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Didelis susidomėjimas 
paroda 

Senosios lietuvių emigracijos veikla 

CHICAGA. — "Draugo" su
ruošta senosios lietuvių išeivijos 
veikios paroda susidomėjimas 
buvo labai didelis. Penktad. va 
karą i r šeštadienį parodą aplan
kė apie 450 žmonių, neskai
tant mokyklinių ekskursijų, ku
riose buvo daugiau kaip šimtas 
visokio amžiaus mokinių. Buvo 
lankytojų iš Detroito, Clevelan-
do, Omahos ir net New Yorko. 
Visus domino didelis skaičius 
lietuviškų knygų, išleistų Ame
rikoj, i r laikraščių pavyzdžių. 
Nors Jaunimo Centro salė ir tal
pi, bet tik trečdalį leidinių buvo 
galima išstatyti. Paroda veikė 
visą dieną ir vakar. 

Yra kvietimų parodą perkelti 
i kitas kolonijas. Apie parodą 
Voice of America koresponden

tai padarė kelis reportažus vie
toje, ir apie ją bus pranešta ir į 
ok. Lietuvą. (Plačiau apie paro- ** 
dą bus vėliau). v 

VHko sveikinimas 
Draugui 

NEW YORK. — Vliko pirmi
ninkas dr. Kęstutis Valiūnas 
"Draugui" atsiuntė tok.ą svrir.;-
nimo telegramą: "Man labai rr.a 
lonu pasveikinti jus visus jūsų 
laikraščio 60 metų jubilieja-s 
proga. Jūsų intelektualūs suge-

ibėjimai ir pasišventimas Lietu-
! vos ir lietuvybės reikalą m s 
i "Draugą" iškėlė ir padarė labai 
didelės svarbos institucija". 

VALSTYBES DEPARTAMENTO 
ATSAKYMAS 

Del diplomatų lankymosi ok. Lietuvoj 
Valstybes departamento kovo vasario 20 laišką, liečiantį JAV 

17 rašto, adresuoto V:iko pir-! jaunųjų politikų tarybos vizitą. 
mininkui dr. Kęstučiui Valiūnui,! Lietuvoj, palydint JAV ambasa-lP055 Bendrosios rinkos viršūnių i lose_ p ^ yįaų universitetų pri-
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SUNKVEŽIMIU VAIRUOTOJU 
STREIKAS BAIGĖSI 

CHICAGA. — Sunkvežimių 
vairuotojų streikas baigėsi šeš
tadienio vakare, kai Arlington 
Heights, netoli Chicagos, darbo 
sekretoriui W. J . Usery tarpinin 
liaujant, vairuotojų unijos pre
zidentas Frank Fitsimmons ir 
transportacijos pramonės atsto
vai pasirašė kontraktą. Su kai 
kuriomis mažesnėmis vairuoto
jų grupėmis atskiras susitari
mas buvo pasirašytas penktadie
nį. Unijos prezidentas sakė, kad 
piketavimas turi būti baigtas, o 

vairuotojai galės atnaujinti dar
bą kiekvienu metu. 

Kad kontraktai ?s.:i ; r , jis ru 
r i būti ratifikuotai \i±^ vįjrjo-
tojų, 440,000 narių. ITsliiilsMl 
dar tebevyksta, i r nemanorr.i.; 
I-iii būt" criežasčh: ;'c nepatvir
tinti. Vairuotojai gauna per tre
jus metus 1.65 dol. va.ar.iir.io pm 
kėlimo ir kitokių visc-nų prie
dų. Transportaeijos prirnor-ėa s t 
stovai tik sako, jog- kontraktas 
y ra infliacinis, ir visos cperaci 
jos pekels prekių kaina. 

Bendrosios rinkes Kove su terorizmu 
vadai nesusitarė 
LIUKSEMBURGAS. 

BUENOS AIRES. — Karinė 
valdžia uždraudė bet kokią poli-

" tinę veiklą aukštosiose mokyk-

vertimas. 
"Valstybės sekretorius Kissin-

ger pavedė man atsakyti į Jūsų 

Brazilijos 
palankumas 

.-„ pareigūnui ir generaumam 
konsului Leningrade. 

"Mes manomo, kad abiejų — 

pasibaigė be didės- g į̂j-tį karininkai žiūrės, kad įsa-
nių rezultatų. Svarbiausiu klau- įymas b u tų vykdomas, 
simu, ar 1978 jau bus galima 
tiesioginiais balsavimais išrinkti' Visoj Argentinoj uždraustas 

JAV ir lie tuvių tautos — intere- j Europos parlamentą ir jam pa- partijų veikimas, suspenduotos\ 
sai yra pabrėžti mūsų buvimą; v e s t į kai kurias funkcijas, nega-' unijos, paleistas parlamentas. į 
tame tradiciniai proamerikietiš- į įėjo susitarti. Airijos min. pirm. j Įsteigti kariniai teismai kovoti j 
kame krašte ir jjungti Lietuvą, Liam Cosgrave po konferencijos su terorizmu. Už teroro veiks-
taip pat Estiją ir Latviją, į mū- įminėjo, kad data dar per anks- mus bus baudžiama mirties baus! 
sų kultūrines ir informacines; tyva, iki to laiko pasiruošti ne-
programas. JAV generalinio! bus galima. 

Konferencija kreipėsi į Rode-

Brazilijos lietuviai Nepriklau 
somybės šventę atšventė vasa-į konsulato Leningrade pareigu 
rio 15 dieną. Sao Paulo mieste,! nų v e i k i a j n u 0 ̂  1 9 7 3 m e t a i s ! 
po Mišių Zelinos bažnyčioj. Sao j ; s t e i g i m o > v a i z d a v o (refleetid) W * i r ***** j a i n e d d s t l SU vl* 
Miguel Arcanjo gimnazijos sa-j m ū s n o r į i š v e r i ^ ^ k ^ i n a . : suotiniais rinkimais ir valdžią 
lėje vyko aktas, kurio metu, į c i j o s p r i e š egtų l a t v i u i r l i e t u _ | palaipsniui perleisti juodųjų pi-

kelbtasi ,Hn •»„*»« ir«r ir w v **i K - A * ! l ieč i l* daugumai. 

me. Teroristai mėgina kelti gal
vas, ir per tris paskutiniąsias 
dienas susišaudymuose jų žuvo 
24. 

tarp kita ko, buvo pas 
Pabaltiečių "Manifestas", su ku
riuo supažindino dabartinis Pa
baltiečių Komiteto p-kas. estų 
konsulas dr. Ferdinand Saukas. 

vių tautas, kur ir kiek tai liečia 
konsuliarinius ir kultūrinius rei
kalus. Pavyzdžiui, kejios JAV 
menininkų grupės lankėsi Pa
baltijo kraštuose. Vizitai, kaip 

Prisiminęs Nepriklausomybės į ir tos grupės, papildo Voice of 
paskelbimo datą (lietuvių, lat-; America transliacijas ir priside-

Kitas viršūnių susitikimas 
numatytas liepos mėnesį. 

Radijo transliacijos 
iš Ispanijos 

į Lietuvą 
Prlnceton, N. J. — Gallupc Mūsų spaudoje buvo rašyta 

institutas sako, kad respubliko-. ir kai kurių radijo programų 
nų sąraše Fordas pirmauja vedėjų pakartota, kad nuo 1975 

Portugalija turi 
naują konstituciją 
LISABONA Portugalijos 

prezidentas Costa Gomes pasira
šė naują konstituciją. KŠistitu-
cijoj numatyta baigti su karine 
valdžia, ir kraštą tvarkys civilė 
vyriausybė. Balandžio 25 nu
matytieji rinkimai vyks jau nau 
jos kostitucijos rėmuose. Galu
tinai priimant konstitucijos teks 
tą, prieš ją balsavo tik nedide
lės socialdemokratų partijos 
centras, konservatyvi partija, 
konstituciniam susirinkime iš 
250 delegatų turįs tik 16 atsto
vų. Konstituciją jie laiko per 
daug socialistine. 

Egiptui lėktuvus 
parduos 

WASHINGTONAS. — Du didie-
Įji priešininkai Egiptui duoti 
'ginklų, pakeitė savo nuomonę, 
ir yra daugiau vilčių jog 6 trans 
portiniai lėktuvai C-130 bus par
duoti. Senatoriai Jacob Javi ts ir 
Hubert Humphrey, išklausę Kis-
singerio argumentų ir įtikinti, 
žada daugiau nesipriešinti. Kis-
singeris juos užtikrino, kad 
daugiau kitų ginklų Egiptas 

į šiais metais neprašys, o jei būtų 
atsisakyta parduoti šiuos lėktu
vus, Egiptas, pradėjęs orientuo
tis į Vakarus, būtų atstumtas, 

Hong Koag. — Pirmą kartą 
po dvejų metų keturi sovietų 

j prekybiniai laivai įplauks į Kini
jos uostus Tsingtao ir Šanchajų. 
Ar tai jau pradžia normalių pre
kybinių santykių, dar sunku pa
sakyti. 

Vietname uždarytos 
privačios mokyklos 

B A N G K O K A S . — Hanojaus 
radijas pranešė apie nacionali
zavimą visų privaėhį aukštesnių
jų ir aukštųjų rr^-iykių. Mokyk
las anksčiau išlaikė kataiixai ir 
budistai. 

Pietų Vietnamo sostinė Saigo 
nas dabar vadinamas Ho Či 
Minh miestu. 

Bedarbių procentas 
sumažėjo 

WASHINGTONAS. — Bedar 
bių procentas visame krašte ko
vo mėnesį sumažėjo nuo 1A iki 
7.5. Rlinojuje procentas dar ge
resnis — nuo 7.6 krito iki 7.3, o 
Chicagoje nuo 7.9 iki 7.5. 

Wasbingtonas. — Armija už
pirko 14,000 belgų automatinių 
šautuvų už 30 miL dolerių, ras
dama, kad jie yra geriausi pa
sauly. 

A. Terlecko vargų grandine 

vių ir estų), paskui Pabaltijo j da prie Amerikos santykiavimo į prieš Reaganą 36:32 santykiu ; gruodžio 24 Madrido radijo sto-
kraštų užgrobimą ir dabartinį Į ir jos susidomėjimo Pabaltiju 
nuožmų tų kraštų nualinimą, principo pademonstravimo ir 
manifestas reiškia protestą:. pabrėžimo. 
"Dar kartą energingai protes-į "Tuo pačiu mes nelaikome, 
tuojam prieš tokią brutalią ir; kad šie ir anie vizitai, kurie ga-
niekuo nepateisinamą okupaciją ii kartas nuo karto pasitaikyti, 
ir mūsų kraštų pajungimą po pakeistų priverstinės Lietuvos 
Sovietų jungu". I r ryžtą: "Pa- inkorporacijos į Sovietų Sąjun-
baltijo kraštai nesiliovė ir nesi
liaus kovoję prieš bet kokį sve
timųjų jungą ir sieks savo ne
priklausomybės' '. 

gą nepripažinimo JAV politiką. 
Mes tebepripažjstame ir tebe-
paalikome Lietuvos teisę į ne-

į priklausomybę. Šios pozicijos 
Stojęs greta kitų pavergtų i visai nepakeitė nei Europos 

tautų, kurios nesiliauja kovoju- Į Saugumo ir bendradarbiavimo 
šios už savo laisvę. Baltų komi
tetas kreipiasi j Brazilijos val
džią, kad ji, ypač tarptautinėse 
konferencijose, reikalautų mūsų 
tautoms laisvės. ' O kol dar ne
pasiekėm pilnos savo kraštų po
litinės nepriklausomybės, pra
šom Brazilijos valdžią, kad ji. 
ištikima nepripažinimui sovietų 
užgrobtų kraštų, reikalautų, kad 
dabar būtų gerbiamos nors pa
grindinės žmogaus teisės". 

Pabrėžtina, kad "manifestą" 
su šventės aprašymu persisPaus 
elino ne tik keli vietiniai laikraš
čiai, kurie mielai informuoja 
brazilų publiką Lietuvos reika
lais, o ir pats didžiausias dien
raštis "O Estado de Sao Paulo" 
(1976JI.15), skaitomas visoje 
Brmailijoje. (E.) 

N. Carolinos balsavimai, kur; tis nutraukė lietuvių, latvių ir 
Reagan surinko didesnį procen-1 estų transliacijas savo paverg
tą nei Fordas, krašto rinkikams toms tautoms. Ši žinia ne visai 
įtakos nepadarė. tiksli. Nors naujas Ispanijos in

formacijų ministeris buvo taip 
, . ' patvarkęs, tačiau padarius ati

tinkamus žygius, VLIKo per
duodama programa Lietuvai 
buvo leista ir toliau, bet tik du 
kartus per savaitę — trečiadie
niais ir šeštadieniais. Prieš tai 
buvo transliuojama kasdien E. 

Maskvos Saugumo 

konferencijos rezultatai, nei 
Konferencijos Galutinio akto 
bet kok'a sovietinė interpreta
cija". (E.) 

P. S. Kas tą i-aštą iš Valsty
bės departamento parašė. Elta 
nepranešė. 

Beirute. Krikščionių falaagistų kovotojai. 

Vasario šešioliktosios proga 
Venecuelos lietuviai pasiuntė 

, Venecuelos prezidentui Carlos 
Andrės Perez jų priimtą rezoliu
ciją. Rezoliucija buvo pritaiky
ta ir Venecuelos išlaisvintojo, 
Simon Bolivar. idėjoms. 

Venecuelos prezidento įstaiga 
atsiuntė V. Venckui adresuotą 
'r-legramą tokio turinio: "Po
nas prezidentas pavedė man 
pranešti Jums, kad su dideliu 
susidomėjimu paskaitęs Jūsų 

' atsiųstąjį raštą iš š. m. Vasario 
. 16 ir pavedė jį persiųsti Užsie-
j nio reikalų ministrui susipažin-
l ti". 

Pasirašė Efraim Schacht A-
ristegjieta, prezidento generali-

loaa sekretorius. (E.) 

Rodezijos pasienio patruliai 

Sovietų šnipų 
daugėja 

BECKLEY, W. Va. — Senato 
daugumos vado pavaduotojas 
Robert Byrd sako, kad sovietų 
šnipų veikla nuolat didėja visur 
— Amerikoj ir Vakaruose, todėl 
žvalgybos ir kontraž\ algybos 
agentūrų veikla yra būtina ir 
reikia ją stiprinti, ne silpninti. 

KALENDORIUS 
Balandžio 5: Vincentas Fer., 

Irena, Rimvydas, 2yginta. 
Balandžio 6* Vilimas, Platone. 

Daugirutis, Žiede. 
Saulė teka 5:29, leidžia* 6:19. 

ORAS 
Daugiausia saulėta, šilčiau, 

apie 50 laipsnių. 

/7em 
"Svyruoji ant bedugnes krašto 
ir vis vien pateksi į kalėjimą" 

10 

Tuo metu KGB pasiūlė savo 
paslaugas sudaryti "bylą". Pasi
rodė kažkoks Juozas Bernotas. Jis 
kvietė mane ir V. Petkų .padėti 
jam kovoti su tarybų valdžia, gė
dino mus už neveiklumą ir VL 
Siūlė sukurti komitetą ginti 
Ginzburgą ir Galanskovą. Mes 
išsiuntėm šį patyrusį provokato
rių nieko nepešusį. 

1972 sausio 14 grįžęs namo 
vėlai vakare radau kapitoną Tra
kimą (šiuo metu majoras). Jis 
nuvežė mane išklausyti ilgą ir 
šiurkštų pulkininko Ščensnovi-
eiaus monologą. Tą naktį Mask
voje pas Petrą Jakirą kratos me
tu buvo rasta Simo Kudirkos kal
ba teisme, o Vilniuje pas Sta
sį Jaką rašomoji mašinėlė, kuria 
buvo atspausdinta toji kalba. 
KGB nusprendė, kad tai mano 
rank'; darbas, ir vėl prasidėjo iš
kvietimai, tardymai... 

Jakui priekaištavo, kaip jis, ko
munistas, drauge su komjaunuo
liu Vaclovu Sevruku "pateko ant 
nacionalistų meškerės". Kalbino 
padėti demaskuoti nacionalistus, 
už parodymus prieš mane žadė

jo laisvę. 
Neišgavę prieš mane parody

mu, negalėjo patraukti teisman, 
bet papulkininkis Baltinas prana
šiškai pastebėjo, kad svyruoju 
ant bedugnės krašto ir vis vien 
pateksiu į kalėjimą. 

1973 gegužės 24 milicija su
laikė du ekspeditorius iš kondi
terijos cecho, kuriame aš laiki
nai ėjau vedėjo pareigas. L Geic 
ir F. Svirskij prisipažino, kad jie 
per ketvirtį metų išvežė gaminių 
be dokumentų už 210 rublių. Eks
peditorius, befetininkus ir kondi-
torius milicijoj įtikinėjo, kad aŠ 
per 9 mėnesius pasisavinęs mil
žiniškus pinigus, už kuriuos fi
nansavęs nacionalistinį pogrindį. 
Už duotus parodymus prieš mane 
pagautuosius su įkaitėmis palei
do, o mane suėmė. 

