsy įrengti dušai. Vedami būreliais. Mane vis 
v^ba vieną, — toks gestapo patvarkymas. Maty t , bi
jo, kad neperduočiau kam nors "paslaptis", " sva rb ias" 
žinias. Pirtyje kas šeštadienį pakeičiami apatiniai bal 
tiniai, kojinės. Viršutiniai drabužiai ir lovos balt iniai 
keičiami kas antrą šeštadienį. Tik tos gramozdai klum
pės nekeičiamos, vis tos pačios, o taip norėčiau, kad 
jas pakeistų, nes jos tokios nepatogios, smunka nuo 
kojų, vis jos lekia, skuba pirma manęs, ypač, ka i pas
kui einąs piktasis "ponas" pasiunta rėkt i : 

— Laufschritt, Laufschritt, immer Laufschr i t t . 
Hier gibt es keine Schritte, nur Lauf schritte. 

O kai laiptais einant žemyn ima rėkti i r žvang
teli raktais per nugarą, tada skubu laiptais žemyn, o 
mano klumpės dar greičiau atsiduria sekančiame. Vėl 
užsimaunu jas ir vėl einu. vargstu su jomis. 

Iš šio trumpo aprašymo galima susidaryti vaizdą 
apie Klaipėdos kalėjimo tvarką ir švarą J i pavyz
dinga. Aišku, jokiems parazitams čia vietos nė ra . Ki
tą vaizdą pamatysi Kauno kalėjime. 

(Bus daugiau) 
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MENO PARODA 

Šį savaitgalį, kovo 27-28 die
nomis Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos salėje rengiama Gied
rės Žumbakienės meno paroda. 
Jaunoji menininkė pirmą kartą 
Clevelande "pasirodys su savo 
emalio ir grafikos darbais. Pa
rodos atidarymas šeštadienį, ko
vo 27 d. 7:30 vai. vak. 

Korp. Giedra, šios parodos ren
gėja, kviečia Clevelando lietu
vius atsilankyti į Chicagos me
nininkės parodą. 

KNYGOS SUTIKTUVĖS 

Korp! Neo Lithuania šį sek
madienį, kovo 28 d. 4 vai. p. p. 
Dievo Motinos N. P. mažojoje sa
lėje rengia savo filisterės kleve-
landietės Vladės Butkienės poezi
jos knygos "Išmarginta drobė" 
pristatymą. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti. Po oficialiosios 
dalies svečiai galės įsigyti poezi
jos knygą, gauti autorės autogra
fą ir bus pavaišinti kavute ir py
ragaičiais. 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Metinis Clevelando LB apy
linkės susirinkimas šaukiamas ba
landžio 4 d., sekmadienį, 12 vai. 
Lietuvių namuose. Darbų tvarko
je: apylinkės valdybos ataskaiti
niai pranešimai, atstovu, dalyva
vusių Trečiajame Pasaulio jauni
mo kongrese pranešimai ir įspū
džiai, paįvairinti skaidrėmis ir 
filmais. Bus renkama valdyba ir 
kontrolės komisija.. - -

Apylinkės vaidyba išsiuntinėjo 
paraginimus sumokėti tautinį so
lidarumo mokestį. Šeima metams 
moka 5 dol., -pavienis dirbantis 
asmuo — 3 dol. nedirbantis, su
laukęs 18 metų arba pensinin
kas — 1 dol. 

Solidarumo įnąša« yra simbo
liška kiekvieno sąmoningo ir gy
vo lietuvio garbės pareiga. Savo 
įnašu jis jungiasi į tūkstančius 
šiame krašte ir visame pasauly 
išsisklaidžiusių savo tautos žmo
nių grupę už pavergtos Tautos 
laisvę ir lietuvių tautinių kultū
rinių vertybių išlaikymą ir atip-
rinimą. Kiekvienas paaukotas 
doleris bus panaudotas šiems už
daviniams pasiekti. 

Solidarumo mokesti galima pa-
siųsti LB apylinkės iždininkui 
Stasiui Astrauskui, 351 BJissfield 
Dr. Willowick, Ohio 44094 ar
ba sumokėti susirinkimo metu. 

KAZIUKO MUGĖ 

įvykusi ipereitą Šeštadienį Dievo 
Motinos N. P. salėje sutraukė 
daug svečių, kurie buvo pavaišin
ti įvairiais maisto patiekalais ir 
saldumynais. Daug lankytojų įsi
gijo skautu rankdarbių, knygų, 
plokštelių. 

Vakaro programoje buvo 
trumpas vaidinimėlis ir bendros 

sutartinės, vadovaujant Eglei 
Giedraitytei ir Alvydui -Narbu-
taičiui. Pasirodė ir Detroito skau
tų vienetas. Sių metų vakarinė 
programa buvo žymiai kuklesnė 
negu ankstyvesniais metais. Ne
ringos tuntui vadovauja Aman
da Muliolienė, 

LIETUVIŲ NAMU NAUJI 
DIREKTORIAI 

Vasario 29 d. įvykusiame Lie
tuvių Namų ir Lietuvių Ameri
kos piliečių klubo metiniame su
sirinkime buvo išrinkti keturi 
nauji direktoriai: Z. Dučmanas, 
R. Kudukis, R. Švarcas ir J. Li
pinis, kiti aštuoni direktoriai yra: 
adv. Algis Širvaitis, J. Dulieba, 
J. Apanovich, G. Motiejūnas, V. 
Plečkaitis. 

Direkcijos pirm. A. Širvaitis sa
vo pranešime nurodė, kad baig
tos mokėti skolos statybos kont-
raktoriams, kad turėta daugiau 
pajamų iš nuomų, įrengta apati
nė salė, baigiama įrengti lietu
viškam jaunimui kavinė-skaityk-
la. Planuojama įsteigti lietuviui 
studentui stipendija. 

Iš finansinio pranešimo paaiš
kėjo, kad kasoje metų pabaigoje 
buvo 17.368.17 dol.; namų, žemės 
ir įrengimų vertė 358.000 dol., 
skola — 194,000 dol. Pelno tu
rėta 5,000 dol. Akcijų parduota 
už 7,500 dol. Norima sustiprinti 
akcijų vajų. 

Po Lietuvių namų susirinkimo, 
įvykusiame Lietuvių klubo susi
rinkime pranešimą -padarė vedė
jas Z. Dučmanas. Baras ir Gin
taro valgykla turėjo arti ketvir
čio milijono dol. pajamų. Gryno 
pelno turėta 15,000 dol. Pagal ve
dėją, apyvarta buvo net 45 proc. 
didesnė negu pereitais, 1974 me
tais, . . .9 

Gintaro valgykla, vadovauja
ma T. Kuzman ir K. Biliūnie
nės, susilaukia vis didesnio pasi
sekimo 

V. PUTVIO MINĖJIMAS 

Clevelando Kar. A. Juozapa
vičiaus šaulių kuopa kovo 14 d. J 
suruošė V. Putvio minėjimą. Lie
tuvių namuose. Sekmadienį Šv. 
Jurgio bažnyčioje buvo atlaiky
tos pamaldos už V. Purvį žuvu
sius ir mirusius šaulius. Salezie
tis kun. Sabaliauskas pasakė tai 
dienai pritaikyta pamokslą. Pa
maldose šauliai ir ramovėnai da
lyvavo su vėliavomis. 4 vai. Lie
tuvių namuose jvyko iškilmingo
ji akademinė dalis. Kuopos pirm. 
dr. K. Pautienis, atidarydamas 
minėjimą, trumpai paminėjo V. 
Putvio nuopelnus Lietuvai, lietu
vybei ir šauliams. Po Lietuvos 
himno ir mirusių pagerbimo pa
skaitą apie V. Putvį skaitė iš Det
roito žurn-V. Mingėla. Paskaiti
ninkas iškėlė V. Putvio slaptą 
veiklą lietuvių spaudos draudi
mo laiku, nurodė, kad V. Putvis 
buv didelėje Vakarų Europos 

— S P 

DURŲ STOGELIAI - DURYS 
LANGAI-TVOROS 

•mm • * 

Patikrinkite kainas kitur ir 
paskambinkit: 

KOSTAS BUTKUS 
T e l e f . - 7 7 8 - 2 7 8 1 

••-

Kovo 14 d. Clevelando Kar. A. Juozapavičiaus šaulių kuopa Lietuvių 
namuose suruošė V. Putvio minėjimą. Iš dešinės kairėn: šaulės Al. 
Smelstorienė ir V. Langienė programos dalyvius apdovanoja gėlėmis. 
Matyti paskaitmmkas V. Mingėla ir Z. Kliorytė, A. Razgaitis, P. Nas
vytis, skaitę V. Putvio raštų ištraukas. 

va jšrirrkta nauja. klubo vado
vybė ir taipogi perorganizuota 
sporto sekcijų veikla. 

