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Ateistų veidmainystė 
Atsakymas į J. Aničo straipsnį "Pokalbiai pasaulėžiūros klausimais" 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Išliaupsinęs proletarinę mark

sistinę sąžinės laisvę, J. Aničas 
aiškina, kok'ą naudą duoda ate
istinis, vienašališkas auklėjimas: 
"Socialistinės visuomenės idea
las — visapusiškai išvystyta as
menybė: sąmoninga, aktyvi, dva
siškai turtinga, moraliai tyra... 
Tik tokia visuomenė gali sukurti 
materialinę techninę komuniz
mo bazę,...stiprinti valstybinę 
drausmę (11 psl.). 

Ką matome šiandien? Ateistiš-
kai išauklėta v'suomenė yra ne
sąžininga — kiek grobstymų fab
rikuose, gamyklose..., žiauri, 
įžūli — jokio nuoširdumo, pa
garbumo vyresniems, seneliams, 
moterims, kaimynams, pažįsta
miems... Pilni laikraščiai ir žur
nalai tokių nusiskundimų. O kiek 
chuliganizmo, apiplėšimų gatvė
se, ko Lietuvos laikais, kai reli
gija buvo gyvenimo centras, ne
buvo. 

Pagal Aničą, ateistinė visuo
menė —moraliai tyra. Kodėl ta
da jis neskelbia, kiek lietuvių kan
kinasi vendispanseriuose? Ir kaip 
suprasti, kodėl daugiau negu pu
sė tarybinės visuomenės šeimų 
skiriasi? O juk tokiose šeimose 
gražaus vaikų auklėj mo neįma
noma pasiekti. Tai vis J. Aničo 

liaupsinamo ateizmo vaisiai 
Kitokių vaisių negali nė būti, 

nes juos brandino "mokslins" — 
ateistinis auklėjimas. Tačiau 
koks mokslas remia ateizmą? Juk 
visi pasaulinio garso mokslinin
kai buvo ir yra tikintys. Kodėl 
apie tai nekdba J. Aničas? Argi 
jis neskaitė knygos "Mokslininkų 
pasaulėžiūra", kurioje cituojama 
daugybės mokslininkų pasisaky
mai apie religiją. Kodėl J. Ani
čas skelbia, kad mokslas neside-

"Ateizmas, aiškindamas ob
jektyvųjį pasaulį, teigia, kad 
viską kuria pati gamta be jokio 
įsikišimo iš šalies. Tada gamta 
sukūrė gamtą, medžiaga sukūrė 
protingą medžiagą, namas stato 
namą, laikrodis daro laikrodį". 

rina su relig'ja? Kas atstovauja 
mokslui: ar mokslininkas, ar ate
izmo propagandistas? Juk pagal 
ateistinį mokymą, kuo daugiau 
žmogus pažįsta materiją, tuo di
desnis turi būti materialistas. 
Tuo tarpu yra priešingai. Tok'u 
būdu terminas, "mokslinis" prie 
ateizmo priklijuotos," kad būtų 
galima teigimu pridengti me^ą. 

Juk ateizmas aklai tild, kad 

savaime, be priežasties iš mate
rijos susiformavo gyvybė, po to 
protingos būtybės. Pagal ateis
tus, jei savaime susidarė tokia 
sudėtinga gyvoji medžiaga, tai 
juo labiau savaime pasistato na
mai, staklės pačios sukasi, be žmo
gaus įsikšimo. O tikėjimas sako, 
kad gyvybę ir protingą būtybę 
sukūrė Dievas, nes namus stato 
žmonės, nes jie valdo stakles. Ku
ris tikėjimas logiškesnis: religija 
ar ateizmas? Rinkimės. 

J, Aničas giriasi: "Mokslinė 
materialistinė pasaulėžiūra, kuri 
mūsų socialistinėje visuomenėje 
yra daugumos pasaulėžiūra, at-
SDindi mokslines dialektines pa
žiūras | objektyvųjį pasaulį bei 
žmogaus vietą ir vaidmenį jame" 
(11 psl.). Tačiau J. Aničas ir čia 
meluoia: ate'zmas pas mus dar 
nėra daugumos pasaulėžiūra, be
veik visi juo bodisi. O ar patys 
propagandistai: Aničai, Gaidžiai, 
Pečiūros tiki, ką sako? Juk ateiz
mas aiškindamas objektyvųjį pa
sauli, teig'a, kad viską kuria gam
ta be jokio įsikišimo iš šalies. 
Tada gamta sukūrė gamtą, me
džiaga sukūrė protingą medžia
gą, namas stato namą, laikrodis 
daro laikrodį... Kas gali tikėti to
kias nesąmones? 

(Bu? daueiatri 

Bolševikai apie 
Belgrado konferencija 

Vilnius, — Vilniaus 'Tiesa" 
(1.22) taip rašo apie Belgrado 
konferencijose eigą: "Konstrukty
viai susitikimo eigai trukdo ka
tegoriškai viskam negatyvi Jung
tinių Valstijų delegacijos pozici
ja T a r i pabrėždami, kad Ame
rika toli nuo senosios Europos, 
Vašingtono atstovai ignoruoja 
visus žemyną liečiančius dalykiš
kus pasiūlymus, imasi provokaci
nių demaršų. Amerikos delegaci
jos vadovas A Goldbergas ne kar
tą, bandė pasukti konferenciją 
tolyn nuo žemyno tautoms opių 
problemų ir primeni tuščias dis
kusijas apie tariamus "žmogaus 
teisių pažeidinėjimus" socialisti
nėse šalyse. Ne tik socialistinių 
šalių, bet ir neutralių valstybių 
spauda pastebėjo, kad Amerikos 
atstovų kalbose kitoms proble
moms net neliko vietos. 