Miesto milicijoj visi piktai 
džiūgavo. Vyresnysis OBCHSS 
leitenantas Gedmantas prisipaži
no, kad sekęs mane jau keletą 
metų ir turėjęs užduotį sufabri
kuoti man bylą už kyšius. "Ta
da — sakė jis — 15 metų man 
užtikrinta, o dabar dar teks pa* 
dirbėti". 

) 
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t DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. balandžio mėn. 5 d. 

BENDRUOMENĖ, VISUOMENĖ 
1976 kovo 22 d. "Draugo ve

damasis labai taikliai, tiesiog su 
evangelisku palyginimu nušvie
tė "Brolius Domeikas" primenan 
tį epizodą JAV teisme. Pas :rodo. 
5ffl. kovo 19 d. buvo sprendžia
ma byla, liečiant JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardą. Prieš apy
garda paduotą skundą teismas at 
metė. Šio epizodo padėkoje veda
mojo autorius argumentavo, kad 
mūsų visuomeninė drausmė ir sa
vigarba skatina nuomonių skirtu
mus spręsti savo tarpe, bet ne 
viešose valstybinėse teis. ins
titucijose. Nuo savęs čia dar pri
dursime, kad maždaug panašiai Į 
patvarkė ir teisėjas: jis davė parė
dymą užginčytus pinigus (kelis 
šimtus dolerių) perduoti LB 
krašto valdybos patvarkymui 

Vedamojo rtraipsnio mintims 
čia pilnai pritariame. Šia proga 
visam LB elektoratui norime su
minėti teisių ir tiesos ieškojimo 
procedūros gairės LB ribose, jei
gu atsirastų reikalas tuo keliu da
ryti žygių LB rinkimų metu. 

Pagal LB Tarybos rinkimų tai
sykles, skundai dėl rinkimų eigos 
neteisėtumo ar dėl balsavimo duo
menų netikslumo įteikiami LB 
apygardom rinkimų komisijai 
per septynias dienai nuo pasku
tinės rinkimų dienos. Apygardos 

naudos nebuvo niekam. Tiesa, 
gerai, kad teismo sprendimas pa
tvirtino LB organizacinį autori
tetą, bet ar ki'aip ir buvo gali-4 
ma tikėti.-? 

Balandžio 3 d. Philadelphijo-
je įvyko ketvirtoji LB septintosios 
tarybos sesija. Tai reiškia, kad 
šios (septintosios tarybos) ka
dencijos bėgyje taryba akivaizdi
niu būdu posėdžiavo ketvirtą kar
tą. 

Ir be gimnazijose iškaltos lie
tuvių gramatikos suminėti įvar
džiuotinei skaitvardžiai "ketvir
toji", '"septintoji" daug ką p a t 

rinkimų komisija pareiškia savo 
nuomonę ir skundą pers'unčia 
Vyriausiai rinkimų komisijai, ku
ri skundą sprendžia ir aoie tai 
painformuoja skundėjus. Skundė
jas rinkimų komisijo- sprendimą 
gali apeliuoti LB Garbės teismui, 
gi Garbės teismo sprendimas yra 
galutinis. 

Pilnas T B Įstatų ir taicyklių 
rinkinys 1975 m. buvo patrauk
liai išleiVas įrištame I sąsiuvinyje. 
Reikia manyti, kad šis rinkinys į £ a p f e L B v d l d ą T i k ^ - ^ 

kime. * ' bus prieinamas kiekvienam bal
suotojui balsavimo vietovėse ir 
oas LB nareigunus. Prieš keliant 
viešus skundus, patartina su nuo 
stabais gerai susilažinti. 

Bendruomenės vadovai dar ak
centuoja, kad balsavimo proce
dūra, balsų skaičiavimas bus at
liktas viešai. Tikimasi ir laukia
ma visuomenės stebėtojų. 

Grįžtant Prie JAV teismo 
sprendimo ir "Draugo" vedamojo, 
oastebėtina, kad ne vien Dovy
dėnas "išpranašavo" šį nelemtą 
įvykį... Štai, Antanas Gustat'is 
jau Amerikos žemėje šitaTp eilia
vo: 

... Išauš kita gadynė, 
Liks advokatam palaikai 
Ir dolerių puodynė? 

Blaiviai žiūrint, tur būt, gali 
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Muz. T. 
cagoje. 

Govėdas 
X .c:r. P. Maletos 

ma tvirtinti, kad if to skundo 

Califon; JOS Lietuviu radijo K!ubo 1975 m. valdyba. Sėdi (iš kairės): 
Vladas Giiys — vald. pirm. ir radi,o pranešėjas, Danutė Kaškelienė, 
sekretorė ir pranešėja, Juozas Mitkus, kasininkas. Stovi: Pranas Gus
tas, finansų sekretorius, ir Juozas Gedmintas, vicepirmininkas. 

LIETUVIAI CAUFORNIJOJ 
SKAUTU BALIUS 

Los Angeles lietuvių skautų 
-čių stovyklavietės komitetas ba
landžio 24 d. 8 vai. vakaro 
puošniame Castavvay restorane, 
Moun*ainview salėje, 1250 Har-
vard Rd. Burbank, ruošia iškil
mingą balių stovyklavietės įsigiji
mo dešimtmečiui atžymėtu 

Programą atlieka visų mielas 
solistas H. Paškevičius, prie jo 
prisidės ir pradedanti dainos ke
lią R. Ringytė. 

Kas prieš dešimtį metų tebu
vo tik svajonė, dabar jau realy
bė — gerai įruošta nuosava sto
vyklavietė, kurioje kas vasarą lie
tuviškas jaunimas praleidžia ke
lias savaites gamtos prieglobsty
je. Šios stovyklavietės pavydi' 
mums net ir ukrainiečiai, kurių 
skaičius Califomijoje yra dešimte 
riopai didesnis. Tas tik įrodo, kad 
prie gerų norų, darbo Ir pasi
šventimo viskas įmanoma. Auko
jo tėvai, viengungiai, bevaikiai 
ir visi kiti lietuviai, kuriems yra 
svarbu išlaikyti mūsų jaunimą 
lietuviškoje šeimoje. Didžiausias 
aukotojas — viengungis, pensi
ninkas A. Gurtzas skautams pa
aukojęs net 2,000 dol. Talkos bū
du įrengti pastatai, pagal val
džios reikalavimus ir, ačiū Die
vui, skolų beliko tik per pora 
tūkstančiu, kuriuos, reikia tikėtis 
šio dešimtmečio proga visi ge
ros valios losangel iečiai, tėvai, 
dirba skautai, tėvų komiteto pa
rengimai ir tjt. baigs išmokėti. 

Staliukus, šiam iškilmingam 
baliui užsisakyli pa<~: B. Dabšie-
ne teL 665-4303. D. Navickienę 
464-4790. S. Abplkienę 714-523-
2066, G. Venddeac 451-2479, J. 
Ugianskienę 789-1347, V. Ged
gaudiene 805 - 259-0258. 

V.lrL. 

IZABELĖ SIMOKIENE IR 
PRANAS GUSTAS SUKEITĖ 

AUKSO ŽIEDUS 

Los Angeles mieste vasario 
22 d. Lietuvių Tautinių namų sa
lėje įvyko graži Izabelės Simokie-
nės su Pranu Gustu vestuvinė 
puota, kurioje dalyvavo didelis 
būrys jų giminių ir draugų. Ją 
%ykusiai pravedė teis. Stasys Pal
tus, pažymėdamas, kad abu nau-
javedžiai yra geri susipratę lie
tuviai, daug dirbą lietuviškose 
organizacijose. Ypatingai reikia 
įvertinti Izb. Simokienę, kuri yra 
šiame krašte gimusi ir augusi, 
gerai kalba ir rašo lietuviškai, 
yra kelių lietuviškų organizacijų 
sekretorė ir nepamainoma paren
gimų šeimininkė. 

Nuoširdžiai linkime abiem su
kūrusiems lietuvišką šeimą neap
leisti lietuviškos veiklos, būti svei 
kiems ir laimingai kartu išgyven
ti daug metų. J.G. 

ATVYKSTA 
VITALIS ŽUKAUSKAS 

Kalifornijos Lietuvių radijo 
valandėlės pavasariniame balių-1 

Visų pirma įvertinkime faktą 
kad didoka grupė mūsų visuome
nės išrinktų (bet n e parinktų!) 
darbuotojų jau ketvirtą kartą tre
jų metų bėgyje susirinko svarsty
ti iš anksto paruoštų, sukristali-j 
zuotų reikalų. Pagalvokime ir pa 
sidžiaukime: kokia kita organi
zacija galėjo sapnuoti prieš tre
jus matus išrinkti Ardį, Bobelį. 
Borevičių, Damušį, Dundzilienę. 
Dziką, Genčių, Genį, Yucių, Jan
čiauską, Jasaitį, Jasaitytę, Kaman 
tą, Kapočių, Kijauską, Kisielių. 
Kleizą, Kudukį, Kutkų. Lenkaus-

jką, Mažeiką, Mielinį, Radzivaną. 
Razmą. Rugienių, Selenį, Šaulį, 
Šlajų. Šomkaitę; Trakį, Urboną. 
Vaitkų, Vaitkevičiūtę, Vakselį. 
Ya rdį, Vileišį, Volertą, Zerr, 
Žmuidziną, Žumbakį, Žukauską 
bendram darbui ir tikslui? Arba 
— kokia kita organizacija (i-
maaan dėmesin ir kai kuriuos Šios 

Jėt'es pasikeitimus) galr "ttkė-^ 
:s maždaug tokio lygio ir apim- \ 

*'es grupė- kartu su ;krašto vald- I 
iybos nariais, su specifinių vfe-j 
aetų vadovai^ sutraukti į sis- ; 
^emingus, organizuotus po?ė- i 
džius ir '.pasitarimus. 

Antra. taT faktas, kad lyg'ai. 
'.iesiogiai ir demokratiškai išrink 
i visuomenės at<£©vai jau taip 

dirba septynias kadencijas. Ar 
tai nestebinantis rekordas? 

Čia rašantysis yra arč'au msi-4 
pažinęs su viena profesine orga
nizacija (30,000 nar ių ) , kuri sa-

<vo metinius suvažiavimus rengia 
j ivairiuose Amerikos miestuose. 
'Organizacija yra tiek suintere-! 
! suota savo narių gerove, kad, kai j 
^konvencijos yra rengiamos gali-
i mose žemė: drebėjimų zonose 
\ (pvz. Los Angeles, San Fran-
icisco), tai patikrinami net vieš

bučiai, ar jų struktūros atitinka 
paskutiniams technikos reikala
vimam? žemės drebėjimų" saugu
mo srity... Atseit, rūpinamasi 'v i 
suomenės dalimi, rūpinamasi 
profesijos atstovu, rūpinamasi jų 
visų organizacijos rytojumi. 

Lietuviuose Bendruomenė, jos 
nariai, jos vadovybės organai yra 
ne mažiau saugotini. Ypač yra 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto O m. 

-Draugu" prrMiamerata mokami 

Chicago. uot 
Ka**do>£ 
Kitur 
Ufefeayje 
O ka .r-a 11 n \ m 

m. 
•notare <:• :nėc 

*2&0P $15.00 
$28 0C $15.00 
$26.00 $15.00 
$29.00 $17.00 
$18.00 $10.00 

t ii anksto 
i naen 1 me.-

$1000 $4 00 
$10.00 $4 00 
$10.00 — 
$11.00 — 

—m —<~ — s 

DARBŠČIOS KATALIKĖS 
MOTERYS 

Sio skyriaus pirmininkėmis yra 
buvusios: Ona Jonaitienė, Teklė 
Sekonienė, Veronika Otienė, B. 
Sirutienė ir kitos. Dabartinė sky
riaus v-bos pirmininkė, darbšti 

Atsikūrus Kanadoje Lietuvių' ir pasišventusi savo pareigoms, 
Katalikių Moterų draugijai, prie Stp. Petraitienė. 
buv. Šv. Jono Krikštytojo parapi- Šiuo metu skyrius ruošiasi kon-
Jos Toronte įsisteigė ir jos sky- certui, kuris įvyks Anapilio salė-
rius. įsisteigus Toronte kitai lie-! je balandžio 24 d. 6:30 vai. vak. 
tuvių katalikų parapijai — įsistei- . Čia koncertuos garsios ir plačiai 
gė ir kitas — Prisikėlimo para- žinomos daininės pajėgos: Mont-
pijoje. realio Aušros Vartų parapijos 

Šv. Jono parapijai išsikėlus į! choras, vadovaujamas vadovės 
Mississauga priemiestį ir pasiva-JM. Roch, vyrų oktetas, vadovau 
dinus Lietuvos Kankinių parapi- jamas solisto A. Keblia ir soL 
ja, išsikėlė tenai ir Katalikių mo- Gina Čapkauskienė. 
terų skyrius ir. būdamas nors ne- Šitos daininės meno pajėgos I 
labai gausus narių skaičiumi, (choras ir oktetas) yra koncer-
bet pilnas pasiryžimų, dosnių tavusios įvairiose lietuvių kolo-
širdžių ir noro veikti kultūri- nijose, bet prieš Toronto ir apy
niuose baruose ir šalpos srityje, linkių lietuvišką auditoriją —pa 
Lietuvos Kank-'nių parapijos sky-; sirodys pirmą kartą. Sol. G. Čap-
rius Anapilyje, kaip pirmiau bu- kauskienė — torontiečiams lie-
vo, taip ir cabar pažymėtinai j tuviams jau vra dainavusi. 

• Redakcija straipsnius taiso sav . E 
nuožiūra Nesunaudotu. i*.raipsn> S 
aesaugo, juoi grąžina UX is ank S 
to susitarus. Redakcija už skelb s 
mų turinį neatsako. Skelbimų kai- j 
nos prisiunčiamof į a v v ors*. s 

iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiitHiiiiiiiHuitiimiiiiiHmiiiiiniimiHiiinHiiiiHHUiiUHi-; 
T e L ofiso ir buto OLympic 2-4158 

OR. P. KISIELIUS 

• Redakcija ilrba kasdien 
i ^ 0 — 430. JeStadieniais 
ic30 — 12:0O 

• Administracija dirba ka* 
l ien nuo 8^0 iki 4:30, šešta 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

TeL PR 8-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

2 8 5 6 West 63rtl Street 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 S o . Polaski Road (Crawford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8001. 

judrus ir darbštus. Skyriaus veik
la tebėra judri ir veikli, svar
biausia, dėka psišventusių pasi
imtam darbui .aldybų narių. 

m. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąttette Medical Cente* 
6132 So. Redzie Arenue 

Vai.: pirmad.. antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:Sd vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal sus:ta.rimą 
Ofiso teiet. W A 5-2670 

Rerfd. tel. \VAlbrook 5-3048 

Pr. Alšėnas 

je (atveiyk^'e), balandžio 24 d 
7 vai. vakaro Lietuvių parapijos | 
salėje įvyksiančiame baliuje da
lyvauja -lietuvių mėgiamas h u m o 
ristas Vitalis Žukauskas su nau
ja šiemetine, virš valandos hu 
moristine programa. Vieno žmo
gaus teatras Juokins saslrfnlku-
siuosius iki ašarų. 

Po linksmosios dalies ir vai
sių, prie geros vokiečių-bavarų 
orkestro muzikos galėsite smagiai 
pasišokti. Visi atsilankiusieji bū 
site patenkinti. Kviečiame iŠ 
anksto užsisakyti stalus ir įsigyti 
bilietus pas valdybos narius — 
Danutę Kaškelienę tel. 660-1572 
ir Juozą Mitkų tel. 662-6591). 

J. Gedmintas 

^augo'iinas organizacijos tęstinu
mas, o tas fe- inamas ir yra už 
kelių savaičių įvyksią LB tary
bos rinkimai. 

Ką čia kalbėti apie žemė-: dre
bėjimus. Juk šiais metais Ameri
koje vėl vyks rinkimai, tačiau 
juose mūsų visuomenės įtaka yra 
neįžiūrima, nematoma. Už kelių 
savaičių vyks LB rinkimai, ku
riuose mū-ų. paduotas baisa? 
svers labai daug, kur nuo visuo
menės ' susidomėjimo, rūpesčio 
daug kas priklausys. 

Mes turime saugoti, ugdyti ir, 
anot veterano lituanisto bei bend-
ruomeninir.ko Stasio , Barzduko, 
net ginti LB demokratinius prin 
cipus. S. B^rzdukas teigia, kad. 
tuos principus paneigę, atsidursi
me tokioj anarchijoj, kuri su
griaus visuomeninį mūsų gyveni- j 
mą... Gal kaip stiprus žemės dre
bėjimas... 