Naujuoju klubo pirmininku iš-
mokslmmkų įtakoje: kūne tuo r i n M a g Qgamctis į ^ d a r . 

Žaibo tarybos susirinkime bu- (kūnaįtė, lengvosios atletikos — 
Raimundas Sabaliauskas, slidi-

(Nukelta j 5 pusi.) 

laiku siūlė demokratiškus paverg
toms tautoms apsisprendimo lais
vės principus. Šitie žmoniškumo 
principai buvo labai priešingi 
Rusijos carų grobuoniškiems pa
vergimo tautų priespaudos meto
dams. Jaunimas A. Razgaitis, Ž. 
Kliorytė ir P. Nasvytis labai ge
rai paskaitė V. Putvio raštų 
ištraukų. Priklauso pagarba ir 
padėka tėvams ir lietuviškai mo
kyklai už taip pasigėrėtinai la
bai gražų lietuvių kalbos iŠmoky-
ma. Reikia pastebėti, kad skaity
toja Ž. Kliorytė yra priimta I 
Westem Res, universiteto dantų 
gydymo mokyklą. Po minėjimo 
šaulės moterys (šeimininkės) A. 
Mekešienė, A. Smelstorienė. Ag. 
Jonaitienė, V. Langienė, M. Ve-
lykienė, M. Jarašūnienė, J. 
Vencienė ir O. Pautiemenė pavai
šino svečius saldumynai* ir ka
va. *** v 

PERSIORGANIZAVO 
CTJETVELANIK) LSK ŽAIBAS 

Kovo 6 d. įvykusiame Oeve-
lando Lietuvių Sporto klubo 

rTEATTNG OONTRACTOTJ 
Ir perstatai senus visu rūSlu namo 
apšildymui pečius, air condltloning 

Įrentriu mieste ir ožmiesty naujus 
Ir vandens boilerlua Dirbu greit, są
žiningai Ir »?arantuotai. 

DOMAS M7KAIT9KAS 
4444 So. Western Avenu* 

Ctiicaeo, Dlimri!? eeaoa 
T>!ef. — VI T-S447 

t t » « » < » » « » « I H M ' I M « M t » » 

buotojas Juozas Kijauskas. Ki
ti pareigūnai: Leonardas Ke-
dys, Vytautas Žagarskas ir Vla
das Čyvas — vicepirmininkai, 
Romas Apanavičius — iždinin
kas, Algirdas Bielskus — sekre
torius. Nariai — Ona Jokubai-
tienė, Julija Staskūnaitė, Gytis 
Barzdukas, Vytas iKliorys ir 
Raimundas Sabaliauskas. 

Sekcijų vadovai: krepšinio — 
L. Kodys, tinklinio — J. Staš-

L A D I E S A N D O B N T L E I E N 
Hair formula JTB is Pateated-CSaaranteed in S^ttsertaad -ant ts 
Regristered in USA, Canada. Euj-ope. l t eures Datdi^K, FP Įtinę 
Hair. Itching scalp, Splitting ends, strength«ning HAIR, Tįoot 
grrow<h, and restoring NATUTt*L HAIR COiOR. CBing J 1 3 ycn 
•wiU n«ver be B A 1 * or GBET. 100% Guaranteed.. Um*č iz. 
Drusgist Red-Blue Book. DragV-Chemist Order ŠPTRAIGHT 
JTB 1JUJ-: J & J, 2 U 7 W. 6Stfa SČ, 1840 W. 47tfc 8t*, So. 5**rt 
Ave. & Mth St., Cicero, TU.. 1147 H. Asnland Ave., 2834 , \ o . 
>lilwaokee Ave^ Cbicogo, HL JIB Medichse L,H(Bid 8 «*.. 
16 week sup>ly — J6.JK). Jtoney Ordar, poetaaid. Send Today: 

HB LABORATORY, 1437 So. 4901 A v a , CICERO, Dili . 60650 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

P A I E Š K O J I M A S 
B. Kauževičiūte prašė atsiliepti 

ANELĘ RENTELYTĘ - KISIE
LIENE. Ji pati, arba apie ją žinan
tieji praneškite: Mr. Mrs. Kauševi-
čios 52 So. Quui-i ;amoad Ave., 
8hrewsbury, Mass. o 1545. 

Te4ef. (413) 753-4066 

imt«iiiniiimiiiHHHi)itiiiimiiiiiiiiiuin' 
Vlado Vailionio 

partizaninis romanas 

"Likimo Audrose" f 
vaizduojantis pilną Dzūkijos partizanų 
veiklą, jau baigiamas spausdinti. Kny
ga bus virs 300 pušį, kietais virselias. 
Kaina 7 dol. Prašoma užsisakyti pas 
autorių. Priimami tik apmokėti užsa
kymai. 

V. VaiBonis 
248 Sunnvside Ave. 
Munster, tad. 46321 
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CRYSTAL LAKE 
m APYLINKĖSE 

Namai — Basku — Sklypai 
Žemė investavimai 

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

Laima Kinderieae 
Ofiso teL 313—6S3-5561 
Narna teL 81*—459-3758 ^ 

BEVERLY SNOftES, INfi. 
Pormer model home, 3 or 4 bed-
rms. Large corner lot Mortgage 
balance can be assumed. Only — 
124,800. 
DUBOK WLEAL.tr - 219-872-6467 

IR GYVENKIME CIA 
Arti 73 ir CaJlfornta. 20 meta] pul-

feoa 8 kamb. 2 auk5tų mūras. ! au
to mūro garažas. Patraukius cyrentl 
$23,300. 

Savistoviam profesionalai ar klok-
rleoatn žmognl galima genu pirkti 2 
aukštų mūro narna, liuksus 6 kamb, 
butas ir modernus biznis. Namas sta
tytas prieS 18 metu. Beveik prieš pat 
Vlarqi:ette Pk. SSS.OOO. 

2 buto puikus mūras ir S auto ga
ražas. Marauette Pke. Arti mūšų 

9 karab., kaip aasjas Hakra 
««ran<*i". 2 virtuvas, 2 vonios. Nauji 
tearpetai. Arti Brijrhton Pke. Galite 
creit užimti. SS^.S**). 

• botu iškUaus grožio mūras. 4 au
to mūro garažas. Patiks tr fanm Mar-
^uette pke. $48,000. 

Modernas 4 bota mjiras, 2 auto 
. mūro garažas. Atskiri nauji Mdytnal 

n)% — 20% — 30% pigiau mokėsite \ Centr. alr oonditloning. Arti Maria 

R E A L E S T AT E - I 

L0NG BEACH. INDIANA 
Arti Michiaaa Stores. Ištisiems 
metams gyventi erdvūs mūr. na
mas — 4 miegamieji, 2V2 vonios, 
židinys salione, šeimos kamb. Ga-
zu apšild. 2 mai. garažas. Puikus 
paplūdimys. 

Ir kiti namai Micbiana Shores. 

HELP WANTED — VTBA1 

GEBA PROGA JiUmiOft 
SPAUSTUVININKUI 

C.aRiaON REAL ESTATE 
aiOO Lakeshore Drive. 

MkJdgan City, Ind. 4S360 
TeL (219)—872-1432 

Jaunas spaustuvininkas, kuris tu
ri patyrimo spaustuvės darbuose ir 
norėta toliau lavintis, gali gauti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis. Kandidatas turi turėti g£rą 
liudijimą Prašome rašyti: Eith. 
Catfa. Press, 4S45 W. 63rd Street. 
CBScago, m. 60629. Prašoma pažy
mėti patyrimą ir 1.1. 

Savininkas parduoda pagal užsaky
mą statytą namą. Didelė modern. 
virtuvė. 3 miegamieji. Keramikos 
vonia. Pilnas rūsys. Gazu apšild., 
Apyl. 71 ir Kedzde. Kaina mažiau j 
S38,000. Jokių agentų. Skambint! 

Exper. Die Cast Dperttor 
Unmed. opeaing for nite shift only 

Hrs. 4:00 PM. to 2^0 AJVL 
IMPERIAL EASTMAN CORP. 