"Dar daugiau — Vakarų šalių 
delegacijos spaudžiamos iš Va
šingtono užimti tokią pat '^egud-
rią, viskam negatyvią poziciją. 
Tačiau, kaip daugelis galvoja, 
JAV delegacija Belgrade atsidū
rė izoliacijoje. Net artimiausi Va
šingtono politiniai ir kariniai są
jungininkai šį kartą nepamiršo, 
kad svarstomos žemyno, kuria
me gyvenama, problemos". 

Gal baigsis 
vyriausybes krize 

Roma. — Laukiama susitari
mo tarp Italijos krikščionių de
mokratų ir komunistų. Komunis
tų vadas Enrico Berlinguer pa
siruošęs nereikalauti naujajam 
kabinete vietos komunistams. 
Nors jie valdžioj ir nedalyvautų, 
bet lemiamą balsą kai kuriais 
klausimais turėtų, pvz., ekonomi
niais ir užsienio reikaluose. | 

Setu Jackson skris 
į Maskvę 

VVashingtonas. — Sen. Henry 
Jackson, didelis Maskvos priešas, 
gavo pakvietimą apsilankyti Sov. 
Sąjungoje. Kvietimą priėmė ir ki
tą mėnesį skris į Maskvą. Speku
liuojama, kad sovietai nori pasi-

Sen. Henry Jackson 

gerinti įtakingam senatoriui, ne
galėdami įveikti Senato ir išpra
šyti jiems naudingos prekybinės 
sutarties bei pasiekti ginklų ap
ribojimo susitarimo. 

Penkmečio planas 
neįgyvendinamas 

Maskva — Kai Aukščiausioji 
taryba svarsiė ateinančių metų 
biudžetą, paaiškėjo, kad šio penk
mečio planai yra per daug« iš
pūsti ir turės būti pakeisti. Pla
nų įvykdyti nepajėgia nei pramo
nė, nei žemės ūkis, o gyventojų 
reikalavimai juos aprūpinti bū'.i-
nomh prekėmis vis didėja. Prob
lemą didina ir sąjungininkų rei
kalavimai jiems duoti daugiau 
naftos, kai jos -pradeda trūkti ir 
patiems sovietams, praneša Va
karų spauda. 

Išnaudotojų klase 
R̂  Vokietijoj 

• 
Berlynas. — Vakarų Vokieti

jos spaudoje vėl rašoma apie Ry
tų Vokietijos valdančią kliką, gy
venančią labai prabangiai. Rašo
ma, kad Vokietijos istorijoj dar
bininkai dar niekad nebuvo taip 
išnaudojami, kaip šiandien. Po
ra tuzinų išrinktųjų gyvena "auk
siniam gete", aprūpinti sargybo
mis, turi specialias krautuves, ku
riose nieko netrūksta, o partijos 
šefas, valstybės galva Erich Ho-
necker ir jo artimieji apsirūpinę 
užsieninėmis gėrybėmis "nuo rū
sio iki stogo". Tokia valdžios kli
ka daranti daugiau nuostolių so
cializmui negu visa Vakarų pro
paganda. 

Svarsto kanalo 
sutartį 

VVashingtonas. — Senatas va
kar pradėjo svarjstyti Panamos 
kanalo sutartį. Daugumos vadas 
Robert Byrd su 77 kitais senato
riais įteikė papildymą prie sutar
ties. Papildyme išryškinamos 
Amerikos teisės kanalą ginti ka
ro atveju. 

Montrealis. — Archamboult 
kalėjimo prižiūrėtojas Miche! 
Roy buvo nušautas prie savo 
namų. Nušovimas turi ryšių su 
didėjančiu įtempimu tarp kalėji
mo administracijos ir kalinių. 

Beirutas. — Libane vėl nera
mu. Dvi dienas iš eilės vyko su
sišaudymai tarp Libano karių ir 
sirų, 2uvo 18 sirų ir vienas li
banietis. 

VVashingtonas. — Teisėjas 
William VVebster Senato Teisi-
siniam komitete lengvai, 15-0, 
laimėjo rekomendaciją FBI di
rektorium. Galutinį oatvirtinimą 

Senatas balsuos penktadieni. 

žiemos malonumai Sandia kalnuose, prie Albuctaerąue, New Mejrico 

Etiopai bombardavo 
Somaliję 

Mogadishuu. —-. Somalija sako, 
kad Etiopijos lė&uvai bombar
davo du Scmalijos miestus, Ber
berą ir Hargeisą. Puolė sovietų 
gamybos MIG-21 ir amerikiečių 
F-5A lėktuvais. Sakoma, kad lėk 
tuvus valdo kubiečiai lakūnai. 

Somaliečiai sukilėliai prisipa
žįsta, kad Etiopijos daliniai juos 
išstūmė iš užimtų pozicijų. Etio
pijos ofenzyva Somalija palieka 
beviltiškoj -padėty, sakoma Mo-
gadishu valdžios sluoksniuose. 

Etiopijos informacijos įstaigos 
šefas Romoje maj. Girma Ne-
way sako, kad į Somalija atvyko 
7,000 Irano, Saudi Arabijos ir 
Egipto karių. 