Kitos savaitės BENDRUOME
NĖ, VISUOMENĖ skyrelyje tiki
mės paskelbti užrašus iš pokal
bio su reorganizuotos Bendruome
nės veikėju. Užrašai turėtų būti 
įdomūs ir naudingi, ypač kai daž
nai girdime siūlomą federacinį 
LB principą, skaltinimą LB rin
kimuose nedalyvauti, nebalsuoti 
ir ponu Tad iki kitos savaitės-

Antanas Dundzila 

L I E T U V I Š K A S 
P A P U O Š A L A S 
Šis gražus sidabro spalvos pa

puošalas ant 36 colio grandinėlės 
yra tinkama dovana Velykoms 
gimtadieniams vardinėms, tauti
nėms švent§ms ar kitom progom. 
Jis taip pat yra puikus tautybes 
simbolis. 

šio papuošalo kaina yra tik 
$5.95, įskaitant persiuntimą. Už
sisakykite dabar; tuojau prista
tomas 

Rašykite 6ekj ar piniginę per
laidą: 

M E D U L I 0 N S 
P . O . Box 591 

Smyraa, Ga. 30081 
Gforjria K>'v«ntoja4 ->ruj««ia 

reikiamus mokesnius 

TeL Of i so H E 4-5849, re*. 388-223: 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHTCURGAS 

2 4 3 4 West 7 1 s t Street 

Vai. pirnv. ketv. 1 iki 6 v. popiet. 
Antru<i.. penktad. I - S, treč. ir ieštad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem€ 

DR, EDMUND E. GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 5 1 s t Street 
Tel GR ft-2400 

Vai- pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1-—4 ir "t—9; antrad. ir penkt. 
10—4; šeštad. 10—% va.1. 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
1443 So. 50 th Ave», Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 yaL vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REl iance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydyto jas ) 

3925 W e s t 59th Street 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai- popiet ir 6-8 
vai. vak. šestad. 12-2 vai. popiet, o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. iREKA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K.CDIKIV IR VAIKV LIGOS 

SPFCIAMSTft 
MEIMCAIi BUILDING 

7156 South Westeni Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. RE 7-1 l«S; rt-zid. 239-2019 
Orii*o HE 4-1S1S: Reztd. PR 6-9901 

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

Spec'alybė vidaus ligos 
2454 W e s t 71s t Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p.p.. Tik susitarus 

Ofe. t e l . 735-4477; Kcz. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA TR CHTRrRGft 

Specialybė — Nervų Ir 
Emocines Ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
«44» So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

R e a d . tel. — GI 8-6873 

DR. W. M. EISIN-E1S1NAS 
A K U S E R U A IR MOTERŲ LJGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 S o . Kedrie A v e . WA 5-2670 
Valandos pagal sosttartmą. Jei ne- Vai. pagal susitarimą 

atsiliepta, skambinti: >Ii 2-0001. 

Tel . 778-6565 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 W e s t 7 1 s t Street 

Valandos pagal susitarimą 
— . - —, 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSATT* 

7051 So. Washtenaw, telef. 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:30. 

Ketv. 1-8 v. v. Jještad. 10-4 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef . — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 XO. WABASH AVE. 

4200 XO. CEVTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
( K a l b a lietuviškai) 

2618 W. 7 1 s t S t — TeL 7S7-5149 
Tikrina «kl.«. Pritaiko akinlns tr 

"Contact lenses" 
LT*daryta trei. 

"Drangas" — tai jūsų dien
raš t is — remiate jį. 

TeL — BE 3-5893 
m. A. B. GUVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S,-3ecialybe Akių Ligos 

39C7 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Hi:' • c « 0-stai 

7 Drive-in Tellers 
Open 6 days a week 

Opes Friday eveninga, 5 P. SI to 8 P M 

Inatead of Thursday evenings 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th and Western Avenue 

Main B a n k — 63f6 South Wesfern - fiR 8-5100 
-

Ofiso telef. PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2«56 West e5rd Street 
Pirmad.. antrad.. k«trtrta<l. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. tr nuo 5 iki S ral. 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofe. PO 7-6000 Rcz. GA 3-7278 

DR. A. JENKIMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 We*t 63rrl Street 

Valandos paga l susitarimą 

TeL 48S-1441 — LO 1-ISOS 
Ar, neatnUIrpla. 5«t-l07O 

DR. K. A. V. JUČAS 
ODOS LIG08 — CHIRURGIJA 
Ofisai: 1003 N o . We»tern A V P . 

JB14 N o . We»tem Ave. 

Va landos pagal susitarimą 

Vis i telefonai 652^1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1487 So. 49th Conrt Cicerą 
Vai.: kaidien 10-12 ir 6-7 vak. 

Trcaiad. tr WKa4. uw susitarus. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų . P Ū S L E S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265« W. 68rd Street 

Vai. antrad . nuo 1-4 popiet 
ir k e t v . nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880: re*. 448-5545 

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

Adresas : 4255 W . 63rfl S& 
Oftso u-lef. KJ; 5-4410 

RezklencLjos telef. GR 6-0617 
Vals.: pirmad., • antrad., ketvirtad 

p«oktad. nuo 1 Iki 3 vai. 

DR. VYT. TAURAI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų Ilgos 

Ofisas ir rea. 2652 W. &Mfe 8*. 
TeL PKospect 8-1226 

Ofiso vai.: pirm., antr., tre*. !r 
penkt. nu'o 2-4 vai. ir 6-8 v. rak. 
5ešt 2-4 p.p. tr kltn laiku susitarus. 

Ofiso trl. HF: 4-2123. narna G! 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 We«t 7 1 s t Street 
Vai., pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 

2-". tr 6-7 — H ankato snsttarns. 

TeL of iso P R 6-6446 

DR. F. C. WINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S LR CHIRURGAS 

3107 W e s t "lUt Street 
Valandom: 1-6 val . popiet. 

T'»č. ir SeAtad. pagal susitarlma. 

OBso tel. 586-3166: nanup 636-4850 

DR. PETRAS ŽLI08A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S. Narragansett Ave. 
Vt l pirm., antr., ketv. fr penkt 2-7. 

Se$Ud pagai msitarūną 

http://Cour.tr
file:///VAlbrook
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Kova žodžiais, divizijos 

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR KINIJOS PASIENYJE 
"Sovietu Sąjungos — komu- sieną saugą daugiausia prieš 

nistinės Kinijos pasienyje nieko Sovietus nusiteikę kazachų ir 
naujo". Maždaug tokiais žo- kirgizų tautybės kariai. Šių mon 
džiais apibūdina politinę padėtį goliškų tautų žemės, kaip žino-
Vakarų Europos spauda, pateik- me, yra vienoje ir kitoje sienos 
dama žinių, apie ten esančią pusėje, taigi padalytos. Ir ru-
nuolatinę įtampą ir vis didėjan- sai ir kiniečiai kalba apie jų 
čius karinius pasimošimus. 'išlaisvinimą''. 

Nežiūrint to "nieko nauja", Vokiečių spauda skelbia, kad 
abipusė įtampa neatslūgsta. Ne- kartais incidentus iššaukia iš 
retai iškyla vietinio pobūdžio esmės labai maži dalykai — ci-
pasienio incidentai, apie kuriuos garetės nuorūkos kiton pusėn 
dažniausia tyli vieno ir kito išmetimas. Todėl Sovietų pasie-
krašto informacijos tarnybos, nio sargybų vadovybė išleidusi 
Rimtam konfliktui dar neatėjo savo kariams įsakymą nuorū-
laikas. neatėjo valanda. Tačiau kas mesti tiktai savon pusėn, 
gerai suorganizuota JAV karinė * 
žvalgyba, naudodama satelitus Politiniai stebėtojai, vertinda-
ir jų padarytas nuotraukas, at- mi galimo Kinijos - Sovietų gin-
skleidžia faktus. Ir kiti informa- kluoto konflikto galimybes, pri-
cijos šaltiniai vis kalba apie se- eina išvadą, kad greito karšto 
mis ir naujus nesutarimus, ne- karo pavojus tuo tarpu nesąs 
apykantą. aktualus. Sovietai jau prieš ku-

Šia proga prisimenami garsūs rį laiką, Amerikos nepalaiminti, 
Ussurio ir Amūro pasienio inci- atmetę planą galinga karo avia-
dentai, pareikalavę iš abiejų pu- cija, su 100,000 rinktinių karei-
sių daugybės karių gyvybių, vių užpulti Kinijos SinMango 
Kalbama ir rašoma apie dar ne- provinciją ir sunaikinti kiniečų 
seną pasienio incidentą Anotši atomines jėgaines, šio žaibinio 
apylinkėse, prie Vutsung - Tušib karo projektą demontavo ir of i-
upės, apie kurį paskelbė Hsin- cialus Sovietų radijas šiuo pa-
hua žinių agentūra, tačiau kurį reiškimu: "Jei Sovietai būtų to
po keturių dienų paneigė Sovie- kj planą turėję, jie jokiu būdu pačių fantazija, politiniu nai 
tų Tassas" , pažymėdamas, kad nebūtų laukę ir vykdę tada, kai j vumu ir aklu Kissingerio politi 
"gandai apie ginkluotą susidū- Kinija atominės bombos dar 
rimą prie Sovietų - Kinijos sie- nebuvo pasigaminusi", 
nos SinMango srityje yra me- Tuo tarpu Sovietų - Kinijos 
las, nuo pradžios iki galo pra- kova vyksta kur kitur — poli-
manyti". O tačiau satelitinės tinėje ir propagandos srityse. 
nuotraukos parodė, kad jie nė- Štai kelios kiniečių spaudos ar 
ra pramanyti. jų žinių agentūrų ištraukos. 

* "Kinija nuolat budi ir visada 
Nepramatyta, nesuklastota yra yra pasiruošusi atremti galimą 

ir Brežnevo kalbos vieta, kai Sovietų agresiją. Jau daugelis 
jis kalbėjo apie Kiniją taip pik- metų mėgina Maskva siųsti į 
tai, kaip apie jokį kitą kapita- mūsų Sinkiango provinciją šni-
listinį kraštą nekalbėjo, š tai ke- pus su pilnomis aukso riešku-
lios ištraukos. čiomis, kad čia pirktųsi ."jų nau-

' Ypatingas ir atskiras yra dai dirbančius išdavikus, kurs-
santykių su Kinija klausimas, tyti ramius gyventojus ir orga-
Jos dabartinių vadovų politika uizuoti sukilimą, ginkluoto sabo-
atvirai priešiška daugumai so- tažo veiksmus prieš mūsų įmo-
cialistinių valstybių. Dar dau- nes bei įrengimus— Brežnevo 
giau, ji tiesiogiai sutampa su klika yra nepalyginamai niek-
aršiausios reakcijos visame pa- šiškesnė kaip Hitlerio nacių kli-
Baulyje militaristų ir įtempimo ka. Rusijos perėjimas į pasaulio 
mažinimo priešų Vakarų šalyse, imperialistų pusę vieną dieną 
Pietų Afrikos rasistų ir fašisti- sukels pasaulinį karą". 
nių Čilės valdovų pozicija, š i po- Savo ruožtu Sovietai Mao ly-
iitika ne tiktai visiškai svetima gina su Hitleriu. Jų prcpagan-
socializmo principams ir idea- dinių filmų tarpe yra prieš ki-
lams. bet iš esmės tapo svarbiu nus nukreipta serija. Viena jų, 
imperializmo rezervu jo kovoje matyt, turėjo poveikį. Neseniai 
prieš socializmą. Dideli pavojų iš komunistinės pusės į Hong 
visomg taikingoms tautoms ke- Kongą perbėgo kiniečių liaudies 
lia karštligiški Pekino mėgini- milicijos karininkas Lo Tschien 
mai sužlugdyti įtempimo maži- - Hua, buvęs Korėjos karo ve-
nimą, neleisti, kad būtų nusi- teranas, su 24 milicijos karei-
ginkluota. kurstyti tarp valst- viais. Sovietai jiems tuojau su-
tybių nepasitikėjimą ir pricšiš- teikė politinių pabėgėlių teises. 
kurną, jo siekimas išprovokuoti * 
pasaulinį karą, o pačiam gauti Vis blogėjant kinų-Sovietų 
iš to naudos... Mes duosime at- santykiams, gerėja Kinijos ry-
kirtį šiai kurstytojiškai politi- šiai su kapitalistinėmis šalimis. 
kai, ginsime Sovietų valstybės Kinijos vadai labai šaltai priėmė 
interesus". JAV prezdentą G. Fordą vien 

I, šios kalbos ir Sovietų vadų todėl, kad jis aklai įsikibęs lai-
Jaikysenos paaiškėjo, kad ko- kosi Amerikos bendravimo su 
munistinė Kinija šiuo metu yra Sovietais — detentės politikos. 
Sovietų Sąjungos priešas Nr. 1. Užtat labai šiltai priėmė Vaka-

* rų Vokietijos kanclerį ir opozi-
Iš šios kalbos ir Sovietų vadų cinės partijos vadus: jau aero-

paskubinti antrosios transsibin- drome paklojo jiems raudoną 
nio geležinkelio linijos, vedamos kilimą, parodė ne tiktai garsią-
toliau nuo Kinijos sienos, tiesi- ją kinų sieną, bet nuvežė į Sin-
mo darbus, prie kurių, kaip ži- kiango provinciją ir aprodė 
noma. dirba nemaža ir lietuvių, branduolinių ginklų jėgaines. 

Vokiečių "Der Spiegei" rašo. Užsienio politikos žinovai tvir-
kad Sovietai prie Kinijos sienos tina, kad Sovietų Sąjunga, ne
esą sutelkę geriausius savo ka- žiūrėdama jos puoselėjamos de
rinius dalinius, elitinius karinin- tentės ir sudarytų sutarčių, bu
kus, moderniausius ginklus. Nuo tų seniai užėmusi Vakarų Eu-
jų savo ruožtu neatsilieka kinie- ropos valstybes. Tačiau nuo šio 
čiai. Ilgoji (7000 kilometrų) sie- žingsnio juos sulaiko ne tiek A-
na iš abiejų pusių labai stipriai merikos pažadai tuos kraštus 
saugojama. Iš Kinijos pusės ginti, kiek komunistinės Kini-
Sinkiango provincijoje, kuri yra jos gausios divizijos, sutelktos 
labai svarbi strateginiu atžvil- prie ilgosios sienos. Divizijos 
giu (čia yra įruoštos ir Kinijos juk labiau įtikina, kaip paža-
branduolinių bombų gamyklos), dai. b. kv. 

REZOLIUCIJOS PO GALUTINIO AKTO 
Gelbėti bent tai, kas galima 

• 

J^^R^fe^M^-SaateMO*"**- tn^asmrk' 

Dar kartą mūsų lietuviškoji 
visuomenė skyla. . . 

Pirmą kartą dėl Helsinkio, ka
da keli mūsų politikos veikėjai 
''nepateisinamai naiviai" (V. Bra 
žėno išsireiškimu) gynė Valsty
bės departamento kissingerinę 
detentės liniją. Prie šio dabarti
nių vadovų teisinimo prisidėjo 
keletas save labai jau garbinan
čių "'juristų" ir vienas lietuviš
kas dienraštis, iki naivumo įro
dinėdamas prez. Fordo nuopel
nus lietuviams ir Helsinkio "Bal 
tijos valstybių nutylėjimo" nau
dingumą mums. . . Jie net iki 
Šio laiko vis dar dumia lietu
viams akis savo išvedžiojimais 
apie Helsinkio pakto gerąsias 
puses. 

Netgi buvę tikri, geri Lietu
vos patriotai pasidavė šiai ap
gaulės teisinimo filosofijai, pa
remtai nuolatiniu savo teisinių 
"titulų" kartojimu bei -'profeso
rių" ar "daktarų" autoritetų 
pasirėmimu. Daugelį naivesnių 
užimponavo toks tų "teisės iš-
minčių,, pasisakymas, paremtas 
ne tiek logika ar Helsinkio pak
to teksto nagrinėjimu, kiek jų 

kos rėmimu, 
Dabar vėl prasideda ta pati 

"istorija" dėl rezoliucijų. Mes vi
si žinome, kaip Sovietai užėmė 
Lietuvą ir kitas Baltijos valsty
bes: ultimatumai, jėgos panaudo 
jimas — raudonosios armijos įžy 
giavimas, vadinamų "rinkimų" 
falsifikavimas — Tasso agentū
ros pranešimas Londone tiems 
''rinkimams" dar nepasibaigus, 
ir pagaliau 1939 metų sovieti
nis žemėlapis, kur Lietuva, Lat
vija, Estija jau rašomos "sovieti
nėmis respublikomis". 