6S00 W. Howard, Niles, I1L 
TEL. — 987-«30O 

An Eaual oDoortunltT emDloysr 
925-6813 j 

' ' ' —- J HELP WANTE» MOTERYS 
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEK M AD nuo I iki 4 popiet 
7326 S0. ALBANY AVE. 

Vakaru Marqiiette P-ko rajone — 
7% kamU, 3 ar 4 miegamieji. Dide
lis mūro priestatas, įrengtas rūsya 
Centr. oro vėsinimas. 3 vonios. Val
gomasis kamb. Didelis aptvertas kie
mas. 2 maš. garažas. Kaioa mažiau 
$85,800.00. 

CLEANING W0MAN 
One day a week — for 

two odults. 
Call Saturday, March 27th, between 

4̂ )D and 8:00 p. m. 
5 6 1 - 4 9 7 9 

R 0 B L E N 
DeffeMUftte Woman Nooded 

t Geni kome work 3 to 5 days per 
Į wk, Permanent. For Dr. Famil; 

8S59 So. Polaski — TeL 582-4400 j Near Nortk Chicago. Good saiary 
for right person. Refeuencee. Eng-

> t M « » I M M K » > t M * M 

ki apflraaOa nuo urnies «• automo
bilio P H 

Revizijos komisija perskaitė ak-. d a i k t ^ , f g m ^ ^ „ ^ 
tą, kuris susirinkimo buvo pa-. mai h p j ^ apdranda. 
tvirtintas. Ir kitiems metams per- j TELEF. — WA 5-8063 
rinkta ta pati Revizijos komisija 
iš pirm. K. Karalio ir narių V. 
Akelaičio ir P. Luizos. V. R. 

SERČNAS perkraosts baldus i r U > | F R A N K Z A P 0 L I S 

LB TARYBOS KANDIDATU 
DISKUSINIS PRISTATYMAS 

Balandžio 24-25 įvykstančiuo
se JAV LB Tarybos rinkimuose 
Ohio apygardoj yra pasiūlyta 14 
kandidatų. Daug ką domina, ką 
jie išrinkimo atveju taryboj da
rys ko sieks, kokie jų planai. Tad 
Ohio apygardos valdyba balan
džio 11 d. 12 vai. naujosios pa
rapijos salėj organizuoja diskusi
nį su jais susitikimą. Bus sudary
tos sąlygos taip pat klausti kiek
vienam į šį susitikimą atsilankiu
siam. O atsilankyti kviečiami vi
si, kuriems rūpi Bendruomenės 
reikalai ir patys rinkimai. 

4. 

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

viso rfišiq grindis 
BUBNYS — TeL RE 7-5168 

SS08H Weat * M i Street 
Chicago. IlliiK* 

Telef. GA 4-8634 

NAM« APŠILDYMAS 
Taisau senus ir ededa • 

čiu.-. Pigiai išvalau taipgi 
Ir perdirbu d?l duju. {deda 
šildytume, kreiptis — 

A. BANYS — teL 447-8998 

AUKOS RELIGINE! ŠALPAI 
Šiais metais iki kovo 15 d. Cleve

lande Religinei Šalpai aukojo: 
N t doL: A. A. Alkait is. 
Po 50 doL: kJeb. kun. B. Ivanauskas, 

Dr. V. it A: Karobliai ir Dr. J. Kriau
čiūnas. Tėvai Jėzuitai —30 dol 

Po 25 dol: A. ir E. Garkai, M IeS-
mantienė, Dr. E. Ir B. Juodėnai. Dr. V. 
Ir A. MauručiaUo 20 dofj Dr. J. Bal-
Obatm ir Alf. Karklais. Po 15 dol: D 
Čipkienė, Dr. Pr. Jucaitis. J. ir L Ki-
jauskai, A. Styra ir O. ir P. Žilinskai. 
PI 12 dol.: V. ir O. Jokubaifiai, B. ir 
0. Maželiai ir Dr. J. ir I. StanfeakHai. 

P* 10 doU V. Augulytė, A. Balatai-
tienė. J. Budriene, A. C, Kęst. Civins-
kas, A. ir R. Dauper, V. DauUs, V. ir I. 
Degučiai, kun. A. Goldikovskis. D. ir G. 
Iešmantai, A. Kasulaltis, L.'ir" S. Xi-
teatei, Dr. A. Martus. A P. Mufeiii. 
A. Nasvytis, A. Puakoriūte, K. tr O. 
Raliai, V.ir O. Rociūnai. P*, ir O. Skar
džiai, A ir M. Smelstoriai, E. ir R- Silga-
Uai, J. ir M. Švarcai, K. Vaičeliūnienč 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos ir paprastos 
RADUAI, 

Stereo ir ora »ėshit«Tai 
Pardavimas ir taJByaaas 

M I G L I N A S T V 
2848 W. 89th S t , teL 778-1488 

POOR GIRCULATION 
GOID FET 

VARIGOSE ViINS 
ŪEHMftRK'S 

FAM0US 
F0LK REMEDY 

1 AM HAVTXO SXCKTifJEXT 
RESO/TS WTTH MY PRODUCT 

I aave received thousands of t«»ti-
morue* also indicattn* relief from 
A.RTHRITT& M1GRAINE. BLOOD 
CIX)TS. SW01X,EN LEGS, LEG 
ORAMP and many other circu-
!atk>n problcms. 1*11 enclose a 
booMpt of «n»olicited lettcrs 
«Aowing how effective the rėme-
dy is for se maay. Send $3.20 for 
4 e*, h&g, t wks. supply. or $5.90 
for two batęs postpaid to: 
E. OBBEKJIAEH, P.O. Boa 354, 

Dept. C. 
Aliingtoa Hts., Itt. S0004 

Sold as a 
Pepprrmint. Be»e-» -̂if̂  Mix. 

Hii?K $+6,000. 
2 butu m o d e m a s muro namas au 

?araJu. Atskiri Šildymai. Rami grraži 
ąfatv* Maro««tta Pl ta $»«.50«. 

VAL0IS REAL ESTATE 
2825 W. 7lst S t , teL RE 7-7200 
iiuiiiinnniiinuiniiiumfiiiiuiiunmnii 

BTJTŲ N€DMAVDfAS 
Varna pirkimas — Pardavimas —. 

Valdymas 
Draod^iaal — Ineome Taz 

Notariatas — Tutaiml 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

845B S. Kedde Ava. — 778-2283 
MirMIHiUlUimiMIIIMUIliHUMJUUUHii 

Tailor and Fur Shop 
Oh North Saore with fur atorage. 
Mušt be seea to appreciate. • 

Caii 0wnei 251-0162 

iish neeeesary. 337-8171 

TAILOR m> nm SHOP 
0N NORTH SHORZ 

Cold for atorage. Price open. 

CaU — 251-0162 
1 1 1 ! • '•" i . 

» • « » » « « » « » « • • • « « » » » < 
PKOGOS — OPPORTrNITIES 

MAINTENANCE MEOHANIC 
Mft.iutenance n t e ^ a n l e ft»r «fectric 

aoraponeets autxonatic roacataery. *ro 
op<»rate smaU tool rodm ma^Mnerr. 
Eicei lehi pay a c l good b^nefits. ČaU 

Mr. Koha — 235-50*0 
CHROMATitX>*-ATJCOX , 1X13. 

1«59 K. mailiau, C U o f A «DL 
• u aąsal. opportualty tamAoy^r 

flTCMEH CABINETS MtN 
Neec meo v?fllatg to learn all p̂ ia-
ses of «Dop arork. ,„ . 

Mušt drive car. Appiy: 
8218 W. 47ht S t , Lyons, IB. 

TeL — 442-952$ 

ir M. Žitkus, J. Sumakarytė. 8 dol. 
Po « doL: V. ir M. Marianai J. ir Ve. 
Steponavičiai ir V. Stumburitnė. 

Pa 5 doL: V. ir S. Akelaičiai, A. Am-
brazienė, J. Augustas, M. Barniškai-
te, V. BartuSka, P. ir B. Ežerskiai, B. 
Galdžiunas. A. Gelgotiene, J. Jasir.e-
vičius, te. Jonaitiene, V. Kasakaitis. B. 
Kazenien*, St ir S. Laniauskai, J. Ma
jauskas, O. Matusevičkit*, St it M. 
Melsbakai, A ir A. Mikoliūnai. D. Oran 
taite, V.ir A Patunai. B. Smetonienė, 
M. Strrmaitieiiė, A, Suraakaris, A. Vcr-
rnrhcnė. V. Ir J. Vlnclovai ir P. Zig
mantas. V. Juodis — 3 doL Po 2 doi.: 
M. ir J. Bankai, V. Kaunas, M. Misku-
lin, J. Vaičius ir J. Venciuvienž. J. 
Milas — 1 doL 

U viso ik i 3. 15. 76 šauta $36 doi. 
(79 aukotojai). Širdingai ačiū. Laukia
ma <Ssr neatsiliepusiu, jei galima, dar 
gavėnios metu. 