"Neišeisim, kol 
nepriimsite prašymo" 

Maskva. — Septyniasdešim
ties metų amžiaus moteris, siek
dama apginti savo sūnų nuo so
vietų valdžios savivalės, nepabū
go užsitraukti ant savęs Krem
liaus rūstybę. Si drąsi moteris yra 
disidento Anatolijaus Sčaranskio 
motina Ida Miigrom. Ji nuvyko 
į sovietų komunistų partijos cent
ro komiteto būstinę Maskvoje, 
norėdama įteikti prašymą, kad 
jos kalinamas sūnus būtų išlais
vintas. Nesuradusi nė vieno val
dininko, išdrįsusio priimti prašy
mą, motina at:isėdo laukiamaja
me kambaryje ir pareiškė, kad 
ji čia tol pasiliks, kol atsiras 
pareigūnas, kuriam ji galėtų įteik
ti prašymą. 

Anatolij Ščaramki yra kalina
mas jau dešimt mėnesių. Jis kal
tinamas santykių palaikymu su 
amerikiečių ž.alsryba, jam gresia 
mirties bausmė, jo reikalu krei
pėsi prezidentaN Carter, Vakarų 
pasaulio mok lininkai ir intelek
tualai, Nobelio premijos laurea
tai. 

GM pelnas 

Detroitas. — Didžiausia pa
sauly automobilių korporacija, 
General Motors. 1977 pelno tu
rėjo 3.338 bil. dol. 1976 pelnas 
buvo 1903 bil doL 

• SOVIETAI NERIMSTA DEL 
KINIJOS ĖJIMU 

"Praktiškai nėra jokio rimtesnio tarptautinio klausimo, 
kur Pekino vadai nebūtų įsimaišę reakcionierių gretose' 

Maskva. —Ar Kremlius žiū
rėtų į rytus, pietus ar vaka rus, 
visur mato tą patį: didijį savo 
varžovą, Pekiną, bemanevruo-
jant, rašo David VVillis, "Moni-
tor" korespondentas. Maskvoje 
pasigirdo naujas aliarmas, spau
doj pasirodė trys vedamieji. Nuo
gąstaujama, kad kinai perka 
ginklus iš Amerikos, Prancūzijos 
ir Vakarų Vokietijos, ir jie, kinai, 
teigia, jog trečias pasaulinis ka
ras neišvengiamas. Azijiečiams, 
arabams ir vakarų europiečiams 
sovietai vis teigia: "Kinais nega
lima pasitikėti". 

Sovietų rankos užimtos, kai 
reikia atsverti Amerikos įtaką 
Vid. Rytuose, NATO šalyse, Azi
joj, Afrikoj. Viltys, kad po Mao 
Tse-tungo kinų spaudimas suma
žės, nepasitvirtino. Nuo gruodžio 
mėnesio antikiniška retorika pa
siekė lygio, koks buvo ir Mao, 
laikais. Didysis skilimas komunis-Į 
tų pasauly lieka kaip buvęs. Tik 
Vakarai įspėja Ameriką, kad su
silaikytų nuo ginklų pardavimo 
Kinijai ir nesistengtų skilimą di
dinti. Kremlius į tai pažiūrės kaip 
į provokaciją, ir detante pablo
gės. 

Sovietus labiausiai erzina fak
tas, kad Pekinas remia Sadato 

iniciatyvą Vid. Rytuose. Tass 
plačiai iškomentavo Sadato pa
tikėtinio Hassan al-Toughami ke
lionę į Pekiną. "Praktiškai nėra Į 
jokio rimtesnio tarptautinio klau- į 
simo, kur Pekino vadai nebūtų 
įsimaišę ir įsirikiavę į imperia
listų ir reakcionierių gretas", sa
kė Tars. 

Dar sovietai skundžiasi, kad 
Pekinas remia Kambodiją prieš 
Vietnamą, kad kinai artėja su 
Europos Bendrąja rinka ne tiek 
ekonomiškai, kiek kariškai. Kini
ja kariniams reikalams išlei
džianti daugiau negu 40 procen
tų viso biudžeto, norinti pirkti 
300 Harrier vertikaliai pakylan
čių britų lėktuvų, prancūziškųjų 
Mirage kovos lėktuvų, priešlėk
tuvinių raketų ir iš Vakarų Vo
kietijos helikopterių. 

Juri Komilov "Ogoniok" ma
gazine koncentruojasi apie Kini
jos 'nekonstruktyvią veiklą" 
Jungtinėse Tautose, kontaktais su 
sovietų priešais, antikomunistais, 
militaristais, "užkietėjusiais viso
kio plauko reakcionieriais''. 

Tuo pačiu metu Maskva pa
žadėjo visokeriopą pagalbą čia 
atsilankiusiam Pietų Jemeno mi-
nisteriui pirmininkui Ali Nasir 
Muhammadui. 

•: :;w.į 

Vietnamo nauja 
ofenzyva 

Phnom Penh. — Kambodiją 
skundžiasi, kad Vietnamas pradė
jo naują ofenzyva. Radijas iš 
Phnom Penh pranešė, jog 30 
tankų, Migai ir helikopteriai vėl 
peržengė sieną į pietus nuo sos
tinės. 

Kambodiją kreipėsi ir į Jung* 
tinęs Tautas, prašydama inter
vencijos. Siūlo 10 kilometrų (6 
mylių) demilitarizuotą zoną, ku
rioj budėtų tarptautiniai stebė
tojai 

"Nesikiškit j mūsų 
reikalus'' 

Maskva. — Premjeras Aleksėj 
Kosyginas atmeta Vakarų pas
tangas Belgrado konferencijoj ga
rantuoti žmogaus teises, rašo 
"Chicago Daily News". Tie, ku
rie norėtų Helsinkio susitarimus 
panaudoti savanaudiškiems rei
kalams ir kištis į kitų valstybių 
reikalus, tik kenkia dideliems ir 
svarbiems reikalams, pradėtiems 
Europos valstybių konferencijo
je", sakė Kosyginas. Jis tik "už 
konstruktyvų bendradarbiavi
mą". 