Mūsų teisės žinovai — romė
nų civilinės teisės specialistai ir 
tarptautinės teisės profesoriai, be 
paliovos "aiškiną" Helsinkio 
konferencijos teisinį "nevertin
gumą", nereikšmingumą, tuo at 
žvilgiu tyli, tartum visi tie mi
nėti argumentai neturėtų teisi
nės reikšmės ar pagrindo! 

Kiti veikėjai viešai išeina prieš 

MARIJUS BLYNAS 

bet kokių stipre- J rezoliucijų 
pravedimą ar ne: jų rėmimą. 
JAV kongrese. Nuo pat karo pa
baigos Valstybės departamen
tas vis laikėsi tos pačios linijos, 
kad *'dar ne laika>. . . " Taip pra 
ėjo 10-20-30 me:ų ir las "lai-

niekad neat-
Jepartamente 
os ir kol pa
tiems "deten 

kas" neatėjo. Ir. . 
eis, kol Va>lstybė. 
tie patys turės g. 
tys lietuviai nust< 
tės" filosofams pa.aikauti. Vals
tybės departamer.:as nenori su 
Sovietais be reiks .- pyktis ir to
dėl vis atidėliojo .r siūlė laukti 
"geresnių laikų". Iš tikrųjų ge 
riausieji laikai buvo pokariniai, 
kada Amerika fa.<:iškai koman
davo visas Jungtines Tautas. JLie 
tuvių "politikai", aišku, klausė 
savo patarėjų, nuolankiai jiems 
pritarmėjo ir lauke "geresnio mo 
mento". Įvyko taip, kaip tame 
priežodyje: "Kol -aulutė patekės 
— rasa ir akis išės". 

Po Helsinkio, apie kurį "teisės 
žinovai", kaip feokie senieji fari
ziejai, vis dar teberašo traktati-
nes pasakas, dalykai tikrai pasi
keitė į blogąją pusę. Tiems civi
linės romėnų teisės žinovams, 
kurie vis dar tebetvirtina, jog 
Helsinkyje niekas nebuvo par
duota, siūlyčiau pasiskaityti, ką 
rašo patys amerikiečiai — jų 
spauda. 

Štai didžiausias Ohio dienraš
tis "The Plain Dealer" rašo, kad 
Sovietai neleido A. Sacharovui 
vykti į Oslo atsiimti Nobelio pre 
mijos. "Plain Dealer" toliau pa 
brėžia: "That is a violation of 
Helsinki agreement. . .There the 

šiol dar nežinojo, jog Sovietai 
niekad jokių sutarčių, jokių sa
vo pačių pasirašytų dokumen-
'tų nesilaikė. Taip pat ten aiš
kiai pasakyta, kad Helsinkyje vy 
ko "prekyba", pirkimas — par
davimas. ''Trade-off" lietuviškai, 
reikštų "mainus". Kas gi yra j 
"mainai", jei ne prekyba? Įta-| 
kingas amerikiečių laikraštis, la'. 
bai dažnai rašąs vyriausybės' 
mintis, nurodo, kas ten išmai
nyta: "Pripažinti Sovietų poka
riniai užgrobimai ir už tai gauti 
pažadai, kurių Sovietai jau pa
čiame Helsinkyje viešai paskel
bė, jog nesilaikys, nes tai būtu 
"kišimasis į jų vidaus reikalus"... 
Ukrainiečių laikraštis "Svobo-
da" labai tiksliai pataikė, rašy
damas: "... The hopes and expec-
tations of President Ford and 
other Western signatories of the j 

Baltimores-VVashingtono Tautinių šokių grupė "Malūnas'' 

Helsinki declaration are — qui-i • nastaneas i T\V koneresa 
te hopless, in the light of vvhatį S £ ! T ! l i ' * * 
Brezhnev said on that occasion j 
..." (2iūr. 1975, Aug. 9) . 

Kiek žinau, neatsirado nė vie
no ukrainiečio, kuris būtų garbi
nęs ar gynęs Helsinkio aktus. 
1975 m 8. 13 d. "Svoboda" rašė: 
"'... We were against President 
Ford's signing the Helsinki agre 
ements because we consider it to 
be another covert attempt by 
Soviet leaders to secure at least 

f a moral approval for their ban-
ditry..." 

Ronald Reagan, vienas iš ga
limų respublikonų partijos kan 
d'idatų į Amerikos prezidentus, 
savo kalboje, pasakytoje spalio 
21 dieną New Haven'e, Conn., 
pasakė, kad prez. Fordas netu
rėjo vykti Helsinkin ir pasirašy-

jie aiškina, matėme iš "Plain 
Dealer" ir galybės kitų Ameri
kos laikraščių. 

Tų liūdnų faktų akvvaizdo-
I ie buvo labai teisinga nukreioti ! n o minėjimas, nes tą dieną suė-

TELEFONUI 100 METŲ 

Kovo 10 Bostone mokslo ir 
institutuose buvo didelis telefo-

jo 100 metų, kai pirmą kartą 
atitinkamų rezoliucijų pravedi- j skambėjo iš tolo žmogaus bal-

j mui. Yra gražu ir naudinga pra! sas- Jau seniau buvo daromi 
'vesti tokias rezoliucijas, kurios j visokie mėginimai perduoti ženk 

užkirstų kelią valdžiai ir toliau j *us. žodžius, garsus ir net žmo-
pardavinėti tai, kas jiems nepri-! gaus balsą. Amerikos italų drau 
klauso, kurios atimtų net ir gali! gija padavė skundą, išgirdusi, 
mybę sekti Hitlerio — Stalino '• kad bus išleisti 13 c. pašto ženk 
politikos pėdsakais Baltijos vals- lai paminėti telefono išradėjui 
tybių problemoje. JAV Atstovų — Aleksandrui Granam Bell 
rūmų priimtoji kongr. Denvins. garbei. Jie sako, kad italų imi-
kio rezoliucija 864 yra reikšmin- grantas Antonio Meucci išrado 
ga. Įdomu yra tai, kad joje yra telefoną. Teisėjas Lavvrence W. 
pabrėžtas faktas, jog Amerikos Pierce atsisakė nagrinėti bylą, 
vyriausybė nerado reikalo išrys- nurodydamas, kad jau 1887 
kinti savo nusistatymo Baltijos metais federalinis teismas pri-
valstybių atžvilgiu. Kiekvienas. pa£įn0 A . Graliam Bell tik-
net ir "neteisininkas" žino, jog į ^ telefono išradėju ir pa-
visuomet paskutinis aktas, pas-; tvirtino jo patentą. Bostonie-

Conference on Security and Co-. . , ., , . .... 
operation in Europe ended hithl n ^ki° įgalinusio milijonus zmo 
a trade-off. The Soviets received' n m - T u o Prirašymu prez. For-
an international stamp of appro
val on their postvvar conquests. 
The West got promises of freer 
travel, exchange of information, 
more openness. If this is how 
Moscow honors its Helsinki pro
mises, why should the WorId be-
lieve any of its officia! commit-
ments (Nov. 13, 1975). 

Keista, kad Šis laikraštis iki 

Komunistinės Kinijos vaikai 

das pavertė Jungtines Amerikos 
Valstybes pavergėjų kolaboran
tu. 

Labai teisingi žodžiai, kurie 
kažkaip prasmuko neišgirsti mū 
siškių "tarptautinės" ar "romė
nų civilinės teisės" specialistų, 
nemačiusiųjų tame pasirašyme 
nieko blogo ir atradusiųjų Hel
sinkio apgaulės dokumente dar 
galybę gerųjų pusių, įskaitant 
ir "džiaugimąsį" totaliniu Balti
jos valstybių bei tautų nepami
nė]'imu. 

Mūsų teisės filosofai gali na-
. grinėti sau Helsinkio teisinę "ne 
vertę" per sekančius šimtą me
tų, ir niekas į tai nekreips nei 

1 mažiausio dėmesio, nes esmėje 
i yra svarbu ne tas, kaip koks tei-
Į sės "filosofas" aiškina, bet kaip 

tą sutartį aiškina ją pasirašę — 
pirmoje eilėje amerikiečiai. Kaip 

kutinis įstatymas ar potvarkis 
yra svarbiausias. Vėliau padary
tas koks nors priešingas aktas pa 
daro pirminį aktą ar pareiškimą 
beveik nevertingu. Šioje priimto
je 864 rezoliucijoje tas faktas yra 
iškeltas ir dėl to atitinkamai sa 
koma: '"Kadangi nei prezidentas, 
nei Valstybės departamentas ne
paskelbė specialaus atsišaukimo 
ryšiumi su galutinio akto pasi
rašymu Helsinkyje, siekiant iš-

čiai lanko su pagarba tas labo
ratorijas, kur vyko tikrinimai. 

Aleksandras Granam gimė 
Edinburge, Škotijoje, 1847 me
tais. Persikėlęs į Londoną su tė
vu išrado "matomą" kalbą kur
tiems. 1870 m. persikėlė į Ka
nadą, kur irgi aiiLc cu kurčiais. 
1872 metais atvyko į Bostoną. 
Jis pirmą kartą pradėjo galvoti 
apie telefoną 1865 m. Visą laiką 

ryškinti,kad JAV vis dar nepri- į b a n d ė k o I p i n T i ą k a r t ą p r a b i l o 

pažįsta priverstinio tų Kraštų asistentui Watsonui 1876 
užėmimo, įvykdyto Sovietų bą-, 
jungos... todėl tebūnie nuspręsta, j 
kad... nėra pasikeitusi ilgalaikė 

. kovo 10 d. 
Amerikai švenčiant savo ne-

JAV politika nepripažinti netei-j priklausomybės pirmą dešimt-
sėto užėmimo ir aneksavimo tri- i mėtį Bell Telephone kompanija 
jų Baltijos valstybių — Estijos, j pasirodė su didele paroda Phi-
Latvijos ir Lietuvos — įvykdyto. ladelphijoje, kur Bell savo išra-
Sovietų Sąjungos." j dimą paskelbė visam pasauliui. 

Reikia sveikinti ir padėkoti vi
siems, padėjusiems pravesti šią 
svarbią rezoliuciją. Tačiau visa 
tai tėra tiktai buvusios per 30 
metų politinės padėties išlaiky
mas. Lietuvos vadavime tas tėra 
labai menkas žingsnis, nes es

mėje niekur toliau nenužengta, 
kaip iki Helsinkio... 

Reikia eiti pirmyn, siekti išju
dinti Lietuvos — Baltijos valsty
bių bylą. 

TIRONŲ NAGUOSE 
r r i i l a U t a i l 
M. KLEIN ATTIS 
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ORDINAS RADIJO 
DARBUOTOJO 

Prancūzijos vyriausybė pa
gerbė Vatikano radijo generali-

tą atžymėjimą. Prancūzijos am
basadorius prie Šventojo Sosto 
pažymėjo, jog tuo būdu Pran
cūzija ne tiktai įvertina kunigo 
Tucci veiklą, vadovaujant Vati

nį direktorių jėzuitą kunigą Ro- į kano radijui, bet taip pat pa
berto Tucci, suteikdama jam Į gerbia Jėzuitų vienuoliją, kuriai 
prancūzų garbės legiono ordiną, jis nuo* daugelio metų priklau- kovėsi ir abi pusės patyrė didelius nuostolius 
įteikdamas kunigui Tucci auk** [M. Į SU dideliu dėmesiu ir atydurnu skaičiau aiuos 

Ten iš rusų pabėgo. Kaip gerai mokąs anglų Ir pran
cūzų kalbas, parsisamdė viename laive darbininku. Ten 
sunkiai ir ilgai dirbo prie laivo pakrovimo ir iškrovi
mo prekių įvairiuose uostuose, kol šis laivas, apiplau
kęs Afriką pasiekė Europos krantus ir vieną Norve
gijos uostą. Norvegija buvo neutrali valstybė pirmo 
pasaulinio karo metu. 

Čia. iššokęs ant krantinės, prašneko vokiškai: 
— Aš ne prancūzas, aš esu vokiečių armijos ka

rininkas. Sudie. 
Tikrai įdomi šio kario pabėgimo į laisvę odisėja. 

Padėkojau Schultzui už šią įdomią knygą. 
Kitą sekmadienį jis vėl ateina su knyga. Vėl iŠ 

pirmo pasaulinio karo prisiminimų. Ten aprašomi ka
ro veiksmai rytų fronte. Su įdomumu skaičiau rusų 
antrosios armijos apsupimą ir sunaikinimą Rytprū
siuose bei šios armijos vado generolo Samsovo nu
sižudymą. Čia aukštai įvertinamas rytų frotui naujų 
armijos vadų — generolo von Hindenburgo ir generolo 
Ludendorfo paskyrimas. Ypač šioje knygoje mane do
mino karo veiksmų Lietuvos teritorijoje aprašymas. 
Labai vaizdžiai aprašytos vokiečių ir rusų kavalerijos 
kautynės prie Dubysos ir Ventos, kur vokiečių ka
valerija karabinais, o rusai kardais apginkluoti narsiai 

taip vaizdžiai parašytus pirmojo pasaulinio karo pri- kas, bet vėliau buvo tikrai nuoširdus žmogus. Sekma-
siminimus. Kartą atnešė knygą apie Vokietijos gėle-: dieniais budėdamas, kai turėdavo laiko, įeidavo į vie-
žuų kanclerį Bismarcką. oi buvo daug sunkesnė. Vo-1 nutę, ilgai būdavo, kalbėdayome. Tai nebuvo koks par-
kiečių kalbos nepakankamas mokėjimas sunkino jos sidavėlis: buvo vokietis, bet geras ir nuoširdus žmo-
skaitymą. Bet ji buvo tikrai įdomi ir kai kurias vie- gus. Anaiptol nebuvo nacis. Iš kalbos galėdavau šu
tas skaičiau po du, tris kartus. Tai ištraukos iš Bis- j prasti, kad nekentė jų. 
marcko raštų "Gedanken und Erinnerungen". | M a f l o ^ ^ ^ ^ ^ l § t r a u k t i ^ ^ 

Kartą paprašiau Schultzo, kad atneštų Šventąjį. iš tironų nagų 
Raštą. Nustebęs ilgokai žiūrėjo į mane, paskiau pa-; 
sakė, kad šiandien negalįs, bet atnešiąs kitą kartą.! Tik & kalėjimo grįžęs pilnai sužinojau visą žmo-
Nepamiršo jis savo pažado: už dviejų savaičių, kada n o 8 vargą, tiesiog odisėją... Nors trumpai ją čia pa-
vėl atėję jo budėjimo eilė, tikrai man atnešė šventąjį pasakosiu. 
Raštą — Bibliją. Greičiausia tai buvo iš jo namų, nes, Vos tik išvežė mane gestapas į Klaipėdą, antrą 
niekur šioje knygoje neradau jokio kalėjimo antspau- Į ar trečią dieną sunkiai susirgo dukrelė Irena. Palan-
do, nei inventoriaus atžymėjimų. Gal jau tada tokio Į gos gydytojas dr. Kriščiūnas konstatavo skarlatiną. Už-
turinio knygų nebebuvo kalėjimo bibliotekoje. j krečiama liga, mūsų butas mokyklos patalpose. Pavo-

Imu skaityti psalmes, skaitau nuo pirmos ir j jinga, galėjo užkrėsti kitus mokyklos mokinius. Bet 
kiekvieną, nieko nepraleisdamas. Štai jau skaitau 23 į gydytojas, žinodamas šiuo metu žmonos padėtį, pa-
Psalmę: "Viešpats mano ganytojas. Aš nieko nesto
kosiu. Ir sunkiose gyvenimo valandose jis yra šalia 
manęs, ramina, guodžia ir linksmina mane". 

Kiek daug paguodos šiuose psalmės žodžiuose. 
Daug kartų juos skaitau. Mintimis skrendu šį sek
madienio rytą ir pas savo šeimą: Viešpatie, šį bran- | 

tarė. kad kuo mažiausiai būtų kontakto su mokykla, 
ypač su mokiniais, dukros mokslo draugėmis. Pata
rė nieko neleisti vaikščioti pro duris, tiesiai vedančias 
iš buto į mokyklos patalpas. Iš tikrųjų, jis sako, rei
kėtų išvežti dukrą į Kretingos ligoninę. 

Tai buvo tikrai nuoširdus žmogus, geras gydy-
gų sekmadienio rytą, šiose sunkiose valandos*- būk ir j tojas. Lankė dukrą beveik kas dieną, parūpino vaistų 
tenai su mano šeima — žmona, dukrele, ramink, guosk; kurių tuo metu taip sunku buvo gauti. Dukra paleng-
ir linksmink jas. 

Po šios paskaitytos psalmės savotiška, žodžiais 
va pradėjo sveikti. Ypač dukros sveikimą sunkino ir 
šaltas butas. Kuro stoka sunkino mokyklos šildymą. 

nenusakoma, nuotaika manyje. Visą dieną atidžiai j Mokykla buvo apšildoma centraline šildymo sistema, 
skaitau psalmes, kai kurias po kelis kartus. 