R£L> ŠALPOS KOMITETAS 

>0<><>0<>«K>0<K>00<>00<>00<>0<>0©<>©©©<>0000©<>0©0^ 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STBEET TELw — CA 5-7252 
RADUO IR STERKO APARATŲ PARDAVIMAS TJR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TKLE\TZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TBUHVHŪJOS APARATAI 

R E C E P T A I 
j. & j. PHARMACY _ _ mavummm 
Z557 W. 69th Strtft C ^ g ' T L 737.H12; jei už 

Telei. PR 6-4363 daryta, tel. 776-4363 
P R I S T A T Y M A S M B M O K A M A I 

Vailuojam.ia k«d«a r«n««jtal \r M. Jiaaklai pirkti ar uuosnotL Impor
tuoti od«*otoa*l, KTavaJai ir Fmnay May •Jdaiinal. 
Apatrflptakite ntamlnala: apM*aa«oU naa aerauaidymų tr etrdlaa aartip-
rinlmai viujnlaa E Ir k t Turtai* tr gydomu toliu. 

M. A. Š I M K U S 
REAL ESTATE, SOTARY PUBIifO, 

TNCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTTMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai pildomi 

PIIETYBE3 PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai. 

PYVF.KTMF.VT* 
$190,000 afadmaat t» $16,000 

Assistance in eecnrtng funds for tnf 
worthwhile business opportunity. For 
conf idential interview call 372-4874 

MiscEixAT>nsors 

lSXrOMOJAM.A — FTJR RENI 

FURNISHED BASCNENT 
APARTMENT 

Mlddle aged woman or cotrple. 
WflHng te ėcf3ept part paymeat in 
aerviae. References required. 

TeL — WE 5-8854 

-oooooooooooooooooooooooooc 
10 batą manu 2 vak. nuo Cicero 

Ava. Viri $19,000 pajamų. Semi m© 
kesčiai Puikus investavinaas. 

A.NOELA tr VYTFVTB THRKIAL w 

4 puei. butų mai 
Geros pajamos. SaTlninkas finansuoja 

Naujesnis mūr. btmgakm. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte Ir 2 kamb. viršuj 
afOr. garažas. I vak. nuo Kedzie. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Ineome Tax 

2951 W. 63rd 3 t 436-7878 
o<vo<xv<vorvvvv^'*'vvo<vo<><><>oo<x>o 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSI? -

irooMosrr 
{YAIR0S DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4869 Afchst Avt^ 254-5551 
Ava 

D Ir M E S I O t 
SEW£R T R 0 U B L E S ? ' -

A. J's Sewer ^ervice 
Lkeased & Bonded. 24-bour aarv. 
Scaver cleaning, rodding & repair-
iag. I do my own vvork. 

TEL. — 478-5595 

• 11 , > .» • I I Į m tt ą> 

Lsmoata, ĮSOa • 
Tat — t57-Aftal 

aas&aaaasaasi 

įvairiu prekia pa<ariakUaas ne
brangiai iš masi) qaradjis» 

OOSMOS P A R C E L S EXPRFAx 

SIUNTINIAI Į LIETUVI 
36«i w. sstb s*., ( a i n n , ra. aatM 

TeL WA &-a:$7, »4- .^J0 

SIUUTIHIAI f LIETUVA 
ir kitus V raitus 

BMaVHafSV 4 « » AH*X Ave, 
C%MM«a. DL mmZ, tekf. 927-5980 

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

JEXGr RCDAIATES ką apeutvar. 
kyH apie savo namus. Garaže, vi-
dfcje ar iš lauko namo. Visuomet 
Jums. čia, su pat>Tirnu. už priei
namą kainą padės, skambinant po 
6-toa vai. vak. telefonu — 
. _ 476-S950 y__ 

H\RIJ« vr»BRntIEN« -^., 
T T T A O T A S StTKAJDSSAS 

SIIRTINIAI f UETOTft 
l**aJ pa^idanjamnp gr^aa rasim 
kea. mm** «S Pasmian aaad&uu. 

w. aa«fc) sc, Chscaou, ra. aasss 
Ttt- — WA V2?87 

{vainu atafemm . 
823 WĖ8I 844h PLACĖ 
TeL — FRootiar 6-1882 

•«ii-i i aĮnii-fci 
umm 

J — " J k S . 

P A B.*~A V I M C I 
4. Pacduodaaai UatiaJ&t rūbai i | Lie-

trrvtja. Kreiptis — 2524 W. r» St 
Tel. 434-9390 

http://WLEAL.tr


VASARIO 16 GIMNAZIJA PRAŠO PAGALBOS 
S. m. kovo 2 1 d . Jaunimo cent

re atsilankė Vasario 16 gimnazi
jos, ' Vokietijoje, direktorius V. 
Ratkevičius ir padarė pranešimą.-
Gimnazijos ateitis nėVa šviesi i r 
direktorius to neslėpė. Gimnazi
jos •tolimesne egzistenciją gali iš
gelbėti • tik užsienio l ie tuvis , 
Siųsdami savo vaikus \ Vasario 
16 gimnaziją bent vieneriems ar 
dvejiems metams. Vokietijoje gy
vena per mažai lietuvių, kad ga
lėtų užpildyti gimnaziją. 

Gimnazijos vadovybė tikėjosi 
pastoviai mokinių gauti iš repat-
rijantų, atvykstančių iš okupuo
tos Lietuvos. Deja, repatrijantų 
skaičius yra nedidelis ir mokinių 
papildas nežymus. Vienintelė 
gimnazijai išlaikyti viltis yra už
sienio lietuviai, gyvenantieji Ame
rikoje (JAV ir Kanada) . Šiais 
metais gimnaziją lanko po 2 mo
kinius iš JAV ir Kanados. Jeigu 
iš šių kraštų atsirastų bent po 
10 mokinių, pasiryžusių pagyven 
ti Vokietijoje vienerius ar dvejus 
metus, gimnazijos ateitis būtų už
tikrinta. 

Direktorius pažymėjo, kad ne
reiktų bijoti nei svetimos aplin
kos, nei gimnazijoje esamos 
drausmės ir tvarkos. Naujiesiems 
mokiniams tik pirmosios kelios 
dien.os sodaro tam tikrų nesklan
dumų, bet per labai trumpą lai
ką įpranta prie nustatytos tvar
kos ir nejaučia jokio sunkumo. 
Gimnazija yra turėjusi iš minė
tų kraštų 34 mokinius ir neturė
jo jokių problemų su jų draus
mingumu, tvarka ir mokslu. 

Gimnazijoje mokslas yra aukš
tai pastatytas ir iš jos pereiti į 

kitą tolygią mokyklą nėra jokių 
>tmkumu. o turi ir tam tikrų 
pirmenybių. Jau per vienerius 
mems vaikai pramoksta gerai lie
tuviškai ir vokiškai, o taip pat 
neapleidžiama ir anglų kalba. 
Kiti dalykai, kaip matematika, 
yru dattsr sticriau praeinami ir, 
erižus į buv. savo mokyklą, mo
kinys jaučiasi daug stipresnis už 
savo kolegas. 

Mokiniai gyvena bendrabu
čiuose, stiprioje vedėjų priežiūro
je. Mergaičių bendrabutis yra 
naujas ir labai patogus. Berniu
kams bendrabutį ruošiamasi sta
tyti, o ir esamos patalpos yra 
pakankama: geros. Mokslas, gy
venimas, sanitarinė priežiūra ir 
kt. yra Vokietijos valdžios nuo
latinėje kontrolėje, tad nėra jo^ 
kios baimės dėl esamos tvarkos 
ir sąlygų. Tėvams, ypač moti
noms, nereikėtų baimintis dėl sa
vo vaikų išsiuntimo toliau nuo 
namų, nes jie bus gerose ranko
se ir tinkamose sąlygose. 

Gimnazija išsilaiko iš Vokie
tijos valdžios paramos ir lietuvių 

svtkvį. Ve^ ' r^ jec •psrsmn •gimna
zijos išlaikymui ir statybai siekia 
dn treMalhK. kąi 1'etuvis' sume
ta tik trečdali visų išlaidų. 