Sadatas paprašė ginklų 

Washingtonas. — Egipto prez. 
Sadatas buvo susitikęs su Atsto
vų rūmų ir Senato kai kuriais 
vadais ir paprašė ginklų. Kokių 
ginklų, neišvardijo. Kiek anks
čiau jis norėjo gauti nedidelių 
F5E, F15 ir F16 lėktuvų, kurių 
Izraelis turi. Be Kongreso prita
rimo ginklų parduoti negalima. 

Atstovų rūmų pirmininkas 
Thomas O'Neil minėjo, kad Sa
datas nusiskundė derybomis su 
Izraeliu, jų bloga eiga. Sadatas 
dar karta vakar matėsi su Carte-
riu ir išskrido namo. 

* 

Vakaru atstovai 
sovietų manevruose 

Maskva. — Šią savaitę netoli 
Minsko prasidėjo sovietų kariuo
menės žiemos manevrai, į ku
riuos Maskva pakvietė stebėto
jais ir Vakarų atstovus. Tai pir
mas atvejis po II pas. karo, kai 
dalyvauja Amerikos, V. Vokieti
jos, Prancūzijos, Belgijos, Olan
dijos ir Šveicarijos karininkai. 

Del sniego mirė 
62 žmones 

• 
Bostonas. — Neužteko nacio

nalinės gvardijos, prireikė ir re
guliarios kariuomenės dalinius 
siųsti gelbėti į sniegą įklimpu
siems automobilistams. Bostone 
sniego iškrito 27 inčai, sustojo 
judėjimas. Negali važinėti Long 
Island traukiniai. Dėl sniego mi
rė 62 žmonės. Vien Bostone bu
vo suimta 119 žmonių, norėjusių 
ta proga .plėšti krautuves. 

Abu New Yorko aerodromai, 
JFK ir La Guardia, vakar po pie
tų jau buvo atidaryti. 

Caile Lituana — Lietuvos gatvė Loma Samora miestely, Argentinoje 

KALENDORIUS 
Vasario 9: Donatas, Apoloni

ja. Girvydas, Algė. 
Vasario 10: Silvanas, Scholas

tika, Skaistutis, Gražutė. 
Saulė teka 6:55, leidžias 5:15, 

MM 
Daugiausia apsiniaukus, be 

žymesnio temperatūros pasikeiti-
I mo, apie 20 laipsnių. 

t 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresą: 
E. Pakalniškienė, S948 & Artesian A ve., Chicago, UL 30639 

Telefonas FK 6-6489 

ILLINOIS-INDIANOS APYGARDOS VEIKLOS APŽVALGA 
Illinois — Indianos apygardą, moję vietoje yra tautinių šokių 

kurios pagrindas yra Chicagoje, šokėjų grupė. Ji reprezentuoja vy- j 
sudaro septynios kuopos su apieĮ čius įvairiuose lietuviškuose ir ne

lietuviškuose parengimuose. Kiek 
vienais metais ji atlieka "Chris-
mas Around the yVorld" progra
mą Mokslo ir Pramonės muzieju
je lietuviams skirtą dieną. Chi-
cagos jaunučių kuopa dalyvavo 
ir penktoje lietuvių šokių šven
tėje. 

Ann Marie Kassel suorganizavo 
kitą jaunučių kuopą Chicagoje, 
pavadintą 36 — 112 vardu. Ji su
sirenka kartą mėnesyje, ir jos su
sirinkimų programa būna Įvairi. 
Po trumpo oficialaus susirinkimo 
jaunieji skaito arba vaidina, arba 
mokosi lietuviškų dainų ir šo
kių. Ši jaunučių kuopa jau pasi
rodė Lietuvių Televizijoje kartu 

425 nariais. Keturios kuopos yra 
reguliarios, viena senjorų ir dvi 
jaunučių. 

Veiklios kuopos yra: 34 Chica-
gos Brighton Parke (pirmininkė 
Sabina Klatt), ,82 Gary mieste 
(pirmininkė Mildred Jagelienė), 
112 Cihcagos Marąuette Parke 
(pirmininkavo Aleksandras Moc
kus, neseniai į jo vietą išrinktas 
Albertas Zakarka), Senjorų Chi
cagoje (pirm. Juozas Laurinai
tis) Chicagos jaunučių (pirm. 
Robertas Zapolis) ir 36—112 jau
nučių (pirm. Povilas Strolia). 
Apmirusi yra 5 kuopa siaurinėje 
Chicagoje, kadangi nebeliko ten 
Šv. Mykolo parapijos, tačiau tos 

Vysk. Vincento Brizgk) kunigystės auksine sukakti švenčiant, akademija Marijos aukšt. mokyklos salėje sausio 
22 d. Pirmoj eilėj iš kairės: J. Kaunas, kuo. V. Bagdonavičius, kun. J. Borevičius, dr. A. Razma, kun. L Zarem
ba, kun. V. Rimšelis, kun. J. Vaškas ir kt. Naotr. P. Maletos 

BŪDINGAS ALEKSANDRIJOS MIESTAS 

kuopos nariai tebedalyvauja apy-|su vyčių choru, ir lietuvių dienos 
vaidinime Mokslo ir Pramonės 
muziejuje. .mes tam turėjo vietos parinki 

Senjorų kuopos nariai yra la- imas. 
bai veiklūs apygardoje ir aktyviai 
dalyvauja vyčių namų tvarky
me. Jie duoda daug gerų patari
mų kitiems vyčiams ir kuopoms, 
suruošia lietuvišką Kūčių vaka
rą. 