Vakare prašau Schultzo, kad paliktų pas mane 
Šventąjį Raštą visą savaitę. Atsako, kad negalįs, nes 
darbo dienomis negali būti kameroje knygų, bet paža
da ir kitą sekmadienį jį atnešti. Savo pažadą Schult-
zas išpildė. 

Nori pradžioje Scauiuas pne noanee buvo rusto-

esančia visam name, taigi ir mano bute. Viską darė 
mokyklos sargas Budraitis, kad bute būtų šilčiau. Nak
tį stengėsi išjungti mokyklos patalpų radiatorius, juos 
užsukti, kad tik su mažiau kuro būtų galima palai
kyti šiltesnį butą, kur šiuo metu gulėjo mano ser
ganti dukra. 

ifiBI daufiaą) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. balandžio mėn. 5 d. 

LATVIŲ REZISTENCIJA STIPRI 
Gunars Rodė, latvių politinis kalinys, 

badauja Vladimiro kalėjime 
Lietuviškoji spauda natūra- talpintas kalėjimo ligoninėje, 

liai daugiau rašo apie lietuviu Dabartini bado streiką Rodė 
rezistenciją prieš rusiškąjį oku- paskelbė kartu su Solženicyno 
pantą Lietuvoje. LKB Kronika su bendradarbiu Gavriel Superfin. 
teikia gausybę autentiškų faktų. Jie reikalauja suhumanintįVladi-

C H I C A G O S Ž I N I O S 
ŠELPIAMŲ GYDYMAS KARALIUS CHICAGOJE 

Chicagoje kelioms laboratori 
joms ir keliems gydytojams už
draudė priimti šalpos ištaigų 
gydomus pacientus, nes buvo 
pastebėti neteisingumai. 

REMONTUOS GREITKELĮ 

Stevenson greitkely nuo bal. 
3 d. pradėti remontai, kurie tę-

1975 metų lapkričio mėnesi G 
Rodė buvo sunkiai susirgęs. Dvi 
dienas, kankinamas skausmų, 
šaukėsi pagalbos, bet nesulaukė. 
Tame pačiame kalėjime kalina
mas, rusų poetas Vladimir Bu-
kovsky, bijodamas dėl savo drau
go gyvybės, paskelbė bado strei
ką ir su keturiais draugais pradė
jo laužti kameros duris. Nors už 
tai Bukovsky buvo nubaustas 
dviem savaitėm į aštraus režimo o taip ,pat Lietuvos, Latvijos ir 
vienukę (su 800 maisto kolorijų Estijos komunistų partijos gen. 
daviniu), tačiau Rodė buvo pa- sekretoriams. 

vietų Sąjungoje padėtį. Kovo 1 d. 
kiti 82 kaliniai įvairiuose kalėji
muose paskelbė bado steiką, ku
ris tęsėsi, kol Maskvoje vyko ko
munistų partijos 25-tas kongre
sas. 

Amerikoje susiorganizavo spe
cialus komitetas "Committee for 
the Defense of Gunars Rodė", ku
riam pirmininkauja dr. Uldis Bin
kis (23 Kelly Rd., Cambridge, 
Mass. 02139). 

Šis komitetas kviečia ir lietu
vius įsijungti į Rodė gelbėjimo 
aka"ją: siųsti telegramas sovietų 
vyriausybei ir reikalauti Rodė pa 
leidimo, rašyti Amerikos kongre
so nariams, prašant intervenci
jos, kelti Rodė klausimą ameri
kiečių spaudoje. 

Ginarit pabaltieČių politinių 
kalinių teises, reikia rašyti laiš
kus Šiems soviėftų* pareigūnams: 

Mr. L. Breznev 
General Secretary of CPSU 
The Kremlin 
Moscow, USSR 

Col. Zavyalkin 
Warderi, Vladimir Prison 
uchr. O D - l , S T 2 
g. Vladimir 600020 
USSR, 

mil. dol. 

SUGAVO VISUS 4 

Policijos areštuoti visi keturi 
piktadariai, kurie 1973 m. greit
kely I — 57 nužudė tris žmones-
Piktadarius pavyko išaiškinti, 
kai vienas jų, r^iieistas kalėti 
už prievartavimą, kitam kaii-

Tačiau mūsų broliai latviai, gal, miro kalėjimo režimą ir aplamai į ^ m l g ± ^ ^ 4551 
dar sunkiau prispausti okupanto,; palengvinti politinių kalimų 5>o- . . . . 
laikosi irgi didvyriškai. Jų politi
nių kalinių gausu Mordavos kon
centracijos stovyklose, Vladi
miro baisiajame kalėjime, o taip 
pat ir psichiatrinėse ligoninėse. 
Ne taip seniai sovietus sujaudi
no slaptai padarytas filmas apie 
nehumanišką elgesį su poli
tiniais kaliniais Rygos kalėjimuo
se, o dabar Amnesty Infernatio-
na-1 praneša apie atkaklų disi
dentą Gunars Rodė, gim. 1934, 
kuris, būdamas kritiškas ligonis, 
šių metų pradžioje Vladimiro ka-
'ėjime paskelbė bado streiką. 

G. Rodė nuteistas 1962 už "na 
cionalizmą ir priešsovietinę agi
taciją", iš tikro buvo kaltinamas 
už jungtinio pogrindinio latvių, 
lietuvių ir estų pasipriešinimo 
organizavimą. Jis jau kalinamas 
14 metų. 

Jordano karalius Husseln su 
karaliene Alia ketvirtadienį bu
vo atvykęs į Chicagą. J is padėjo 
vainiką prie amžinos ugnelės 
miesto centre Civic Plaza. buvo 
pagerbtas su kariška palyda. 
Meras suruošė jam priėmimą. 
Savo kalboje jis iškėlė JAV 
reikšmę siekiant taikos arti
muosiuose rytuose. 

BAIDYKLES AKVARIUME 

CbJcagoa akvariumas, esąs 
prie ežero, balandžio mėnesį ro
dys tikras ir įsivaizduotas jūrų 
baidykles 

GARSMA M AKO l C LAI 
Margučių paveikslus ir nuro

dymą, kad juos dažyti mokoma 
niui papasakojo Žinąs apie ItfftSJ Baizeko muziejuje, išspausdino 
m. nužudymus. l4*Ghief^o Dafly News". 

—- m >».•< II 

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 

Savininkas parduoda 2-jų hutų 
mūr. namą. Pusiau - rūsy įrengta 
3 kamb. Namas 16 metų, geroe sta
tybos. 2 maa. mūr. garažas. 72-os 
ir Campbell apyl. Marąuette Pke. 
Agentai prašomi nesikreipti. 

434-1734 
3-ju miegamų namas — ąžuolo pa
puošimai, įrengtas rūsys,, centr. 
oro vėsinimas. 2 maš. mūr. garažas. 
J vakarus už 70-os ir Pulaski. Kai
na $43,500. 

Skambint 284-7470 

R E A L EST A T E 

D E M E S I a t 

K3IGfc*-C^.CCCCC:<:«-*3IC»LKCXX!<CX*rjLC!lt 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jis plačiausia) skaitomas lie
tuvių dienraStia Gi skelbimų kfti-

visiems prieinamos. 
3ico-»-«c:»-»::»i»r»n»>-»::»:xr*"»:>::<co-«̂ >.»ai 

»-**«•$ 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Midi. 

UOLI RINKIMINĖ 
KOMISnA 

Nors rinkimai j aštuntąją ta
rybą yra beveik vienas mėnuo, 
bet balsuotojams pranešimai, in 
strukcijos ir kandidatų vardinis 
sąrašas išsiųsta asmeniškai Pa
gal rinkiminės komisijos dvasią, 
visi lietuviai, gyveną Grand Ra-
pide, Lancinge, Kalamazoo, 
Mūskegon ir kitur, gali atvykti į 
rinkimų būstinę, kurioje gaus 
balsavimo lapelius ir kitą reika
lingą medžiaga ir informaciją 
apie LB aštuntosios tarybos rin-

milton Ave. N. W., Grand Ra
pids, Stasys Astras, 1421 Widdi-
eomb Ave., Jonas Treška 2008 
Birch Dr. 

Rezervuokite vieną iš aukš
čiau paminėtų dienų atKkti lie
tuvišką pareigą, parodykime, kad 
esame susipratę lietuviai 

pt. 

Indianapolis, Ind. 
LIETUVIŠKU JUOZINIŲ 

IŠVAKARĖS 

Juozinės paminėtos Algio Man 
kaus namuose. Buvo susirinkę 
lietuviai iš Indianapolio miesto 

balandžio 24-25 d. Pao- ir apylinkės. Atsilankė taip pat 
vių namuose, 1228 Quarry Ave. Juozas Goceltas iš Marąuette 
Grand Rapids. Balsuoti galima • Parko, Chicagos. 
balandžio 24 d., šeštadienį, nuo i Laikas praleistas lietuviškoj 
12 vai. dienos iki 3 vai. p. p.* ba- nuotaikoj. Stalus ir maistą gra-
landžio io d., sekmadienį, nuo 9 žiai papuošė p. Mankiėnė. Susi-
val. r. iki 6 vai v. rinkę svečiai padainavo gražių 

Iki balsavimo dienos galite, lietuviškų dairių. Issiskirstyda-
kreiptis į apylinkės rinkiminę ko' mi lietuviai sugiedojoTaūtos him 

TIKRIAUSIAI SIU PLOKŠTELIU NETURITE! 
M. K. Čiurlionis 

1. Bėkit, bareliai 
2. Preliudas F. Moti 
3. Preliudas H. Moli 
4. Preliudas B. -Mofl 
5. Noktiurnas Cis Moli 

Skamfcma Andrius Kuprevičius: 
-<* 6. Mu2ikos bruožai NO 1 

7. Muzikos bruožai NO 4 
8. Muzikos bruožai NO 5 
9. Muzikos bruožai NO 6 

S3*/jPRM Kaina $6.00 ' 

misiją žemiau nurodytais adre
sais: Kęstutis Stepšys, 1322 Ha-

ną. 
Sofija Tekorius 

jam lietuviui ir dzūkui 
A.J A. 

Gen. MIKUI RĖKLAIČIUI mirus, 
jo 2M0KHI ir DUKROMS su šeimomis esančioms 
Lietuvoįe, broliui pulk. ANTANUI RĖKLAIČIUI, gyy. 
Chicagoje, kitiems giminėms ir artimiesiems reiš
kiame širdingiausią užuej ratą ir karhi liūdime. 

Dzūku Draugija 

1 

1 k*1 
• jo broliui 
• LAIdUI ir 
• reiškia 

A. f A . 1 
. MIKUI RĖKLAIČIUI mirus, 
generalinio štabo pulk. ANTANUI REK- 1 
kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą 

Juozas ir Marija Tumai ir šeima 
Karolis Dabulevičius 
ienas fcvtdas 

I puse 
VASAROS PASAKA. KALĖDŲ DOVANA 

Birutė Pūkelevičnitė, PASAKOS 
AfTTRIEjr ŽIRGINĖLIAI 

Hposė 
KLEMENTINA ir VALENTINA, RIMAS PAS KĘSTUTĮ 

• -.i . ••:5* v i ; DAINOS IR MUZIKOS PALYDA — Faustas Strolla. Smulku grojo — Alfonsas Paukštys.. ' 
Compatible Stereo _:'i .» * - s Kaina $6.00 • — -•-

LIAUDIES ČTESMĖ Nf. XIV 
Tėviškės Lietuviu Evangelikų Liuteronų; Parapijos mišrus choras. Diriguoja Jurgis Lampsatis. Vargonais pa
lydi prof. V. JakiAėnas. . .. «*,, . 
I pusė 
1. PRANAŠE DIDIS... Tradicinė g iesmė. Žodžius paruošė D r . Vydūnas 
2. TYLOJ TU ŠVENČIAUSIAS...- Rarm. Prof. Vlada* Jakubė'nas 
3. O KAD Aš JĮ REGĖČIAU..; Hafni. Prof. Vladas Jakubėnas 
4. SIELOS YR IŠGANINGOS, Valteris "Bananas 
5. Į AKIS MUMS MIEGAS TRAUKIAS; Vjtffem Banaitis 
6. DANGAUS SAULELĖ MIEIIAU&A, Harmoaifc Valteris Banait is 
į . : : - . . - . . : . 
n pusė 
i. TAU ŽEMINAUSI MANO SIELA-... Barni . Valteris Banaitis 
2. KAIP NIEKINGAS PRAPUOLTNGAS, Harnt. Vaiterįs Banait is 
3. GERA KOVĄ IŠLAIKIAU, Prof. VL Jakubėnas . 
4. JAU SU DIEVU GYVENKITE, Valteris Banaitis 
5. DIEVE, TU MANO GYVYBĖ, Prof. VL Jakubėnas. 
Kaina $6.00 . . r ; , 

IR GYVENKIME ČIA 
Arti 78 Ir Galifomla. 20 mėty pul-

i-oa 6 kamb. 2 aukštų mOras. 2 au
to mOro garaam Patraukiu* gyventi 
$2S,S00. 

Savistoviam profesionalai ar kiek
vienam imagui galima gerai pirkti 2 
aukitą mūro narna, liuksus 6 kamb. 
butas ir modernus blutla. Namas sta
tytas prieš Iii metų. Beveik prie* pat 
Mamuette Pk. $88.000. 

2 batų pulkas mūras Ir 2 auto ga
ražas. Marąuette Pke. Arti mušu. 
$27,900. 

• kamb., kaip naujas Uoksas 
"ranch". 2 vtrtuvfe, 2 vonios. Nauji 
kurpetal. Arti Brlgaton Pko. Galite 
greit užimti. $86,600. 

6 batą iškilaus gręžto mūras. 4 au
to mūro garažas. Patiks Ir jums Mar
ąuette pke. $66,000. 

Modernus 4 bato maras. 2 auto 
maro garažas. Atskiri nauji Šildymai 
Centr. air conditioslsg. Artt Marta 
BBgb. $46,000. 

2 botu moderną1; maro W»TIH»JF su 
garažo. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatve Marąuette Pke. $86,800. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st St, teL BE 7-7380 

lIlIlIlIflIlilHllllllHlinilllllIllinillItlIlMl 
BCTC NT0MAVTMAS 

Namą pirkimas — Pardavimas — 
Valdrisaa 

Drandlmaj — Inoome Tax 
Notariatas — Vertimai 

REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

8458 8. Kedzie Ave. — 778-22S3 
itumitniiiHUtHimHimiiifttfuiiiiiiitrti: 

HELP IfAHTED TYRAI 

GEBA PB0CA JAUNAM 
SPAUSTUVININKAI 

Jaunas spaustuvininkas, koris tu
ri patyrimo spaastiivėB darbuose ir 
norėta} toliau lavintis, gali gaiuti 
ofseto srityje darbo geronris sąly
gomis. Kandidatas turi turėti gerą 
liudijimą. Prašome rąžyti: LIfti. 
Catb, Press, 4545 W. 69rd 9t**>t, 
(Meago, DL 90629. Prašoma pa£y-
nf§tr patyrbaą ir 1 1 . 

SETUP MAN 
FOR DRILL PRESSES 

AND 
MILLING MACHINES 

Manufacture of light alunafaium 
easkiags a»d smail pieee parta. 

Pefmanent job for rigK n&fc. 
Only ėiperfenceo! need appry. 

First shift. 

M. A. Š I M K U S 
REAIi ESTATE, XOTART FČBIiIC. 

ESCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplevrood, t e L 284-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, • 
GiMI>"IŲ išk\-ietima4,: pUdoeod 

PIIETYBES PRASTMAI Ir 
kitokį Mankai. 

TU 
LietnviSką dainų ir openj arijtj rinkmys: 
I pusė 
1. šviesi naktis mėnesiena. Liet. liaudies daina. Atfik© vdfc. ansamblis . Dir . K. Kaveckas 
2. Zaiiojoj lankelėj. Liet. liaudies daMa. įdainavę A. Lietuvninkas 
3. Apynėli žaliasai. Liet Kanddes daina. Harnr. J . Darnbirauskas. Įdain. Liet. vok. ansamblis 
4. Vestuvinis choras iŠ 1 V. op. Marytė; Atfieka L i e t Op. choras . Dir. A. Žiūraitis 
5. "ALUTIS CHORAS" iš op. Marytė I • . tąsa Atiieka Liet O p . choras. D ir . A. Žiūraitis 
6. Išgrįsiu tilte!}. L i e t liaudies daina. Įdabt. A. Lietuvmnkas 

II pusė 
1. Linelį raunu n e viena. Liet. liaudies daina. Idain. Liet. vok . ansamblis . Dir. J . švedas 
2. Eina Meškinas. Hartt. P. C4eka« Liet. tead. tema. Idoin. A. Lietuvninkas 
r Kukavo gegutė Liet. liaud. dama. H s n * . S t Šimkus. |dam. R. MarijoSius 
4. Aš nueisią. Liet. liaud. daina. Haem. St . Šimkus. Idam. R. MarijoSius 
5. Iš rytų šalelės ir Pafamkėj, palankėj. l i e t . fiaud. daina. Jdain. A. šabaniauskas. 
6. Sėdžiu po langeliu ir E4k> sese, namo. Liet. naud. daina. Įdam. A. Šabaniauskas 

&/i LP. Kaina $8.00 
P R A N A Š E D I D I 

Tėviškės Lietuvių E^engeukų Lnitew«t Pa*apijjos Cho ras, Dirig. Jurgis Lampsatis. i 
I pusė 
1. Kantata PRANAŠE DIDIS. Pagal lietuvių evangelikų liaudies g iesmę mišr iam chorui, sopranui ir baritonui 
(solo) su fortepionu VI. Jakubėnas. Sommis V. Grt^Sfcty**, MrHoHes . Gružas . 