Savaitgaliais daromos trumpos 
ekskursijos po aplinkinius mies
tus, o atostogų metu galima pa
važiuoti toliau ir pamatyti Švei
cariją, Prancūziją, Italiją ir kitus] 
kraštus pagal šarvo finansinius 
išteklius. Vasaros metu vyksta 
studijų savaitė, kilnojama vis i 
naują vietovę. Šiais metais tokia 
studijų savaitė vyks prie Pary
žiaus, rodos, rugpiūčio 1-8 die
nomis. 

Gimnazijoje veikia jaunimo or 
ganizacijos, choras ir tautinių šo
kių ratelis. Mokslas ir pragyveni
mas vienam mokiniui kainuoja 
apie 70 dol. mėnesiui. Su tokia 
suma vargiai ir Amerikoje moki
nys gali pragyventi riet ir prie 
šeimos. 

Direktorius labai susirūpinęs 
gimnazijos likimu ir prašo visų 
lietuvių, turinčių tinkamo am
žiaus vaikų, bent metams ar 
dvejiems atsiųsti į gimnaziją. Iš 
to būtų dvejopa nauda — gim
nazijai ir tėvams bei mokiniams. 
Gimnazija pratęstų savo egzisten-

ei ją, o tuo pačiu audotų gau
namą didelę pararr.-'. kuri priside
da prie lietuvybės :*ĮafVymo. o 
mokiniai gerai išrmktų lietuvių 
ir vokiečių kalbas, sustiprėtų jų 
lietuviškumas, išmoktų tvarkos 
•r pareigingumo. 

Šiai pastangai propaguoti ir ja 
įvykdyti buvo sudarytas Vasario 
16-tos gimnazijai remti komite
tas. ! komitetą įėjo: O. Zails-
kienė, E. Razmienė, A. Šležienė, 
Ir. Sekmokienė, D. Bielskus, A. 
Avižienis ir J. Brinkis su teise 
kviesti ir daugiau asmenų. Komi
teto uždavinys ne tik rūpintis fi
nansine parama per veikiančius 
būrelius, bet steigt: naujus ir ieš
koti mokinių tuštėiantiems gim
nazijos suolams papildyti. 

Direktorius atsakė į daugybę 
iškilusių klausimu. pasiūlymų 
ar pasiteiravimų. Akivaizdūs liu
dininkai buvo tos gimnazijos bu
vę mokiniai: Raišytė, Dubauskai 
tė, J. Brinkis ir Avižienis. D u -
bauskaitė pasidžiaugė gimnazijo
je įgytu n e tik mokslu, bet ir 

drausme, tvarkfeguiūa, savaran
kiškumu, atsakingumu ir dauge
liu kitų gero dorrkm. Jaunimui 
nereikėtų viso to bijo: i, nes atei
tyje jie labai ir labai praverčia. 

A. Avižienis siūlė pajudinti 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimą, 
o jiems stipendijas turėtų sudė
ti Šiaurės Amerikos lietuviai ir 
veikiančios institucijos. Čia reik
tų PLB valdybos, ar švietimo va
dovų talkos ir Lietuvių Fondo 
paramos.. I 

Susirinkimui pirmininkavo ir 
daug sugestijų pateikė dr. A. 
Razma, o sekretoriavo dr. B r. Mo 
tušienė. Susirinkime dalyvavo ne 
per daug entuziastų, bet visi bu
vo gerų norų- Buvusio komiteto 
rūpesčiu (visi vėl perrinkti, pri
dėjus porą jaunesnių) susirinki
mo dalyviai buvo pavaišinti ka
va su pyragaičiais. 

Mums vaišinantis ir renkant 
komitetą, direktorius buvo išbė
gęs i mokytojų susirinkimą ir juos 
painformavo apie gimnazijos pa
dėtį ir prašė talkos. 

DRAUGAS, penktadienis. 1976 m. kovo mėn. 26 d. 

Grįžęs džiaugėsi, kad mokyto
jai supranta gimnazijos padėtį 
ir pažadėjo nuoširdžią talką. 

Susirinkimas baigtas 2:30 vai. 

ir dalis jo dalyvių nuskubėjo į 
Margučio koncertą. 

A. Juodvalkis 

f CLEVELAND 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

Prie a. a. S. Nasvyčio kapo Ctevelande. Matyti Augustinavičiai, Smeto
nai, Nasvyčiai ir kiti artimieji. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

nėjimo — Vytenis Čiurlionis, 
lauko teniso — V. Kliorys. 

Buvo nutar ta pagyvinti klubo 
verkią ypatingai atkreipiant dė
mesį j prieauglio organizavimą. 
Klubas stengsis dalyvauti įvai
riose lietuvių, pabaltiečių bei 
xrietinėse amerikiečių varžybose. 

Artimesni planai — dalyva
vimas VkL Vakarų sporto apy
gardos krepšinio ir tinklinio pir
menybėse, balandžio 3 - 4 d. Chi-
cagoje ir 1976 m. S. Amerikos 
lietuvių žaidynėse, gegužės 8 - 9 
d. Toronte. 

Ligšiolinis klubo pirm. Rytas 
Babickas vadovavo klubui 10 
metų. Per tą laikotarpi klubas 
išvystė gyvą veiklą. Ypatingai 
buvo iškelta tinklinio sekcija. 
R. Babicko vadovaujama mote
rų tinklinio komanda pasiekė a-
merikiruo lygio.. -

Artimoje ateityje numatomas 
sušaukti platesnės apimties vi
suotinis klubo susirinkimas, o Į 
taipogi ir t ė v ų - r ė m ė j ų susirin
kimas. Ateinantį rudenį klubas 
planuoja surengti savo 25-mečio 
minėjimą. 

Treniruočių tvarkaraš t į ir ki
t a s savo veiklos detales klubas 
nuolatos skelbs spaudoje. 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

i r 10 proc. be nuomonės. Žino
ma, Quebeko provincijos gyven
tojai taip negalvoja, nes jie ži
no", kad tuos milijonus nuostolių 
gaių gale teks j iems padengti. 

— G. Sarrtpson neseniai lai
mėjo 1 milijoną dolerių olimpi
nėje loterijoje. J a m jais neteko 
pasinaudoti, nes besukant galvą 
nuo ko pradėti, jį ištiko širdies 
smūgis. 

R. SIDABRAS SVBŠKSTA 
i 

,-""R. Sidabrai, buvusiam mūsų 
futbolo rinktines žaidėjui Vo
kietijoje ir vienam iš aktyviau
sių sporto veikėjų Australijoje, 
padaryta širdies operacija. Ope
racija pavyko ir Robertas sveiks 
ta ypatingu greičiu. 

J a m linkteie geriausios svei
katos, o jo labai įdomių straips
nių i i Australijos sportinio gy
venimo patalpinsime sekantį 
kai tą . 

1.1 rV V a l e r i j 31 Vasiiievienei 
amžinybėn iškeliavus, -jos vyrą LEONĄ, sūnus , dukterį, 
jų šeimas ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Aldona ir Jonas Pavilioniai 

Ona ir Adomas Ūseliai 

PROF. DR. VANDA TUMĖNIENĖ 
MINGAILAITE 

Gyveno 704"? S. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė po trumpos ligos kovo 24 d., 1976, 10:30 vai. vak., 

sulaukus 96 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Anykščių valse,, Slavenių dvarely. 
Amerikoje išgyveno 26 tu.. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserėčia dr. Ona Valaitienė 

BU vyru adv. Jeronimu, gyv. Hamiltone, Kanadoje, seserėčia 
dr. Sofija Rimkevičienė su vyru dr. Jonu ir kiti giminės Lietu
voje, Lenkijoje ir kitur. 

Velionė buvo sesuo mirusios a. a. Marijos Žilienės. 
Priklausė Amerikos Lietuvių Gydytojų Draugijai. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71st 

Street. Atsisveikinimas bus penktad., 7:30 vai. vakare. 
Atsisveikinimas bus penktad., 7:30 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 27 d. iš koplyčios 9 vai. ry

to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Gimines. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Te*. 478-2345 

PADĖKA 
1978 m. kovo mėn. 6 d. mrė mūsų mylima sesuo ir teta 

A. f A. AUGUSTINA JONKUTE 
Palaidota kovo mėn. 10 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chi-

cagoje. 
Dėkojame Ją lankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems j amžino 

poilsio vietą. 
Mūsų padėka kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčioje, 

atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą j kapines; kan. P. Juknevičiui 
ir kun. Z. Gelažiui už maldas koplyčioje. 

Padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias už velionės sielą ir pa
reiškusiems mums užuojautą. 

Nuoširdi padėka laidotuvių direktoriui p. Evans už rūpestingą 
patarnavimą. , 

Likusių nubudusių broHo, seserų, sūnėnų, dukterėčių ir kitų gimi
nių vardu 

sesuo iHia. Šimaitiene 
dukterėčia Angele s ima m te 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

2533 West 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

• 

Mylimai motinai 

A. t A. MARIJONAI ARASIMAVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, liūdinčius sūnus: KOSTĄ, AI3ER-
TJį, jų Seimas bei kirus artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Cicero šv. Antano par. choro 
vadovas ir nariai 

Mielam Tėveliui 
A. f A. 

KAZIMIERUI VILKUI mirus, 
jo sūnų fil. EUGENIJŲ ir fil. IRENą VILKUS ir kitus 
artimuosius nuoširdžiausiai užjaučia 

Filisteriu skautų sąjunga 

A. t A. Teklė Barbora Gedminf 
BAGovieiūTe 

Gyveno šv. šeimos Viloje Lemont, Illinois, anksčiau gyv. 
Chicagoje. 

Mirė kovo 24 d., 1976, 6:15 vai. ryto, sulaukus 86 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Tryškių parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 68 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Arm Barfeta, žentas 

James," 2 sūnūs John, marti Peari h- Charles, marti Dorothy, 
4 anūkai, 5 proanflkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 W. 63 Street. Chi
cago je. 

Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 27 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į S t Thomas More parapijos bažnyčia. 81 St. 
ir Califomia Ave., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į ŠV. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios, žentas, aaūkai ir proan li
kai. 

Laidotuvių direktorius Egan. Tel. LU 2-2000. 

A.fA 
. 

A f A. 
KAZIMIERUI VILKUI mirus, 

žmoną FRIDĄ, sūnų EUGENIJŲ su šeima ir dukrą 
0LYTE su Šeima širdingai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

ir Roma Ivanauskai 

MARIJONAI ARASIMAVIČIENEI 
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame sūnų, 
mūsų mielą bendradarbį ALBERTĄ, marčią JOJUIĄĮ 
ir artimuosius. 

Presbyterian St. Luke's Ligoninis 
Patologijos Skyriaus Bendradarbiai 

A. t A. N. DAVYDOVUI mirus, 
dukteriai IRENAI VAINORIENEI ir anūkui IGNUI 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Bronė ir Jonas Kovai 

A. t A. GRASILDAI ŠLIŪPIENEI, 
mirus, jos sesers dukterį VALERIJĄ RUMŠIENC ir 
Tyrą, sesers brolį PRANĄ RAGAUSKĄ ir jo šeimą, 
sūnų VYTAUTĄ ir jo šeimą skausmo valandoje nuo
širdžiai užjaučiame. 

i . D. ir S, Jurai 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F, DA1MID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

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

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

DIREKTORIAI 
Lietuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

• 

8307 S a LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LA C K (LACKAYYICZ) ir SŪNŪS 
2S14 W. 23rd PLACE TeL VlrRinia 7-6872 
2424 W. 89th STRFET TeL REpvblir 7-121S 
11629 Soatmrest ffigbway, Palm Hffis, n?. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4848 SO. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS L RIDIKAS 

8254 SO. HALSTED STREET YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3819 SO. LITtANICA AVE. TeL YArds 7-1188-39 

VASAITIS - BUTKUS 
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DRAUGAS, penktadienis. 1976 m. kovo mėn. 26 d. X Sol. Pranrimė Ragienė ir 
akt. Julija Cijunėttenė atliks 
meninę programą bankete, ku-

rengiamas sutelkti lėšas 
tautinių šokių šven-

X "South Ne\vs-Herald 
Chicagoje leidžiamas savaitraš-1 ris 
tis, kovo 25 d. laidoje išspaus- penktajai 
dino ryškia penkių skilčių ant- tei. Banketas rengiamas šį šeė-
rašte — Lithuanians Hail Their tadienį Beverly Country klube. 
"Bi" Centennial" žurnalisto Sta- Akompanuos muz. M. Motekai-

Į sio Piežos rašinį apie "Draugo" į tis. 
Į ruošiamą senosios lie uvių išei-1 x P o ^ ^ ^ Ouksemburgo" 

Draugo Dailiojo žodžio ^ j O S Parodą kuri jvyksta ba-i o p e r e t ė s puMyno Cbicagoj 
landžio 2-4 dienomis Jaunimo; P i r m y n c h o r o dirigentas ir va-
centre. Šia proga str. autorius, d o v a 3 m u ^ R Steponavičius is-
amerikiečių tarpe gerai žino- v y k o | M a y o k ! i n ikas", 0 p i r . 
mas žurnalistas ir buv. redakto- Į 
rius, pate:kė nemaža žinių ne; 

I vien tik'.ai a~ie parodą, bet ir; vaujamas Ryto Eab:cko, premi- . . .. ' ..l . . ' ape Amerikos lietuvių gvveni 

x 
koncertas ir premijuoto roma
no iškilmės bus šį sekmadieni, 
kovo 28 d., 3 vai. p. p. Jaunimo 
centro salėje. Koncertą a liks 
Clevelando Vyrų oktetas, vado- I 

ją laureatui Juozui Kralikaus-
ku: Įteiks žurn. Zigmas Umbra-
žū;:as. programai vadovaus ra
šyt, ir komisijos pirm. Danutė 
Brazytė - Bindokienė. Bilietus 
galima įsigyti "Draugo" admi
nistracijoje ir Marginiuose. 

x Su a. a. prof. dr. Vanda 
Tumėniene atsisveikinimas bus 
penktad., kovo 26 d., 7:30 vai. 
vak. Petkaus koplyčioje. 

x Kun. Stasys Bartkus, il
gametis Šv. Antano par. kle
bonas, Kewanee, UI., specialiu 
laišku pasveikino "Draugo" ad-

~ią. 
X V. Natkevičius, Vasario 16 

gimnazijos direktorius, kelioms 
dienoms atvykęs į Chicagą, sve
čiavosi pas tėvus jėzuitus ir ki
tur. Atlikęs daug gimnaziją lie-

i čiančių reikalų, svečias kovo 23 
į d. išskrido į New Yorką. 

x Vilius A. Juška, State 
Motei savininkas Haineo City, 
Fla., pratęsdamas "Draugo" į giomis dienomis ji vėl atsiuntė 
prenumeratą pridėjo ir didesnę į auką. Dėkojame, 
auką spaudai paremti. Zita ir 
Vilius Juškai anksčiau yra gy-

! venę Chicagoje ir aktyviai reiš-

myn choro valdybos narys 
Vyt Lazauskas guli šv. Kry
žiaus ligoninėje. 

x Walter Rask — Rasčiaus-
kas, žinomas kelionių biuro Chi
cagoje savininkas, paliko "Drau 
gui" 25 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Stasys Pundzevičius, Great 
Neck, N. Y., atsiuntė auką. 
Ačiū. 

x Vita Augulyte, Cleveland, 
Ohio, nuolat remia "Draugą". 

IŠARTI IR TOLI 

x Juzė Daužvardienė, l ie tu-
vos Gener. Konsule Chicagoje, 

ministraciją, kurios rūpesčiu j k ė s i l i e t u v i u organizacijose. Vie- : m a l o n i a i P 1 * ^ * g g * į j * * \ 
yra rengiama senosios lietuvių 
išeivijos istorinė- paroda. Jis per 
St. Piežą yra įteikęs net specia
lių- eksponatų iš savo parapijos, 
kuri čia lietuvių įkurta 1912 m., 
gyvenimo. Kun. S. Bartkus pla
nuoja kartu su St. Piežos dukra 
Bernadeta parodą, vykstančią 
balandžio 2-4 dienomis, aplan
kyti. Ta proga prisiuntė paro
dai paremti 50 dol. auką. Už 
auką administracija nuoširdžiai I 
dėkoja. 

x Jaunimo Centro choras' 
"Audra" atliks programą Quig-' 
ley South gimnazijoje Kultūros 
šventėje sekmadienį, kovo 28 d., i 
4 vai. p. p. Visi kviečiami daly
vauti. Choristai renkasi 3.30 v. 
p. p. Chorui vadovauja muz. 
Faustas Strolia. 

X Juozas Staugas, Detroit, 
Mich., žinomas visuomenės vei
kėjas, atnaujindamas prenu
meratą, pridėjo didesnę auką. 
Ačiū. 