Vyčių choras Illinois — India-

gardos ir choro veikloje 

Keturis kartus metuose šaukia
mi apygardos susirinkimai. Jeigu 
atsiranda reikalas, prieš apygar
dos susirinkimą kviečiamas apy
gardos valdybos posėdis. Apygar
da remia kitas lietuvių organiza
cijas ir lietuvišką spaudą, radijo 
ir televizijos programas. Ne vie
nas apygardos \ytis yra Įsijungęs 
į kitas lietuviškas organizacijas. 
Apygarda skiria lietuviškiems laik
raščiams ir radijo valandėlėms 
metines pinig'nes aukas, remia 
skelbimais ir kitais galimais bū
dais. 

Prieš 1977 metų vyčių seimą 
Illinois — Indianos apygardos 

valdyba buvo tokios sudėties: Pirm. 
— Algirdas Brazis, vicepirm. — 
Pranas Zapolis, Sabina Klatt ir 
Juozas Laurinaitis, sekretorės — 
Irena Sankutė ir Adelė Jasaitie
nė, iždininkė — Emilija Petrai-
tienė. iždo globėjai — Vincas Sa-
moška ir Henrikas Petraitis, tvar
kos prižiūrėtojai — Jeronimas Jan
kus. Edvardas Krivickas ir Anta
nas Sereika, dvasios vadas —kun. 
Antanas Zakarauskas. 

Illinois — Indianos apygardoje 
praeitų metų bėgyje mirė du 
veiklūs vyč'ai: buvęs senjorų pir
mininkas organizacijos garbės na
rys Ignas Sakalas ir vienas iš 
tvarkos prižiūrėtojų Napoleonas 
Sapkus. 

Apygardos veiklos komitetams I t e I I e Rogers. Dažnai pasirodo lie-
vadovavo: Ritualų — Rūta Da- j tuviškuose ir nelietuviškuose 
gienė, Lietuvos Reikalu — Ceci-1 engimuose 
lia Matui, Lietuviškos kultu- j r i a s programas, parodytas per Lie-
r o s — Monica Kasper, choro — j t«višką televiziją. Paskutinės dvi 
Estelle Rogers, Visuomeninės veik: (1976 m. žiemą ir 1977 m. vasa-
los — Vincas Samoška, Stipendi- r j 0 buvo panašios į Lawrence 
jų — garbės narė Eleonore Lau-! Wel!< programas ir žmonėms 'pa-
rin, Išgarsinimo — Estelle Rogers,! Jjko- Y ra vilčių, kad paskutinio-
Liėtuviškos Spaudos — Emilija j1' programa bus išversta į anglų 
Pakalniškienė. Apygardos biule- !<albj? ir parodyta per Amerikos 
tenį redaguoja Geraldine Moc- televiziją. Choras išsilaiko iš pel 
kuvienė. o jį leidžia Juozas ir Va-

Aleksandro Makedoniečio žy
gių metu Azijoje ir Šiaurės Afri
koje buvo Įkurti jo bendravar
džiai miestai. Taip atsirado ir 
Egipto Aleksandrija. Naujasis 
miestas prie Viduržemio jūros ta
po svarbia tolesnių Aleksandro 
Makedoniečio nukariavimų baze 
ir prekybos centru tarp Europos 
ir Rytų kraštų. Lemiamos reikš-

Kai Egiptą valdė Ptolomėjų 
dinastija, Aleksandrija buvo jų 
sostinė.Tuo metu ji išaugo į ant
rąjį po Romos antikinį miestą, 
žymų mokslo ir kultūros centrą 
prie Viduržemio jūros. 

Garsusis Aleksandrijos Švyte-' P r a d ė / ° ^ u k t i XV a m l atradus 
rys Faroso saloje, kuri buvo py-l ]'u r ų k d i ą * I n d l * - D a r P° k e l i u 

limu sujungta su žemynu, pri-

rijos biblioteka — turtingiausias 
senovės knygų rinkinys. Jau pir
maisiais jos gyvenimo dešimtme
čiais čia buvo beveik 50 tūks
tančių rankraščių, o vėlesniais 
laikais — daugiau kaip pusė mi
lijono. Daugiausia bibliotekos 
knygų žuvo Juliaus Cezario žy
gio metu: sudegė knygų ryšuliai, 
kurie turėjo būti išgabenti į Ro
mą, Vėliau dar keli gaisrai ga
lutinai sunaikino šį išminties 
lobyną, o išlikusieji rankraščiai 
buvo išvežti svetur. 

"VU amžiuje į Aleksandriją įsi
veržė arabai. Įkūrus Kairą, Alek
sandrija pradėjo tuštėti. Jos 
reikšmė, kaip prekybos centro, 

tas atsigavo tik XLX a. valdant 
Muhametui Ali. 

Dabar Aleksandrijoje gyvena 
2 milijonai žmonių. Tai Egipto 
jūrų vartai, pro kuriuos praplau
kia daugiausia krašto eksporto. 
Stambus pramonės ir kultūros 
centras: čia yra naftos apdirbi
mo, laivų remonto, tekstilės ir ki
tokių įmonių; universitetas, ke
lios kitos aukštosios mokyklos. 

jm 

— Britanijoj katės, šunes 
suėda kasmet apie milijoną to
nų mėsos. , 

skiriamas septyniems pasaulio 
. Puošniausioje mies-

o dalyje buvo garsioji Aleksand-
stebuklams 

po 
dešimtmečių miestą nusiaubė 
turkai XVII a. Egiptą užėmė 
prancūzai Naujieji užkariauto
jai sumažino Aleksandrijos gy
ventojus iki 7000 žmonių. Mies-

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies a* automo-
bUio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 <4 Weat 9btn Street 