->č>~ ¥ trsęm te ** -J • * •<. • . 
II pusė 
1. VTSA KAS d T V A GARBINA JI -^ 150 psatmės Ff. S#*he¥. 
2. NUO P"AVAŠARK) DVELIOSlri ( t M O B ifŠtkH iš evangelikų g iesmyno) , muzika iš operos "Orpheo e d 
EurcHce** — C*. V. Gfcck. 
3. VAKARBvE LIAUDIES GIESMĖ, h a r m . P. Mieiiulis. 
4. IŠTREMTŲJŲ GIESMĖ iš "BSaiiKCfy* — 6 . Verdi. 
% TIESOS DVASIA (Sėkmmių gi«gnė> Pr. Schbert. 

L P 38% ' fofiiHf $8!P8* 
-z i k . " 

MĖS P A 0 A W W 5 S I M 
AtSėka L . T J I CrKrnonio AiMuiMiMO. IHr. A . Mikulskis. Stereo Hl Fidefity. 

.. „ - - - ^ . -ik. «- -x. r< •.".:«• 
I pusė^ 
1. KURTĖLIAI SULOJO. HBSfus chW*s su kanklhj orkestru ir lumzdel ia is . 
2. PASVARSTYK, AOTELA.- Bfcakų t a r m e atteka mfšrUs c h o r a s su kanklėmis ir lumzdeliais. Solistai: Aldona 

Stempužienė ir Vaclovas Verikaits . *•*! * ^ - - *•"» 
3. AUDŽIAU, AUDŽIAU. Moterų choras su kanklių orkestru. 
4 \ \ M 0 . Laisvai stfllzeo6r Juozor SfcrtBttos. Vyrų choras. ,_ 
7. *̂  NUSfEIČIAU f t&AlPt&Ęftą ( S f a M I j . Mišrus d f t r a s su kankUų orkestro htmzdeijais. Solistai: AMona 

SiempužieJ* ir Aleksan«r«f UBSas* - ^ —-
8. AUGO PUTINAS. Mišras cheias . 
7. VAIDILUČIŲ MALDA. Moterų choras su kanklių ortiestru. Solistas: Vaclovas Verikaitis. 
8. UŽ JŪRELIŲ. UŽ MARELIŲ. Mišrus choras su kankuų o r * . if lamzdel ia is . Solistė Aldoha Stempužienė. 

' • - . . ** * - \ -* * 

n pus* • 
1. CIA KRAŠTAS LICDNAS. Harmorozuota Juozo Žilevičiaus. Mišrus choras s u kanklėmis. 
2. PIEMENAITĖS DAtNA. Mdtefų choras stf Kanklių orkestru. Sol. Aldona Stempužienė. 
•S AR VĖJAI P C T £ . Mišrus- cfnitttS m-laeMfa « -ksstro; '9ol . A. S tempuž ienė tr V.'¥errkaitis . 

VES PADAINTJOSfM. M S r j f c*0 f* . 
5. SIUNTĖ MANE MOTINĖEfi. Bfolerf «»oras si> irjmkhu orkestru. 
8. MERGUŽĖLA LELUĖLA. D z t t » tarme atlieka mišruB dtOTas su kanklių ork. Sokstaa: Juzė Krištolaitytė 

ir Antanas Kavaliūnas. 
7. MELNIKAS. Aukštaičių tarmė atlieka mišrus choras Daudies harmonijoje, pagr. solistas Algirdas Gylys. 
8. NAMO BROLIUKAI. MisrUs eftoras. Kama $7.50 

oooooooooooooooooooooooooc 
10 buto tnftraa į vak. nuo Cicero 

Ave. Virš $19,000 pajamų. Žemi mo 
kesčiai. Puikus investavimas. -

Gerai Išlaikytas 4 puoš. butų mūr. 
Geros- pajamos. Savininkas finansuoja. 

NaujesnJi tuttr. bnngafow. 4 kamb. 
'ratas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršui. 
Hta. g?»"»*** X •*& nuo Kedzie, 

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

» 5 1 W. 63rd St 4S6-7878 
00<XX>0<>00<X>006000<><>000<*600 

^ g g 5 ^ ^ 

BUD'S REAL ESTATE 
n a s n — psnonosn -

NTfOMOSIT 
I7A1R0S DRAUDIMaU 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

1869 Archef Ava* 254-558! 
iMseate, «5 t t b Archer Ava 

TnL — IS1-6M1 

Apply in person 

H00F PRODUCTS C0. 
«54X S. LaramJe Ave. 

Chieago, Dlrnois 

HELP WANTED MOTERĮ-

Vyresnio BJUZ. Moteriai reika-
linga kompankmė. Gyventi vie
toje — KsUfiUarys, maistas ir at-
I^gfiiimas. Brigfcton Pke. Skam
bint po 1 v. v. tel 8474094 

AC47TS RECETV VBLE CLERK 
"0»po#t.-lBor exp. iaii/viAunl 

^""-f fa yėrs) with good skHW 
JE»«sl. 

(3 to 5 . 
handling a 10 kef a d « n » . Jnach. 
and t3T>ing. 

Prepare credit memos, match in-
volces, reconcile l«dg«r toCcts. 
Good salary. 

CaJJ — 254-8080 

KURSE R. N. 
Asst. Director of Nurses 

RALMORAL. NTJRSNG ROME 
f̂ffiS W. BalmoraT. Chica «o 

Tel. — 561-8661 

I D S M A 
Pnll * t ime'/5 day w^fc, -*nicfi 

ncliides Sat«rday« & SUndays. Ooo* 
nay Ali company benefila Appty th 
peraan. 

HOLTOAY I N N 
Eik Gtove VUlage 

1000 Bnsse RoadL, EIS Grore VBta&: 

• -

V/i R90M M^ARTMUT 
Ist FtOOft 

Adults, no peis 
m 2-3949 

i r « « > M H M « > t l M « « l » » » » « H ^ ^ — » » W 1 

MISGELLANEOUS 

X5WŲ APŠILDYMAS 
Tatsau *emne tt ^ e d n naajna pe-

Mvn. Pigiai iSvalati taJpei alyvt 
kr penMrbn del dtiją. [deda 
Šfldytuvus. Kreiptis — 

A . R A N Y S - teL 447-8806 
•III I M U i i — • . . M i i — i i H l l i — « t ^ < | » 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotom Ir paprastas 
RADUAI, 

Stereo ir oto vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N Ą S T V 
2S46 W. 6 9 t h St, t e L 776-1486 

D R A U G A S 
« « W«f» «3r* $tn«t Chle»go. ininaU 60629 

' 

pt t t f l l n «m*% a i kiekviena plokšte!* pemantluauL ni inoiaus jryv. moka 5% mofeesO*. 
l?&aSyfaaJni%f R a n a d 4 r e t k k grfcfė'tr po S I . 7 5 fHSto S l a i & m a . 

SIURTIMAI f LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

JfEDZDTSKAS, 4063 Archer Ave. 
Chicagn, m. 606S2, t e k t 827-5980 

2Vz Rooms — $145 
1 Bedroom — $16S 

Large rooms, spaclous ciosetš. foe. 
shopping A trartsp. Nev / l /«ėB, FREE 
gas & ėleetrieHšr Very d ė a n bldg. trfr-
ly carpetett N s w appUances. Vod. fcH 
Mgr. at 4 M 6 N. Magnolia or eall mary 

769-2077 . 

M | » < J K L L A N R & # & 

t M M » » » I U M » » I M M I I 
fvairh] pr«ldq 

SIUNTIMUI į LIETUVA 
S3SS S. fials^d 6 c Cttlcago TH. STMW>« 
M M Ww.«**a Sa, t »i*ea«o, DJL SOS» 

T * , > * a-a7S7. JM-«if . 
"~ " * " V V « * t * f m M 

HARUA NOBOHENR -
**ri VYTAC*Ag jSCSAtSlLAS 

SIUHTfRIAr 1 LHT0V4 
p«*»ė% M I M M ». l.orrnn* "aBdeMo 
2ROa tr . S»th S C CMeagB, TJL sa**9 

> TMtT -*, WA »47W 

S E W E R T R 0 U B L E S ? 
A. J's Sever Senrice 

Licensed & Eonded. 24 -hour 961 V. 
| W i fleStniR .̂ rnddin^ A 
iafį. I da my ewn werk. 

TEL. -473-568S 

Perskaitę 

j | kitiems pasiskaityti. 

$ookMe 

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

Apdrati«tajS p^rkiaurtyMM 
Jvairtę atntrrmn 

823 WKST 8 4 A PLACB 
T*L — FBrattBr 6-1882 

Rcmkhc tcDrtmg%". 

Penkaitę "DnagįT, dtfoldto 

• i 



A. A KAROLIS MORKŪNAS 
Mirė policijos pareigūnas, padėjęs pasitraukti į užsienį 

prezidentui A. Smetonai 
Vasario 26 d., sunkios ligos iš- laipsniu, 

kankintas, mums paskutinį "SUT 1934 m. spalio 11 d. jis pra-
die" pasakė ir amžinajam poil- dėjo tarnybą Kauno miesto poil
siui atgulė a.a. Karolis Morkūnas, cijos raitajame rezerve. Vėliau 
Jis nepasiekė taip trokštamo perkeltas į Marijampolę nuova-
tilcslo: žemiškąją kelionę užbaig- dos viršininko padėjėju, o 1940 
ti savo gimtinėje ir amžinajam m. gegužės mėn. perkeltas į Ky-
porTsiui atsigulti, jo taip numy-. bartų policijos raštinę. Čia įvy-
Iėtoje, šiaurės Aukštaitijoje, Mū- ko tas jo gyvenime bene reikš-
šos pakrantėse. Deja, Aukščiau
siojo valia jam liepė įbesti kėlei-

mingiausias veiksmas, kuris atei
tyje, kaip svarbaus įvykio dalis. 

vio lazdą toli nuo mylimos gi-m- turės būti atžymėtas nepriklauso-
tinės, už plačiųjų vandenynų. 

Kovo 1 d., po gedulingų pa
maldų Dievo Motinos Nepaliau
jamos Pagalbos bažnyčioje, velio
nis savo artimųjų ir gausaus bū
rio draugų bei pažįztamų buvo 
nulydėtas ir palaidotas Visų Sie
lų Kapinėse, Clevelande. 

Laidojimo išvakarėse Jakubs 
and Son šermeninėje velionies 
draugai bei pažįstami gausiai su
sirinko pasimelsti, pareikšti jam 
paskutinę pagabą, o jo žmonai 
ir kitiem artimiesiams giliausią 
užuojautą. Su velioniu paskuti
niam atsisveikinimui buvo atvy
kusių ir iš tolimų vietovių. Kun. 
L. Zaremba, S.J. atlaikė pamal
das. Keli velionies organizacinės 
veiklos bendradarbiai bei draugai 
•pasakė atsisveikinimo kalbas, 
prasmingai nušviesdami jo pla
čią veiklą visokiuose baruose. 

mos Lietuvos valstybės laimingo 
gyvavimo ir tragiškos pabaigos 
istorijos puslapiuose. 

1940 m. birželio 15 d. Valsty
bės prezidentas A. Smetona su 
šeima atvyko į Kybartus tikslu 
pereiti Lietuvos—Vokietijos sie
ną ir tuo protesto žygiu įrodyti 
pasauliui, kad Lietuva yra Sovie
tų jėga okupuojama. Kuomet pa
sienio policijos pareigūnai jėga 
tesipriešino ir neleido Valstybė: 
prezidentui įvykdyti jo suplanuo
to politinio protesto demaršo, Ka 
rolis M. savanoriškai pasisiūlė 
prezidentui padėti tą žygį įvyk
dyti ir savo pažadą ištikimai iš
tesėjo — Valstybės prezidentą per 
sieną saugiai pervedė. Nors Ka
rolis Morkūnas tuo veiksmu pa
statė save į labai didelį pavojų, 
tačiau ryžtingai įrodė savo besą
lyginę ištikimybę Valstybės pre
zidentui, o tuo būdu ir pačiai Lie-

' vo lietuviai karinnkai. T ie pul- laiko), kol 1952 m. su šeima at-
kai beatodairiška: atkakliose i vyko į JAV ir apsigyveno Cleve-
kautynėse su skaiC.jmi daug *tip lando miesto. Jų atvykimu į šį 
resnemis bolsevi^ pajėgomis .kraštą riįpino-->i p.p. Julius ir Bi-, 
patyrė daug nuost ų. Jų likučiai nite Smetonai, 
buvo atitraukti į Tilžę, o vėliau į; Pabaigai galima pasakyti: Ve- ' 
Dancigą, Čia Kar >.is M. atsisa-i lionis stengėsi gyvent Dievui, tė - ' 
kė karinės t i i-nbos, išvyko j vynei, padėti artimui. Leisk jam,! 
į Tiuringiją, kur :kinai gyveno' Viešpatie, ilsėtis ramybėje ir 
o šeima. Ten bebūnant atėjo ka- džiaugtis amžinąja linksmybe. J 

ro pabaiga. Kai Tiuringiją ame
rikiečiai užleido "..raugam" bol
ševikam, Karolis su šeima pasi
traukė į Bavariją. > iš ten į Ha-
nau a. M., kur buvo organizuo-

J.B. 

Garbės sargyboje stovėjo jo kole- t u v o s valstybei, kurios labui jis 
gos ramovėnai. viSą s avo gyvenimą sąžiningai 

Kitą dieną, lydint į bažnyčią tarnavo. Jis savo Valstybės prezi-
ir į kapines, sekė ilga vilks'mė dentą išgelbėjo nuo likimo, koks 
automobilių. Pakutines tikybines j| tįĮ<0 m ūsų kaimynų, Latvijos ir 
apeigas bažnyčioje ir kapinėse Estijos, valstybių prezidentus. Ka 
vykdė kun. J. Kidykas, S.J. Karo- r a i ; s M. savo valstybei duotąja 
lio amžinojo piilsio vietoje jį at-; priesaika buvo giliai impregnuo-
lydėjusieji sugiedojo Lietuvos ^ ,;odėl ir drastiškai pasikeitę 

A. a. Karolis Morkūnas 

žinojo, kad už tokį žygį komunis
tai jį pasigrobę nukankintų kaip 
"liaudies priešą". 

Dieviškoji valia abiem (išbel-
bėtajam ir gelbėjusiam) skyrė 
šią žemiškąją kelionę užbaigti ta 
me pačiame Clevelando mieste, 
toli nuo anuo metu Lietuvoje į-
vykdytų veiksmų vietos. 

Kai Karolis M. buvo atleistas 
iš tarnybos, '940.VHI.18 vedė 
Luizą Pataitę iš Vilkaviškio ir 
kurį laiką gyveno žmonos tėviš
kėje. T u o laiku pora kartų buvo 
suimtas. * 

1941 m, sausio mėn. , pagal ve
dybinius dokumentus, Karoliui 
su savo jauna žmonele pavyko 
repatrijuoti į Vokietiją ir tuo pa
čiu pasijusti saugiau nuo komu
nistinių okupantų persekiojimų. 

Vokiečių — rusų karui prasidė
jus ir rusus riš Lietuvos išvijus. 
Karolis sugrįžo į Kauną, vėl į-
stojo į policijos tarnybą, kurioje 
išbuvo iki antros bolševikų oku
pacijos ir vykdydamas įvairias pa 
reigas, užimamoje vietoje avansa
vo iki nuovados viršininko. 

STREIKUOSIĄ MOKYTOJAI 
Nepatenkinti, kad biudžetui 

a m a " pabėgėlių stovykfe Dirbo subalansuoti planuojama trum-
UNRA centriniuose sandėliuose,! P"1*1 mokslo metus ir sumažinti 
buvo stovyklos valdininkas. Ka-1atlyginimą, Chicagos mokytojai I 
rolis buvo paskutinis tos stovyk- ruošiasi streikuoti, jeigu nebus 
los komendantas (apie metus i pakeitimų tuose planuose. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. balandžio mėn. 5 d. 