X Grandinėlės Koncertas -
Premjera įvyks 1976 m. kovo 
27 d., 7.30 vai. vak. Marijos 
mokyklos auditorijoje. 6700 So. 
California Ave. Grandinėlė at
vyksta į Chicagą su nauja pro
grama, kurioje bus matomi nau
ji lietuvių liaudies šokiai ir nau
ji rūbai, taipogi bus girdima 
nauja muzika. Bilietai gaunami 
Gifts International, Inc., Jono 
Vaznelio prekyboje, 2501 W. 
Tlst S t , Chicago, I1L 60629. TeL 
(312) 471-1424. Ruošia P.LJ.S. 
Ryšių centras. (pr.) 

iV Liet. tautinių šokių šventes nu metu ns buvo Chicagos Lie-; , . , \?Z? T J • • I TTS garbes komitetą. Ji yra daug 
tuvių operos pirmininkas. Uz ° ~"T J ? 

, -• j - - dirbusi buvusių švenčių suruoši-
auką nuoširdus aciu. i . / . . . . 

o a . v • i „m,' ~ :nie ir savo patarimais bei tar-
X Sharon Levickas Chicago 

Kovo m. 2? d. Chicagoje JJB Marąuette Parko ap ylinkės valdyba ir kontrolės komisija vaito metu pas 
kleboną. Ji k. sėdi: C na Karosienė, kleb. kun. A. Zakarauskas, Petras Indreika — pirm., Algis Avižienis. 
Stovi Povilas Norvilas, Apolinaras Bagdonas, Juozas Fabijonas. Stasys Žilevičius ir Adolfas Šimkus. Trūks
ta V. Veižos, D. Kojelytės, P. šukytės, V. Diminskio, J. Kauno, J. Gramo ir B. Prelgausko. 

Nuotr. A Šimkaus 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
K MARQUETTE PARKO 

APYLINKĖS 
: me krašre raginame vienas kitą 
i neiti balsuoti ir neatlikti tautinės 

GRAŽI AMŽIAUS SUKAKTIS 

Daily News" dienrašty išspaus
dino laišką, kuriuo diskutuoja 
su kolumnistu Mike Royko apie 
gyvenimą mieste ir priemiesčiuo 
se. 

pininkavimu daug padeda šios 
šventės komitetui. Ji linki, kad 
ši šventė būtų gražiausias JAV 
Bicentennial paminėjimas. 

(pr.) 
X Lucy ir Liudas Norus, 

kuri* dar neseniai paliko Mar
ąuette P-ką ir išsikėlė gyventi 
į Palos Hills, yra ilgamečiai 
lietuviškos kultūros rėmėjai. 
Jų duosnią ranką pajuto dauge
lis organizacijų, bet ypač tuo 
džiaugiasi mūsų Opera, kai jie 
nepertraukiamai yra Operos 
mecenatais. Štai, ką Amerikos 
taurioji lietuvaitė Lucy rašo: 
"Infliacija vis dar didėja, todėl 
mes savo auką šiais metais lie
tuviškų operų pastatymui padi
diname iki 150 dol., ir tariame 
iki pasimatymo bal. 25 d. ren
giamame lietuviškoms operoms 
paremti baliuje. Tęskite savo 

X Juozas Miecius, kaip mums j p u i k ų ^ ^ N u o š i r d ž i a u s i a s 
praneša McKey ir Poague kom-: 0 p e n ) s JĮ ( } 
panijos pardavimo skyriaus ve-Į 
dejas Robert C. Kummer, pra- x Clarendon HiOs apyL sa-
dėjo dirbti šioje kompanijoje j vininkas parduoda 5 metų se-
(3145 W. 63 St.) nekilnojamo numo namą. 3 did. mieg., 26x15 
turto pardavėju. J. Miečius dau-! P- salionas. Valgom. Modern. 
gelį metų gyveno Marąuette \ ***•» 2 vonios. 25x22 p. šeimos 
Parko rajone ir pasižymėjo kaip! kamb. su židiniu ir stiklo duri-
gabus statybininkas, pastatęs \ ™i i P a t i°- Rūsys. Labai' gražus 
daug namų mieste ir užmies- aptvertas kiemas su daugybe 
čiuose. Jo sugebėjimais nekil-; medžių. Tik kelios minutės iki 
nojamo turto prekybos įstaiga > traukinio, krautuvių ir mokyk-
yra patenkinta, nes jis aptar-: ^i- ^^* 852-9817 (sk.) 

x Po du dolerius aukojo: Eu
genijus Šilgalis,, S. Patlaba, 
Broniur, Kasakaitis, Elena Ju-
ciūtė. A. Kazakevičius, I. Jasiu-
laitytė. Rūta Stauskas. Visiems 
tariame ačiū. 

nauja Chicagą ir priemiesčius. 
X Dail. Valdos Šiugždaitės' I ji gali kreiptis lietuviai parda-

raeno paroda atidaroma šį H 0 1 0 ir transakcijų reikalais. 
penktad., kovo 26 d., 7:30 v. v. 
Jaunimo centre. (pr.) 

X Trys operos — Kačinsko 
"Juodas laivas", Gaidelio "Gin
taro šaly" ir Marijošiaus "Prie
saika" yra statomos geg. 8, 9, 
15 ir 16 dienomis Chicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gauna
mi Vaznelių prekyboje, 2501 \V. 
71 St. Krautuvė atidaryta kiek
vieną dieną nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vak.; o pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais iki 8 vai. vak. 
Chicagos Iietnvhp Opera kvie
čia visus įsigyti bilietus iš anks
to ir dalyvauti spektakliuose. 

(pr.) 

GERIAUSIA REPORTERIS 

Komunikacijoje dirbančių mo
terų Sąjunga išrinko tris labiau
siai toje srityje pasižymėjusias 
moteris. Tarp pagerbtųjų yra ir 
"Chicago Tribūne" reporterė 
Barbara Reynolds. 

TIK 3% NUTEBTŲ 

. _ . r Chicagos apylinkių 5 apskri-
I N C O M E T A X jtyse iš 100 nusikaltimų tik t rys 

Federal & State ; nusikaltėliai būna nuteisti Tose 
užpildymą atlieka tvarkingai, j P ^ i o s e apskrityse 1947 m bu-

' vo areštuota 14,412 žmonių, jų 
tarpe 47.6rc buvo nepilnamečiai. 

UŽDARYS MOKYKLAS 

Chicagos miesto mokyklas 

Visuotiname LB Marąuette Par
ko apylinkės susirinkime, įvyku
siame vasario 22 d., valdyba buvo 
pasiūliusi susirinkimui priimti pe 
ticiją, prašant mūsų valstijos se
natorius Charles H. Percy ir Ad-
lai Stevenson, kad paremtų rezo
liucijas, įneštas į JAV kongresą 
dėl Baltijos kraštų nepripažini
mo Sovietų Sąjungai. Cia pat vie
toje, susirinkusieji mielai pasira
šė peticiją, ir su keletą šimtų pa
rašų ji buvo pasiųsta senatoriams. 

Dabar gauti iš senatorių at
sakymai, kad jie remia ne tik 
rezoliucijas, bet ir gyvu žodžiu 
skatina vyriausybę nekeisti poli
tikos Pabaltės kraštų atžvilgiu ir 
imtis griežtesnės linijos su Sovie
tų Sąjunga. 

Seniai vargsta A. Jurgutis dėl 
savo žmonos ir dukros išvadavi
mo iš už "geležinės uždangos". 
LB Marąuette Parko apylinkės 
valdyba jau nevieną kar-tą kreipė 
si į mūsų senatorius prašydama 
jam padėti. Valdyba vėl kreipė
si į senatorius, prašydama juos 
apeliuoti tiesiog Brežnevui, re
miantis Helsinkio susharimu ir 
detentės dvasia. 