Chicago, Illinois 
TeL — GA 4-8654 

Pranas Zapolis, dabartinis Lietu
vos vyčių Illinois-Indianos apygar
dos pirmininkas 

noš apygardoje tebėra gana gy 

los komitetai. 
Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimui paminėti vasario mė
nesį Martinicme salėje peniai bu
vo suruoštas "Lietuvos Atsimini
mų" banketas, kuriame dalyva
vo 500 žmonių. Jo rengimui vado
vavo Jonas Evans ir Irena Sanku
tė. Banketas buvo labai gražus. 
Jo metu buvo 
generalinė konsule Chicagoje 
Juozą pina Daužvardienė, 112 vy
čių kuopos narė Bankete daly
vavo kitų lietuviškų ir nelietu
viškų organizacijų atstovai, daug 
Chicagos konsularinio korpuso 

crjos dalyvauti bažnyčioje su vė
liavomis. Kviečiama ir visa lietu
vių visuomenė. E. P. 

vas. Jam vadovauja Faustas Stro- ™ n * . S U 'V d e k a n u Pne lW i r 

Ha ir valdyba, su pirmininke Es l? a . u J«? P " " * * burmistras My-

lerija Stanaičiai. 
Vyčiu namai Chicagoje yra 

tvarkomi be nuostolių. Juos tvar
ko rinktas namų globos komite
tas, vadovaujamas Aleksandro 
Mockaus ir Alberto Zakarkos. Na
mus p įžiūri Klemensas Vidžius 
ir Juozas Laurinaitis. Globos ko
mitetas du kartu metuose suruo
šia vartotų daiktų išpardavi
mą ir tęsia skolų išmokėjimo va
jų. Nepaprastoms išlaidoms at
siradus, namams padeda apygar
da. 

Apygardos vicepirmininkė Sa
bina Klatt pravedė naujų narių 
verbavimo vajų, kuris pasibaigė 
rugsėjo mėnesį. Kontaktai buvo 
padaryti Kenoshos ir Racine mies
tuose, ir yra vilties, kad ateityje 
ten turėsime vyčių kuopas. Taip 
pat atrodo, kad vėl atsigaus 14 
kuopa Cicero mieste. 

Chicagos jaunučių kuopa, ku
r ą globoja Pranas Zapolis, pfr-

kolas Bilandic. 
Šv. Kazimiero šventę apygardo-

Pa-jje suruošė 82 kuopa Gary mies-
suorganizavo ketu- t e J o s m e t u y ^ ^ ^ ^ p r a . 

nas Zapolis, už nenuilstamą dar
bą su jaunaisiais vyčiais. 

Apygardos gegužinė buvo lie
pos 4-tą. Jos organizavimui va
dovavo Algirdas Brazis ir Hen
rikas Petraitis. Gegužinė buvo vy
čių namuose ir prie jų esančia
me sodelyje. Dalyvių gegužinė
je buvo daug. Buvo ir jaunasis Al
girdas Bražinskas. 

Kiekvienais metais Illinois — 
Indianos apygardos vyčiai daly
vauja mišiose už mirusius vy
čius ir jų šeimų narius. 

Salia viso to, kas čia suminėta, 
Illinois — Indianos apygardos vy
čiai dalyvavo Šv. Mergelės Marijos 
G'mimo parapijos 50 metų jubi
liejaus bankete ir Pavergtų Tau
tų parade, turėjo pasitarimą lie
tuvių kalbos reikalo, kuriame da
lyvavo Juozas Bulevičius, ir daly
vavo Vidurio Vakarų kėgliavimo 
turnyre Clevelande. 

(Iš pranešimo seimui) 

ŠOKIAI CHICAGOJE 

36 vyčių kuopa rengia šokius 
Chicagoje, vasario 25 d. Dariaus 
—Girėno salėje, 4416 S. Western 

Ave. Bus daug maisto ir gėrimų, 
pagerbta Lietuvos Gros puikus orkestras. Kuopos pir-
" ~ u '"'"" *" mininkė Sabina Klatt garantuo

ja, kad šokiai bus linksmi. Visi 
lietuviai, ypač brightonparkiečiai, 
esate laukiami. Neužmirškite 36 
kuopos, paskambinkite Vincui 
Samoškai, 925 — 1200 Ex. 235, 
užsitikrinti įėjimo bilietą. Pradžia 
8:30 vai. 

no, kurį duoda kiekvienais metais 
sausio mėnesį ruošiamas banke-
ketas. 

Praeitų metų bėgyje buvo pa
kelta 18 vyčių, į antrą laipsnį 9, 
į trečią 3 ir į ketvirtą 1. J III ir IV 
laipsni buvo pakelti per Šv. Kazi
miero Šventę. ą 

Illinois — Indianos apygarda 
supranta, kaip svarbu yra per 
spaudą supažindinti žmones su 
vyčių veikla. Todėl apygardos na
rės Emilijos Pakalniškienės rū
pesčiu "Drauge'1 kiekvieną sa
vaitę pasirodo "Vyčių veiklos" 
skyrius, apygarda leidžia savo 
biuletenį "Trumpet", ir yra gar
sinama apygardos veikla ameri
kiečių spaudoje ir "Vytyje". Vy
čių veiklos išgarsinimo komiteto 
pirmininkė Estelle Rogers pasirū
pina, kad vyčiai būtų atstovauja
mi lietuvių visuomenės parengi
muose. Gerai veikia ir Lietuvos 
Reikalų, Lietuviškos Kultūros, 
Stipendijų ir Visuomeninės veik-