Mylimai Motinai mirus Lietuvoje, 

G E D I M I N Ą K A Z Ė N Ą 
IR JO ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Sofija ir Norman Burstein 

himną. Trispalvė vėliava, kuri 
dengė velionies karstą, buvo per
duota jo dar mažamečiui sūnui 
Andriukui. Po laidojimo apeigų 
velionies vyresn. sūnus Petras pa
kvietė laidotuvių dalyvius vykti 
tiesieg į Morkūnų namus gedulo 
vaišėms, pažymėdamas, kad toks 
buvo tėvelio pageidavimas. 

Velionis prieš mirtį sunkios li
gos skausmų kankinamas, kaip vi. 
sa širdimi rūpestingas šeimos tė
vas orieš išvykdamas į ilgesnę 
kelionę, stengėsi, kiek jo jėgos 
dar leido, viską pergalvoti, su
planuoti ir pasakyti jo palieka
mai šeimai ką ir kaip reikia da
ryti, kai jo nebus. Tai buvo bū
dingas Karolio M. būdo' bruožas: 
pareigingumas visuose jo veiklos 
reikaluose ir rūpestingumas savo 
Šeimos reikalais iki pat paskuti
nės jo gyvenimo valandos. Iki 
paskutinės jo gyvenimo dieno: 
velionis taipogi rūpinosi ir visuo
meninių organizacijų reikalais. 

Karolis M. buvo gimęs 1911 
m. rugsėjo 16 d. Saločiuose, Bir
žų aps., ūkininko šeimoje (trys 
broliai ir sesuo). Pabaigęs Salo
čių pradžios mokyklą, dvejus me
tus mokėsi Biržų gimnazijoje. Ne-
sreikuojantis Karolio tėvas turėjo 
vaikus jungti i ūkio darbus. To
dėl 1924 m. užbaigęs dvi gimna
zijos klases Karolis turėjo nu
traukti mokslą, kuris jį taip ža
vėjo* ir stoti tėvui į pagalbą ūkio 
dariuose. Taigi, jau nuo trylikos 
metų savo amžiaus Karolis turė
jo pajusti ant savo pečių parei
gos naštą. Karolio įgimtas dina
miškumas Ir noras siekti tobu
lėjimo traukte traukė jį prie kny
gos. Todėl, kaip jis pats sakė, po 
savaitės ūkio darbų, sekmadie
nius praleisdavo su knyga Mū
šos pakrantėse. 

•Jaunimo veikloje Karolis ypač 
reiškėsi meniškais sugebėjimais: 
pie3ė parengimus skelbiančius 
plakatus, programas ir pan. Anot 
jo paties išsireiškimo — nuo čia 
ir prasidėjo jo, kaip mažojo pri
vataus kaimo ''advokato" darbas. 
Jis įgudo rašyti žmonėms visa, 
kas tik buvo reikalinga ūkinink-
kui santykyje su valsčiaus ar 
apskrities institucijomis. Tuome
tinis valsčiaus viršaitis J.S. pa
stebėjęs ir įvertinęs Karolio dar
bus ir sugebėjimus, pasiūlė jam 
darbą valsčiaus raštinėje. 

Karolis atsidūrė Alytuje kari
nei tarnybai 2-ame ulonų pulke Į 
atlikti. Ją baigė puskarininkio į 

aplinkybės negalėjo iš jo tos prie 
saikos atsakomybės jausmo iš
plauti. 

1944 m. rugpiūčio mėn. pasi
traukė į Vokietiją ir nuvyko į 
Dancigą — policijos pareigūnų 
rinkimosi vietą. (Lietuvos polici-

Kol Valst. prezidentas A. Sme : jos tarnyboje buvę nuovadų vir-
tona, būdama- jau išeivijoje, dar šininkai buvo pakelti į policijos 
gyveno, dažnai prisimindavo sa- leitenanto laipsnį). IŠ ten buvo 
vo gelbėtoją nuo komunistinių o- ' paskirtas į Rytų frontą, Lietuvos 
kupantų pagrobimo, buvo giliai į barą. T u o metu buvo sukomplek 
susirūpinęs jo likimu, nes geraif tuot i du pulkai, kuriems vadova-

Mylimai motinai mirus Lietuvoje, 

G E D I M I N Ą K A Z Ė N Ą 
IR JO ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Zenenas Paškus 

A. A . 

AUGUSTAS KAUPAS 
Gyveno Cicero, Illinois, o anksčiau Lemonte ir Lock-

porte, Illinois. 
Mirė balandžio 3 d., 1976 m., 12 .-So vaL popiet sulau

kęs 82 metus amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 64 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime podukra Cecilija Cizek. po

sūnio žmona Genevieve Shway, gyv. Valparaiso. Indiana, anū
kas David Cizek. sesuo Ksty Zaleski. gyv. Kenosha. Wisconsin, 
mirusio brolio žmona Olfa Kaupas. 

Velionis buvo pusbrolis kazimierietės Motinos Marijos 
Kaupaitės. 

Priklausė prie Amerikos Legijono Hanvood Post No. 5, 
Joliet, Illinois. 

Kūnas bus pašarvotas pirmad. nuo 10 vai. ryto Vance 
koplyčioje, 1424 So. 50th Ave., Cicero, Illinois. Laidotuvės į-
vyks trečiad.. bal. 7 d.. 9:00 vai. ryto iŠ koplyčios bus atly
dėtas j Šv. Antano par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į kapines. 

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

Nulttdc lieka: CHmfaM. 
Laid. direkt Vanee — Telef. 652-5255. 

Mūsų labai mielam prietelhu 

A. A. 

Divizijos Generolui Mikui Rėklaičiui 
mirus, jo ŠEIMAI Lietuvoje, broliui MTRNUI Chi-
cagoje ir visiems jo giminėms ir pažįstamiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Gražina ir Kazys Musteikiai 

Prabėgo ketveri metai, kai negailestinga mirtis iš mūsų tarpo 
išskyrė mielą tėvą, uošvį ir senelį. 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

Vlado Kielos 
Mirunt ketverių metų mirties sukaktį, šv. Mišios bus atnašau

jamos balandžio 6 d , 8 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šv. Mišių aukoje ir pasimelsti už mano mylimo tėvo 
a. a. Vlado sielą. 

Sūnus Marijus ir šeima 

Didžiai Gerb. 
A. f A. 

Gen. MIKUI RĖKLAIČIUI mirus, 
jo mylimai ŠEIMAI Lietuvoje, broliui pulk. AN
TANUI ir kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

S. Vaičius 
V. žirgulevičius 

i t A. VLADUI KARPUSKAI mirus, 
jo žmonai ONAI, dukrai ALDONAI, sūnui JONUI ir 
kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Eugenija ir AJgis Žukauskai 
Ona ir Kazys Mickevičiai 

' :'-- ' > * '-

'.V. . -L. 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 

G E D I M I N U I K A Z E N U ! 
IR JO ŠEIMAI 

reiškia gilią užuojautą 
• 

Nerijos Tuntas 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HCME 

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

2533 West 71sf St. Te!, GRovehiU 6-2345-6 
14!0 So. 50th Ave., Cicero T0wnhaii 3-2108-9 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir 6ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

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

4605 • 07 South Hennrtage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741 - 2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 s a L n r j AATCA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK <LACKAW!CZ) ir S0N0S 
2314 W. 2Srt PLACE TeL VTrjrinia 7-6872 
2424 W. 89tb STREET TeL REpabSc 7-1213 
L1029 Soathvest Higbway, Palos ffills, HL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 S a CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

S T E L L A N O R K U S 
Po TĖVAIS GAUPSAS 

Velione buvo žmona mirusio Konstantino A., motina mi
rusios Hsrriet A., sesuo Barboros Petronius, teta Bernice 
Petronius, Walter Gaupsas. Anna Pittwood ir Walter Brazulis. 

Nuliūdę liko ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Smith and Sons koplyčioje. 2200 So. 

Cicero Avenue. Chicagoj. Laidotuvės įvyks trečiad.. bal. 7 d. 
iž koplyčios 10:00 vai. ryto bus atlydėta į St Genevieve pa
rapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiama visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka Gimines. 
Laidotuvių dirskt. Smith and Sons — Tel. 237-8070. 

POVILAS 1 RIDIKAS 

3254 SO. HALSTED STREET TeL VArda 7-1911 

JUfiGIS F. RUDMIN 

3319 SO. UTLANICA AVE. TeL VArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. 50th Ave- CICERO, HJL TeL OLymplc 2-1063 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 



X Muz. AL Jurgučio šeimos 

L>IvAUGAS, putnadiunis, 19? G m. tSalandžio mėn. 5 d. 

X f Cicero Morton kolegijos 
tarybą rinkimai įvyksta balan-

; džio 10 d. Iš lietuvių kandida
tuoja Aleksas Jankūnas. Anks-

i čiau per klaidą vienoj žinioj bu-
j vo paskelbta netiksli data. 

X Daiva Vaitkevičiūtė, JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjungos pir
mininkė ir dabartinės LB Ta
rybos narė daugiau negu puse 

iš pavergtos Lietuvos atvykimo - m e t ų ^ ^ s u p i e t u Ameri. 
reikalu Citizens Concerned for k o g U e t u v i ų j a u n i m u p e r P a s a u . 
Marija and Daina Jurgutis ko-. U o Uetuvių jaunimo Kongresą, 
miteto atstovai praėjusią savai-i g r į ž u s i n a m 0 | C h i c a g ą v ė l &. 
tę lankėsi vVasbingtone, kur bu- t y v i a į d i r b a j a u n i m o ^ L B 
vo susitikta Jurgučio šeimos a t - i d a r b u s i r š i u o m e t u k a n d i d a . 
kvietimu su senatoriais ir k o n - ^ ^ į J A V LB T a r y b ą b a l a n _ 
greso nariais. Pokalbiuose su d2io 2į_25 d. rinkimuose. 
atsakingais JAV pareigūnais, x jonas Lenktaitis buvo atvy-' 
dalyvavo adv. Pov. Žumbakis, k ę s g N e w Y o r k o į C h i c a g ą * 
Pabaltijo moterų są-go3 pirm.; i š t i s a s ^ ^ ^ ^enas. l a b a i uo_ | 
Regina Žymantaitė, LB atstovė! jjaį talkininkavo padėdamas j - i Detroite Gabijos tunto skautės. Dešinėje vadovė s. L. Rugienienė. 
Aušra Zerr ir pats muz. A. J u r - i ^ , ^ « D r a u g 0 » ' ruošiamą Lie-
gutos. Pokalbio metu senatoriai t u v i u išeivijos parodą. Su dide-
ir kongresmenai užtikrino, kad ; l i u mai0numu jis prisiėmė pa-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Augelė Kamiene, Veronika 
Kuibokicnė iš Guiiport, Fla., 
ar . Henrikas Lukoševičius, Lun.. 

tuvos praeitį, pradėdamas Min
daugo laikais ir tuo iškėlė seną 
Lietuvos valstybingumą. Apie 
kun. Ylą atsiliepė šiltai, pažy-

Nuotr. VL Bacevičiaus 

jie ir toliau įvairiomis priemo
nėmis stengsis padėti šiai šei
mai susijungti. Tikimasi vėliau 
sulaukti platesnių pranešimų 
apie senatorių ir kongresmanų 
pastangas išvaduoti muz. A. 
Jurgučio šeimą iš už "geležinės 
uždangos". 

X "Ašis" yra lietuvių studen-

reigą parodos eksponatus per
kelti į New Yorką ir gegužės 
mėn. pabaigoje parodyti juos 
Liet. Kultūros židinio salėse. 
Trečiadienį jis prekybos reika
lais išskrenda į Vakarų Vokie-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

mėdamas, kad šis kunigas yra 
f dvidešimties knygų autorius, 

lietuvių klubo nariai, kandida-• 
jtuoja į LB tarybą. Angelė Kar-f OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
! nienė yra tautinių šokių grupės j "Aušros" muziejus Šiau-
! mokytoja ir vadovė, nepamai-' iįuose kukliai paminėjo savo 53 
; noma pravedė ja įvairių pasiro- m e t ų sukaktį. Šia proga buvo 
dymų. Ypač gražiai pravedė s u r u 0 £ t a "muziejaus diena", 
lietuvių inžinierių banketą Lie- ^ p ži n o m e muziejų, įkūrė ži-
tuvių klube vasario 29 d. Ji yra n o m a s kraštotyrininkas P. Bu-
vyriausio komiteto Amerikos gaiiiškis. Dabar muziejus pra-
nepriklausomybės St. Peters- pastas, tačiau etnografiniai 

, burgo miesto minėjimo sekreto- dalykai jame nustelbti bolševi-
rė ir tautybių pasirodyme Bay k ų propagandiniais bei revoliu-

| Front Centre buvo pranešėja, cjniaįs eksponatais. 
Su vyru Albinu užaugino du sū
nus Algimantą ir Rimą. St. Pe-
tersburge inžinierių architektų 
banketo meninėj programoj \ % ^ ^ v a l s č i a u s > ^ 
rašyt. Alovzas Baronas sužavė-

AUSTRALIJOJE 
A. a. Antanas Omgonls, ki

tų s-gos informacinis biuletenis, Į rįaus 

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIV. Zailskas, J. čėsna ir V. Rustei-; viškai mielai sutiko padėti ir 
CHICAGOS APSKRITIES (kis. Susirinkusieji gyvai disku- j globoti Lietuvių dieną ir liet. 

VEIKLA I tavo priemones susiv. tobulinti, j studentų būrelį. Linkėtina jiems 
Kovo 20 d. Jaunimo centre į- ' baigiant buvo paskirta simbo- i visiems sėkmės. 

tiia kur išbus treieta savaiču vyko apskrities kuopų atstovų ^ e a u k a J a u n i : n o c e n t r u i '*&• j B ū t " 6™**. kad bal. 5 d. 7 v. I riaus parašu. 
^ ^ l ^ S ^ ^ ' Z ^ l r J ^ SusirinSmą atidai [ g * ^ » ; k a d 2 į * H į "SfSŽZŽŠ** 5 * 1 Z ^ \ ^ f ^ ? " ? 

n_ _„ _.JT!\._ _i :_ .•: u , ^ 1 , : ^ A t > ^ i D a labiau atkreip.ų dėmesį į| tuvių, tuo įvertindami mušu laikraštis kovo 21 (sekmadie-

kovo 19 d. sulaukęs 90 metų 
amžiaus ir buvo iškilmingai pa-

" ? "^f^CJ0^* 5 5 ? I laidotas Frankston kapinėse. 
jo susirinkusius lietuvių klube, 

išeinąs 4 kartus per metus. Ja
me yra studentams informa 

Balso" lietuviškojo sky-: rė ir jį pravedė vicepirm. A. Po- Į * a labiau atkreipiu dėmesį į j tuvių, tuo įvertindami mūsų 
bendradarbis, pereitą sa- vilaitis. sekr. P. žumbakis. Mal- *»į* v e i k ^ i r naujų narių n-a-! jaunuolių pastangas l r parody-

vaitgalį buvo atvykęs į Chica-1 dą sukalbėjo dvasios vadas 
gą. Dalyvavo "Draugo" ruošia- kun. Č. Auglys. Perskaityta su-

cijų lietuvių kalba ir straipsne- į m o s Lietuvių išeivijos parodos sirinkimui pateikta darbotvar-
lis anglų kalba. "Ašies" adresas j atidarymo iškilmėse, užrekor- kė, kuri be pakeitimų priimta. 
1081 E. 176 st.. Clev/eland, i davo pasakytas kalbas. Sekma-
Ohio, 44119. dieni pravedė pasikalbėjimą su j 

X Simas Kudirka televizijoj parodos vedėju ir išvyko į Wa-
bus matomas ateinantį šeštadie- \ shingtoną. Jo užrekorduota me-
nį, balandžio 10 d. 5 vai. p. p. į džiaga bus perduota radijo ban-
per Chicagos televizijos 11 sto-; gomis į Lietuvą. 

Apskr. v-bos veiklos 1975 
metų pranešimus padarė v-bos 
vicepirm. A. Povilaitis, ižd. S. 
Juras ir sekr. P. Žumbakis, per-
skaitydamas praeito kuopų at-

tį. Bus rodoma pusės valandos į x Kun. K Pečky*. SJ, šį pir- « * " * susirinkimo protokolą, 
programa ir jo pasikalbėjimas i madienį 6:30 v. v. pradeda ves- i I z d ° ^eiU vardu pranešimą 
per vertėją, šią programą išsi-i to rekolekcijas Cicero šv. A n t a - ; P a d a r e A- Zailskas pareiksda-
rūpino United Latvian Assn. of n o parap. bažnyčioj. 
Chicago, apie tai praneša J. 
Bergmanis, 2964 Fox Lane, 
Dess Plaines, EI., 60018. 