Kongresmanui M. Russo valdy 
bą pasiuntė — The Violations of 
the Human Rights in Soviet 
occupied Lithuania. A Report for 
1976, kurią pamečiui leidžia Lie
tuvių Bendruomenė ir 'No Grea 
ter Love" N. Sadunaitės apsigi
namąją kalbą, pasakytą teisme, 
teisiant ją už LKB Kronikų pla
tinimą ir globojimą paliegusio 
senelio kun. P. Raudos, taip pat 
pridedant prof. R. J. Krickaus 
straipsni, rilpusį The Washington 
Post "Faith and State m Lithu-

Uršulė Žakaitė Pocienė, pa
gal pirmą vyrą Žakai tienė. 
praeitą sekmadienį, kovo 21 d. 

pareigos įvykstančiuose balandžio 
24-25 d. rinkimuose vyriausio LB 
organo—Tarybos. Tiesa, jie pabū
gę savo dvasinės tuštumos slepia-1 ****>** malonios staigmenos, | apgailėdami tragišką jauno lie-

j . A. VALSTYBĖSE 
— Prof. dr. Vytautas Bie

liauskas, Xavier universiteto 
Psichologijos departamento ve
dėjas Cincinnati, Ohio, paskir
tas į mokslinių patarėjų komi
siją nustatyti mokslo lygį Aqui-
nas College Grand Rapids, Mich. 
Šį savaitgalį prof. Bieliauskas 
ir darbuojasi toje kolegijoje su 
kitais komisijos nariais. 

— Lietuvių parapijose gavė
nios metu yra telkiamos lėšos 
Lietuvių Katalikų religinei šal
pai remti. Omahoje rėmėjų sky
riaus nėra, todėl, kun. Juozui 
Tautkui raginant, susidarė vien
kartinis komitetas, kuris kovo 
14 d. Šv. Antano parapijos sa
lėje suruošė pyragų pardavimą 
ir pasivaišinimą. Visas pelnas 
paskirtas religinei šalpai. 

— Alg. Gustaičio naujas ad
resas yra 7946 W. 4 St., Los An
geles, Calif. 90048. 

AUSTRALIJOJE 
— A. A. Valteris Fromas, 

18 metų amžiaus jaunuolis, tra
giškai žuvo kovo 4 d. Hobarte, 
jo malinai žuvavimo metu įkri
tus į vandenį. Laidotuvėse da-
"yvavo didelis lietuvių būrys, 

greitai ir maloniai 
JONAS GAUSAS 

6753 S. Artesian Ave. 
Kreiptis kasdien: 776-3021 

ania 

gali uždaryti trejetą savaičių 62,4 mil. dol. 

M. Russo atsiliepdamas atsiun
tė Congressional Record š.m. ko
vo 4 d. Nr. 30, pranešdamas, 
kad kongrese jis pasakė kalbą, 
iškeldamas lietuvių kovą dėl 
laisvės ir kartu pabrėždamas, kad 
jis perskaitė prof. R. J. Kric
kaus straipsnį. 

Taip, lietuviai ir šiandien oku 
puotoje Lietuvoje nenustojo pi-
lėniškos dvasios ir pasiryžimo 
kovoti už sa\'o laisve, pilietines 
teises, o mes gyvendami laisva-

anksčiau, kad sumažintų mo
kyklų deficitą, kuris gali siekti 

i po slapyvardžiais. Nežiūrint į 
tai, balsavimas įvyks balandžio 
24-25 d. visame krašte ir visiems 
geros valios lietuviams kelias 
prie balsavimo urnų yra atda
ras. Balsavimams pravesti jau 
senokai sudaryta rinkiminė ko
misija ir nusamdyta vyriausia 
balsavimui būstinė: Jaunučio 
Puodžiūno studija — 2656 West 
71 Str. (kampas South Washte-
naw). Kandidatų sąrašas pa
skelbtas š.m. Drauge kovo 13 d. 
laidoje. 

Apie LB atliekamus darbus 
nuoširdžiai išsikalbėta su G. 
Svč. M. Marijos, Marąuette Par
ko Lietuvių parapijos kleb. kun. 
A. Zakarausku, kuris maloniai 
priėmė LB apylinkės valdybą 
klebonijoje. Pokalbis užtruko ne
toli poros valandų ir jis sukosi 
daugiausiai apie skaudamus rei
kalus: santykius lietuvio su lie
tuviu, bylą ir jos pasekmes, jau
nimo kongresą, LB santvarką, 
jos apimtį, LB įkūrimą. Klebonas 
su giliu apgailestavimu priminė, 
kad jis net porą kartų yra ban
dęs sutaikinti susivaidijusias gru
pes, bet deja nepavykę, ką jis 
juntąs ir parapijos administravi
me ar besirūpinant parapiečių 
dvasiniais reikalais. Ta pačia 
proga klebonui buvo įteiktas by
los sprendimas, kurį tuoj pat jis 
perskaitė. Taip pat buvo įteiktas 
LB leidinys "The Violations", 
kuriuo klebonas nepaprastai bu
vo patenkintas, kad LB atlie
kamas didėlis propagandinis dar
bas ir lietuvio vardo populiari
nimas. Jis čia prisiminė, kad bū
nant vienuolyno kapelionu, jis 
gavo laišką adresuotą jo vardu, 
bet vietoje miesto — tik Lithu
ania Plaza, Chicago. Bet paštas 
laišką jam įteikė, nes užteko tik 
žodžio "Lithuania". 

Valdyba, atsisveikindama su 
klebonu, parapijos reikalams įtei
kė auką ir kartu nusifotografa
vo. Laikome, kad šis nuoširdus 
su parapijos vadovu pasikalbę- j 
įimas abiems pusėms bus naudin- J 
gas. Išlydėdamas klebonas dar į 
pasidžiaugė organizuotų jaunimo 
žygiu — vigilija prie šv. Vardo j 
katedros Chicagoje, paprašyda- Į 
mas platintų atsišaukimų ir ki- j 

tos medžiagos. Petras Indreika | 

| kai jos marti Betty Pocienė nu
sivedė ją į Sharkų restoraną, 
6300 W. 63rd Street, kur laukė 
giminės atšvęsti "grandmos" 90 
metų gimimo sukaktį. Uršulė 
Pocienė taip nustebo netikėtu 
giminių gausumu, kad ilgai ne
atsipeikėjo nuo didelio netikėtu-

tuvio mirtį. Prieš metus mirė 
Valterio tėvas. 

— A. a. Antanas Grigonis 
mirė Melbourne, sulaukęs 88 
metų amžiaus. Palaidotas Fran-
kston kapinėse. 

mo. Geras jos pažįstamas kun. 
P. Cinikas, MIC, kurio švoger-
ka Julė činikienė yra giminaitė 
Pocienei, palaimino vaišių stalą 
ir pravedė trumpą programą 
pietų metu. Muzikinę programos 
dali atliko "Žiežirbos" iš Aušros 
Vartų skaučių tunto. Joms va
dovauja Nijolė Sparkytė. Jos 
tikrai gražiai palinksmino susi
rinkusius originaliomis lietuviš
komis dainomis. 

Uršulė Pocienė yra geros 
sveikatos ir dar aktyviai seka 
lietuvišką gyvenimą ir giminių 
judėjimą. Ilgus metus ji gyve
no Visų šventų parapijos rajo
ne. Kai apylinkė pasikeitė, ji 
išvyko gyventi pas marčią šv. 
Kristinos parapijos apylinkėje. 

ĮSIGYKITE PATVARIA IR EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ 

Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą 
ir geriausias pirkimo sąlygas 

A t v y k i t e p a m a t y t i 
n a u j ą m a ž ą C h r y s l e r 

ekonomiška iki 22 mylių galionu 

Cordoba 2-Door Hardtop 
Sutaupysit iki S2.300.00 pirkdami 1975 metų Chrysler ar Plymouth. 

Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick. Pontiac, Oldsmobile ir 
kitų, taipgi importuotų, fvairlų kainų. Pradedant nuo $50.00. Mūsų dirbtu
vėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), sparnus (Fenders) ir 
sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas virS 50 metų. 

s e k m a d i e n į . 
Kovo mėn. 28-tą d.f 

J A U N I M O C E N T R E 
C H I C A G O J E 

Jfisa dalyvavimą* koncerte pa-
gelbėa mūsų dienraščiai tęsti sa
vo svarbų nždavin|. Kviečiame vi-
sos skaitlingai dalyvauti. 

2:00 valandą po pietų 

DRAUGO DAILIOJO 20D2IO SUKAKTUVINIS KONCERTAS 

K C N C E C T A S 
I R D V I D E Š I M T P E N K T O R O M A N O P R E M I J O S { T E I K I M O I Š K I L M Ė S 

Programą atliks: LAUREATAS JUOZAS KRALIKAUSKAS 
CLEVELRND0 OKTETAS, vad Ryto Babicko Premiją S1&0M skiria ZIGMAS OIBRAZCNAS 

Bilietų kabios: $4.00 ir $5.00 
BILIETAI GAUNAMI: 

Draugo administracijoje, 
4545 West 63rd Street 

ir Sfargminose, 2511 W. 69th S t 