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 

Illinois — Indianos apygardos 
vyčiai Šv. Kazimiero minėjimą 
ruošia kovo 5 d. Mišios bus švč. 
Mergelės Marijos Gimimo až-
nyčioje Chicagoje. Po mišių bend
ri pusryčiai Vyčių salėje Vyčiai 
visi turi šventėje dalyvauti. Taip 
pat kviečiamės ir kitos organiza-

Dr. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2558 West 63rd Street 
Cfeago, niinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

iiiimiiiimmiiHHiHiiHiiiiiiimiiuiiiimii 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. K AL 
t A S S O C I A T E S 

Ofs. t e i 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd S t , Cicago, BĮ. 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Šeštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
ittiimiimiimiimiiiiiimmiiimiiimiiim 

iiiimniliiiMiiiiiiiimimiiiifmiiinimiiiiiniiU: 

Chicagos Lietuviu Tarybos 1 
1978 nu vasario 16-tosios minėjimo f 

programos santrauka j 
s s 
3 SeStadieni, vasario 11 d. 12 v. žuvusiųjų pagerbimas = 

3 Jaunimo Centro sodelyje. | 

S Sekmadieni, vasario 12 d.: E 

10:30 v. pamaldos švč. M Marijos Gimimo bažn. | 
Šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vysk. V. £ 
Brizgys. 'ę E 
10 v. pamaldos Liet Ev. I Jut. Tėviškės par. bažn. | 
Pamaldas laiko kun. A. Tralas. = 

Akademine dalis 2 v. p. p. Marijos Aukšt. mokyk'os salėje: i 
Gen. Komsulės J. Daužvardienės sveikinimas, E 
AL.T-OS pirm. dr. K. Bobelio žodis, 
Senat. Robert Dole kalba, 
Dr. J. Genio kalba. 

THfc LITHUANIAN WORLD-WID£ DAILI 
Second chtss postage paid at Chicago, OL PuoLsheč. dallj 
escept Sundays. Legai Holidays. days after Chnstmas 
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reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera'a mokama iš anksto 
netams 6 mėn. 3 mėn. 

' Chicago ir Cook apskr. $33.00 $1900 $15.00 
Kitur JAV 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 
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n,» . ^ • Kainos prisiunčiamos gavus pra-
&30 — 1:00. • ».™^ 

i symą. 

Tefaf. — PB 8-3229 
DR. ANNA BAUUNAS 

AKIU, AUSŲ, NOSIES EB 
GERKLES LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 8. BALUKAS 
tįmškmltt U moterų Ugo* 
GlaeifiOlogiBE ('hirapRjj* 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
l«d •eatflltlcpia, afcambiatl S74-SOS4 
Priima ligoniu* pagal vnaltarizaą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

r*L 
•133 So. Kedzie Aveove 
plrmad., antrad. Ir k.etvlrtaJ 
• Urt 7:S0 Tai Tak&ro 

fettad. nuo 1 lU I ral. 
Pagal susitarimas 

Ofiso tdef. W a 6-2070 
Rea«d. tel. Waiorook 6-3048 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 888-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 We*t 71»t Street 
VAI*: pirm., antr.. ketv. ir peakt 
1:00-6:00 Tai popiet trofl Ir *e*t 
tik susitars* -

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem* 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOlfGTRISTAS 

2799 West S1M Street 
TeL — G R 6-2409 

Vai.: pagai sasltartma: pirmad. t 
*etv. 1-4 ir 7-*: antrad. tr peakt 
t«-4: iefetad. 10-S vai. 

Ofts. teL 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA TR CHTRURGfi 
SpecUUybE — JSfirw% IK 

K n o c M . turo* 
CRAWFORD BfERICAL BLDG. 

•449 So. Pulaski Road 
raiaadoe pagal ttualtarlzoa. 

teL — d 8-9873 
DR. W. M. EISIN-EISIRAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6LM So. Sedsle Ave. WA 5-2979 

akamblml: M3 S-00*1. 

Menine dalis 

Solisčių Prudeacijos Bičkienės ir Romos Mastienės | 
koncertas, = 
tautinių Šokių grupė "ŠVYTURYS", I 
vadoves Cepaitytė ir Nanrtytė. | 

Lietuviškoji visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti. = 
Organizacljoa pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavo- | 
mis. i 

rJummi iiiifiiifsiUHHtftMiiittniiitttitiiniiniiiiiiif 

DR, A. B, 6LĘVECKAS 
GTYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Aktu Ilgos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą. 

Oflto teL — PB 8-2229 

DR. JANINA IAJC$EV4ČIUS 
J O K 8 A 

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

nrmad., antrad., k«trlrtad. Ir V*okl 
nuo 12 Iki 2 Tai. ir nuo 5 iki I n ) 
»ak. nafta a. ano 1 Ud 4 vM. 

Ofs. PO 7-6099 Bes. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
9844 West 6Srd Street 

Valandos pagal ausitaiiiną 

DR. K. A. JUGAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 IVo. Western Avenae 
1902 No. Westera Avenue 
TeL atMLkoma 12 vaiandu. 