X Kazys Augustas, Sioux,, 
City, Iowa, nouširdus dienraščio j 
skaitvtojas atnaujindamas pre-į * Lierm^ studentija akty-
munerstą pridėjo 15 dolerių au-! **** dalyvauja lietuviškoje v e * 
ką, ir tuo gražiai parėmė mū- i loJe * Lietuvių Bendruomenės 
sų spaudos darbus. Jis skelbia- i darbuose. Balandžio 24-25 die-
mas "Draugo- ' Garbės prenume- i n o m i s įvykstančiuose LB rinki-
ratorium, Nuoširdžiai dėkoja- m u o s e l J A V 1LB tarybą kandi-

I datuo.ia penki jauni studentai iš 
1 LB Vidurio Vakarų apygardos, . 

mas, kad kasoje 1976 m. sausio 
Religinės kūrvtao. diena } d* rasta 3 6 2 9 3

K f į . ,kafS 

Jaunimo centre bus balandžio ; ^ ^ I r P a J a m ų . t e *lal?ų d°T 
11 d., sekmadienį, o vai. p. p. k ^ e n ^ v e darm tvarkingai. 
(ne bal. 10 d., kaip anksčiau S a u h u s K n ^ s ( 4f k P J l r Vf" 

Rusteikis (160 kp.) atstovai, da
lyvavę 1975 m. susiv. 66 seime, 
padarė kruopščiai parengtus 
pranešimus apie seimo eigą ir 
padarymus nutarimus. Susidarė 
įspūdis, kad kuopos turi labiau 
susirūpinti Susiv. reikalais, kaip 
naujų narių suradimas, veiklos 
plėtimas, neužmirštant, kad su-

symą. Dalyvis i darni savo 

'•šilko tinklai" buvo išgraibsty- i B u y o U e t u v o s k a r i u o m e n ė s ^ 
t a ir platintoja^ buvo priversta į v a n o r i s > t a m a v o g u s a r u ^ ^ 

•l da inavo įvairiose kautynėse su 
Lietuvos priešais ir pasižymėjo. 
Jo laidotuvėmis rūpinosi ramo-
vėnai. Jie nešė karstą, buvo iš
statę garbės sargybas. nio) laidoje paskelbė platų re-

pribarimą etninių ! portažą apie kun. Stasio Ylos 
grupių veiklai. K. Leonaitienė 

"DIRVOS" 60 METŲ 
GIMTADIENIS 

rūpesčiu ir jo jėgomis pastatytą 
Mindaugo pilaitę, kuri, kaip m<£ _ 20% — %oy, pî iao mokMte 
x;„^w,« ~*.^-A r>,.4.«„~.^ n - i "i aprtmiidą ouo usnie* tt aotomo-
zinome, stovi Putnamo seseiių , hlHo „ „ Z A P 0 L I S 

r - 1 -

F R A N K 
S208U West »5«h Stree* 

Chlojųro. niinols 
Telef. GA 4-8ft&4 

»^-» • • • - • - • - » • •» • • • » • » « « » • • • • » » < 

HEATING CO.VTRACTOB 
• perstatau senus visų rūšių namo 

ttningai ir garantuotai. 
DOMAS žl"KArSKAS 

4+4-4 So. VVestern Avenoe 
Chioa^o, niinols 60AO* 

Telef. — VI 7-S447 

»• • -»• - • - • -» • • • - • - •< 

'*jvpffl/,yw?s?l,%ffi&&fflzzi y • ?ys:y 
M O V I N G 

$ER£NAS perkrausto baldus Ir ki
tus daiktus, (r U toli miesto leidi* 
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. - WA S-8063 
M H M t t M M > M M > I M M M » 

A. a. Česlovas Bortkevi- b ū t e n t R i m a n t a s Genčius, Emi- ^ ^ ^ ^ >™ finansinė msti-
a n s mirė ok. Lietuvoje ir buvo I i j a Pakštaitė, Algis Sidrys, D o - 1 t u c i j a i r ^ J0 3 gyvastingumą 
~~I_ : J~*— 2^S*.-J:—; m.-. .-„ be: tvarką neša atsakomybę 

kiekvienas jos narys. Kuopos 
X Ses. Ksavera Šakėnaitė. j a u dabar turi rūpintis ateinan-

misijorierė Brazilijoje, dirbanti c į a m seimui kuopų delegatais, 
ligoninėje daugiausia tarp vieti- kurie seime galėtų kelti trūku
mų neturtingųjų, buvo atvyku- m u 3 > kliudančius susiv. stiprėti, 
si j JAV. Lydima savo draugės i r nuvežti siūlymus Susiv. pa-
Konstancijos Rapšienės, ji ap- g e r i n t L R e i k i a i e š k o t i a s m e n 

ridoje ir ten turi State Restau- l a r k ė - D r a u g 0 » redakciją ir pa- L e k t o - m tervhai mm kurios 
ran t & Motei ant U. S. Highway D a s a k o i o a D i e v ^ d r Rendo- < u ^ t o n , » ^ ^ b a i , nuo kunos 
27 n Haines kasmet atsime^ P * S • S ! •* priklauso Susiv. gerovė. Nusi-
27, N. Haines. kasmet atsime-. r a i & 0 i r k l t ų „ , ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
na ir Lietuviu Operos reikalus :,__ ^ te-o„„OT.0 a rv , ; , „ m o *Kųs.a, xaa 
,i* ir SZ S M j .ietuv^- j Ž į Z Z Z Z Ž C e ^ ! " " ^ S i f f l y m i i ' * » * 
kų operų — Kačinsko " Juodr 
laivo", Gaidelio "Gintaro šalies 

palaidotas šeštadienį. Chicagoje | ̂ g g a u i y s įr p^ga g0liūnaitė 
gyvena velionio dvi dukterys su 
šeimomis — dr. J. Jakševičienė 
ir M. Markulienė. 

X Zita ir Vilius Jnškos, an
kščiau gyvenę Chicagoje, bet 
dabar jau eilė metų gyveną Ko-

:e Ręst 
High\ 

. __ ^. : . ._ , iuar l a v y n u p a s sesseri u i e v e l a n 
k ų o p e r ų — K a č i n s k o " J u o d o Į d fl „ ^ S A - D r a d ž i o i e 
l . i « A » O a i H p l m -Rfaitmm SflliPR" \°y. M l e n p*1™* Pėdžioje 

labai mažai buvo 
buvo 

pateikti kuopų įstatų komisijai. 

LIETUVIŲ DIENA 
ST. XAVTER KOLEGIJOJE 

sodyboje. Šio laikraščio kores-
Pietvakarinėj Chicagos daly Dondentas Charles Lafreniere 

prie 103 ir Central Park Ave. j Kovo 28 d., sekmadienį, Tau- buvo pakviestas dalyvauti Lie-
kampo yra Šv. Ksavero kolegi- j tiniuose namuose buvo paminė- tuvos vyčių N. Anglijos apygar-
ja, kurią lanko keletas lietuvių j tas "Dirvos" 60-tas gimtadienis, dos šventėje, kuri vyko Put-
jaunuolių-. Viena iš jų biologijos j Ta proga skaitė turiningą pa- namo seselių sodyboje. Seserys 

4. j 4. * i- i_ ' v * * 4." - ' r p^^MUsiiiu seuua visų rusių o&no 

stuaente, uouai besireisKianti; skaitą Vytautas Kasniūnas. Jie j am įdavė St. Ylos knygą "A iDštld>'mui pečius, air condiuoning 
lietuviškam gj-venime, >Ta ViH- j trumpais žodžiais apžvelgė "Dir-1 Priest ir Stutthof" ir aprodė ; ir ̂ n d e m " ^ ^ ^ *&**£?? 
ja Kerelytė, kuri ėmėsi inicia-|Vos" ir tautinės sąjungos ideo-; pilaitę. Laikraščio foto repor-
tyvos kolegijoj surengti Lietu- j logiją, paminėdamas pirmuosius teris Lou Edman padarė eilę 
vių dieną. Jos pakviesta tauti-! ideologus: Tumą-Vaižgantą, Mai nuotraukų, kurių penkios buvo 
nių šokių grupė, "Švyturys", i ronį, A. Smetoną, Vileišį. Tai įdėtos į minėtą reportažą. Mi-
vadovaujama Giedrės Čepaity- yra platforma Tautinės sąjun-inėtas reporteris, prancūzas, 
tės ir Dainės Narutytės, atliks j g o s ir "Dirvos". Jis pats esąs ! pateikė ir daugiau žinių apie Lie 
programą. Lietuvių diena įvyks I tautininkas ir tikintis kataii- į 
balandžio 5 d. 7 v. v. kolegijos j kas. 
salėje. Po programos vaišės —Į "Dirva" krikščioniškos tauti f 
kavutė ir lietuviški kepsniai, j nės minties laikraš'.is. Ji iašo' 
kuriais rūpinasi ta pati Vilija ir į apįe viską, kas vyksta gyveni-' 
jos mamytė J. Kerelienė. j me. Jos tikslas informuoti skai- į 

Mūsų studijuojantis jauni- tytojus. Su nustebimu paskaiti- i 
_™„__m^, _ 'išm. ' -'--'•• --:-'•• ninkas paminėjo porą atsitiki- i 

Įmų. kai skaitytojai užprotestą- i 
vo prieš "Dirvoje" aprašytus j 
atsitikimus ar teisingiau įvykius ! 
iš mūsų gyvenimo. Laikraščio j 
tikslas rašyti apie tai, kas vyks- j 
ta. Penki pedagoginio instituto 
studentai paskaitė A. Dundulio j 
sukurtą lietuvių rašytojų ištrau \ 
kų montažą. Montaže buvo iš-1 
traukų nuo M. Mažvydo iki Ber
nardo Brazdžionio: 

"Dirva" — 
vėl stovi ant tvirtų Kojų 
dalį naujų mašinų. Dabar "Dir
va" turi jau labai didelę dalį lė
šų naujai spaustuvei ir patal
poms įsigyti. Clevelande "Dir-

Kun. St. Ylos rūpesčiu pastatyta 
padegėlė, bet jau įf irao'stf -f

Liei,UL°s k a ^ l i a u s Ma-* & , Ja ^ daugo pilaite Putname, Conn. tvirtų kojų. Pirko . 

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

viso rQšiq grindis 
BUBNYS — TeL BE 7-5188 

ALR0N CORP. 
AUTO BOOY SH0P 
Body & Fender Repair 

Tovving 24 hours 
Raibame lietuviškai 
2818 W. 48tb Plaee 
Skambint 847-5322 

ir Marijošiaus "Priesaikos" 
pastatymo išlaidas sumažino sv. \ 
160 dol. čekiu. V. Juška yra bu- • x Marijos aukšt. mokyklos 
Ves Operos pirmininku ir gerai Motinų klubo susirinkimas bus 
žino ką tai reiškia juo būti. Tad į balandžio 11 d. 2:30 vai. p. p. 
jam ir poniai Opera taria nuo-1 mokyklos kavinėje, čia bus pa-
širdžiausią ačiū. (pr.) Į demonstruoti Capri grožio sa-

x "Kol gyvas busiu — pa- ' l o n o darbai ir technika. Vieš-
žadą ištesėsiu iki pasieksiu ' d a s P r i i m s Lorraine Frisbie ir 
tūkstantinę", rašo Lietuvių fon-' A l b i n a Semaitis. 
do narys siųsdamas $100 dol. j x Aukn po 5 dolerius atsiun-
pildydamas pasižadėjimą. Dar j t į : 

šiais metais naujai įstojusieji į Anelė Kybartas. Chicago. 
Lietuvių fondą bus įrašyti į is- Mjkas Klimas, Brockton, 
torinę knygą-Vardyną. Įnašus j K a z y s D a u n > ^ T^ Grange, 
siųsti Lietuvių fondui 2422 IV. 
Marąuette Rd., Chicago, 111. 
60629 (prj 

į skris atgal prie savo darbų Bra- Pranešimus apie kuopų veik- , ^ - » + ^ A•* 
! M j e

 U
 l h p a ^ 1 5 k p . _ F . se^iei . \ ™**««« **** *** or" ^ " visų ten gyvenančių lietu-

'kas 48-A. Zailskas, 45 ir 95 ^l*"1™10* vių mėgstama, žmonės prie jos 
A. Povilaitis, 160 - S. Juras i r imas yra veržlus. Poetų žodžiais P r i r i š ę . Aukomis "Dirvą" stip-
163 _ J. čėsna. Bendras nusi-1 tariant, "Kur du stos, visados riai remia C h l c a g ° s **?** "' 
skundimas, kad -nariai nenoriai I daugiau padarys". Jie susibūrę, ^ o ^ n ė . Matenahmais "Dir-
lanko susirinkimus ir sunkiai | gražiai garsina Uetuvos vardą v0f" ™*^ *** informavo 
sudaromos kuopų valdybos, į ir jos kančias akademikų tarpe. 3 

1976 m. perrinkta apskr. v-ba:išia proga ir Šv. Xsavero kole-
Dvasios vadas kun. C. Auglys, gijos studentai steigia lietuvių 
pirm. A. Šatas. — I vicepirm., i kilmės būrelį. Pažymėtina, kad s i A I L L O j PASLĖPTI. DĖŽfc 
A. Povilaitis II vicepirm., S. į ten yra lietuvis psichologas pro-Į 
Kuprys, sekr. P. Žumbakis, ižd.; fesorius dr. A. Norvilas ir sve- i Švedų botaniko Karolio Linne 
S. Juras, pareng. vadovas — K. jtimtautis prof. (vedęs lietuvai- statula Chicagoje perkeliama į 
Bertužienė, iždo globėjai — A. itę) jau gerokai pramokęs lietu- naują vietą prie Chicagos uni

versiteto. Perkeliant rasta po 

Jonas Jokubka 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL — CA 5-7252 
RADIJO m STEREO APAKATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEV1ZJJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

><><><>0<><><>00<><><><>00<>OCK><>0<>0<>0^^ 

X >'\MAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
ma =? nuošimčiais. 

Juozas Bulika. Chicago, 
Sofija Tekorius, Indianapolis, 
Donius Remys, Elmhurst. 
Labai ačiū. 

X Religinės kūrybos diena 
bus bal. 11 d., sekmad., 5 vai. 
popiet Jaunimo centre. Rengia 

Mutual Federal Savings 2212r J a u n i m o c e n t r a a ( r>) 
West Cermak Road. TelefonaF 

(nt.) \ X B^a Dainienė bal. 7 d. ati-VT 7-7747 
daro skanaus šeimos maisto 

N , — , valgyklą ant 47-os ir Rockwell 
x SHOP — N — BAG, 4455 kampo. Bus atdara nuo 6 vai. J 

W. 63rd S t TeL LU 2-6603, j ryto iki 8 v. vak. Jos maistu! 
reikalinga prityrusi delikatesų ; visi skaniai gardžiuosis. tai pra- | A u i , r o s V a r t u skaučių tunto dainos vienetas "2;.v.rbos" dažnai atlieka 

. . . . . » ., , ~, , OA~ nnan I puikias programas ivainomis progomis. Iš ka:r-<- S Mikutaitvte N 
skyriuje pardavėja. ;Some apsuan^yu. «L M ^ w « / . i S p a r k y t į (^do vė), Vyt. Unctorya (gtamias), \ serelytė, V. Vakary- v a ^ a i 4 ir 7 m. ligoninėje atsi-

... 1 • Į .(ak.) ' U ir J. Fabijonaita. . : a . aga r jg Vakarės gava 

ja prieš 85 m. padėta metalinė 
dėžė. Ją atidarius atrasta sudė
ti 38 įvairūs dalykai: švedų pi
nigų, Chicagoj leistas švedų 
laikraštis, to botaniko išdžiovin
tų gėlių ir k. Statula naujoj vie
toj bus iškilmingai atidaryta 
bal. 19 d. 

GARU IŠTROŠKINO ' 

Nuo garų. kilusių iš šildymo 
įtaisų, rastas mirtinai užtroškęs i 
Charles J. Lord, 39 m., gyvenęs 
1529 33 st., Far North prie
miesty. Jo žmona. 37 m., ir du 

Nuo 
1914 Metų 

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 

Mes norėtum būti Jum?-
audingi ir ateityje • 

Sąskaitos apdraustos iki 
(40,000.00 

FRANT? ZOGAS 
Pre8ident 

& LOAN ASSOCIATION 
4040 ArchCT Avenue 

Chicago, Illinois 80632 
Phone-. 254-4470 

ir 8929 Sa Harlem Av*, 
Bridgevicvv, Illinois 80455 

TeL 598-9400 

5'4 V 4 % 

\ l l accounts com-
pounded daily — 
Passhook Saving* 

paid ųuarterly. 

i*^i 

7 V, % 
/ 

4 Yearu Savtngt 
Certifkate* 

Minimum U.OM 