489-4441 — 161^696 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
frtsjges ir bato teL 692-1381 

BENDROJI MEDICINA 
1997 So. 49th Ctmrt, Cleere. m 

10-U Ir 4-7 
Ir 

TeL ofise tr bato: OLympie 2-4151 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50tb Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 Tai. Ir 6-8 ral TSJL 

Bsfc JI lis trečiarileniu-. 
Šeštadieniais 11 Ui 4 »-.• ooptai. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRST0K 
jLietuvis gydytojas) 

3925 West 59t Street 
Vai.: pirmad.. antrad.. K.ivfu<i. S 
penktad. nuo 12-4 vai. puc»«t Ir S-t 
ral. Tak. Ti-ei. Ir 6e6ta<i os^darrU 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAlKt IJUOa 

SPFXlALI9r9 
MlJ>ICAL BriIJ>IKQ 

7166 Sotitb Western Avaane. 
balandos: Kasdien nuo 10 vaL ryte 

Iki 1 vai. popiet 

Ofs. teL BE 7-1168; rez. 289-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PB 6-9891 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campben Ave. ksrapat, 
Tai.: pirmad., antrad., ketvlrad. h 
penktad. t iki 7 T. p. p. Tik 

O P T i C A L S T F O I O 
VIOliKTA KAftt>RArrir 

T051 So. Washteoaw — TeL 778-«74» 
Pritaikomi akiniai pasai gydrtojt 

receptas. 
Didelis akinių rfimn pasirinkimą. 

VaL pirm., antr., penkt. 19-5:10 
<etr l-S T. Tak. Seftt 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Tetef. — 282-4*22 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTC U G O S — CHIjtK KGTJ*» 
Ofltal: 

I U ITo. WABASH AVK. 
4309 TUO. CENTRAI. AVE. 

Valandos pasai sus? >.rtma 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuv:škai) 
OPTOMETRISTAS 
a akis. Prltaflcc sr i s i s s i i 

"Contact Uamtm" 
2618 W. 71st S t — TeL 737-5149 
Vai. pasai susitarimą TJldarrta trafl 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2956 W. 9Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2889, redd. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 93rd Street 
OOao telaf. R E 5-4410 

Bea«denalJoa telei. GB 4-0411 
Ofiso vaL: pirmad. Ir ketvtrtad 

ano 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

DR. VYT, TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir fea. 2*52 W. 5»th S t 

TeL PRospeot S-133S 
Oflao Tai.: pirm., antr., treo. 37 

oenkt nuo 2-4 Tai tr 8 8 T. Tak 
V s t t-* p. p. tr kttn laika sasltarat 

Ofiso teL H E 4-3133. \ntnr, Gt S-S13S 

DR. V. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A S 

2454 t f e s t 71st Street 
VaL: pirm., antrad., Ketv. Ir penktad 
l-l tr 4-7 — 31 anksto anattaraa. 

TeL oflao PB 9-6449 
DR. F. 0. H1RSK8RAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8197 Weat 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popteL 
Trso. Ir " ~ " 

Ofs. teL 586-3166; narna 381-3772 
DR. PETRAS tLIOBA 

<?YDYTOJAS IR CHIRURGA8 
8234 So, Narragaasett Avenae 
VaL pirm., antr. ir penki: 3-7. 

— ' 
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Bar vienam laikraščiui užsidarant 

SIMĖJANTIS SPAUDOS KELIAS 
Prieš keletą metų Chicagoje ė-

}o keturi dienraščiai, kol užsida
rė "Chicago Today", anksčiau 
ėjęs "Chicago American" vardu. 
Šiuo metu jau paskelbta, kad nuo 
kovo 4 d. sustos ėjęs dar vienas 
Chicagos laikraštis "Chicago 
Daily News". Taip šiame kelių 
milijonų mieste liks tik du angliš
ki dienraščiai, "Chicago Tri
būne" ir "Chicago Sun Times". 

Laikraščiai yra didžiuliai, išlei
džia po keletą laidų ir gal iš tik
rųjų gyventojai daug nepajus, 
kad dienraščių Chicagoje suma
žėjo per pusę, bet iš kitos pusės 
visa tai liudija, kad spaudai šiais 
laikais egzistuoti gana sunku. 
Laikraščių ir žurnalų mirtys rodo, 
kad spausdintas žodis sunkiai at
silaiko infliacijos smūgiams, kad 
ir tprie didžiausių pastangų mili
joninės bendrovės nebepajėgia iš
siversti. Charakteringa, kad šalia 
Chicagoj einančių dviejų anglų 
kalba dienraščių čia lieka dar du 
lietuviški dienraščiai, tiesa, ma
žesnės apimties, bet liudiją lietu
višką veiklą ir užsispyrimą. 

Amerikoj yra' apie pusantro 
tūkstančio dienraščių ir dešim 
tys tūkstančių įvairių mažes
nių laikraščių, einančių kas sa
vaitę ar net po trejetą kartų par 
savaitę. Leidžiama daug įvairių 
religinių laikraščių, kurie taip 
pat teikia įvairių bendrų žinių. 
JAV dienraščiai, ypač savaitga
liais, išeina net ligi poros šimtų 
puslapių. Atvykusius iš už gele
žinės uždangos tai labai stebina, 
kai jų pačių "Pravda" ir kiti laik
raščiai tėra tik keturių puslapių, 
o kai spausdina kokio dikta
toriaus kalbą tada padidinamas 
laikraštis ligi šešių. Palyginus 
mūsų lietuviškieji dienraščiai 
nėra maži, ypač "Draugas", ku
ris savaitgaliais išeina su kultūri
nki priedu. Todėl kai manoma, 
kad "Draugo" dienraštis yra ne
didelis, palyginus su pavergtųjų 
tautų laikraščiais, jis nėra toks 
mažas. Svarbiausia, kad jo nie
kas neremia, jis išsilaiko pačių 
mūsų skaitytojų ir leidėjų ryžtu 
ir gera valia. Tačiau nereikia 
manyti, kad ir jo neliečia tie pa
tys sunkumai, kurie į kapus nu
varo amerikietiškus, milijonus 
skaitytojų ir lėšų turinčius laik
raščius. 

"Chicago Daily News" laik
raštis per mėnesį pradėjo duoti 
milijonus dol. nuostolių. Jo tira
žas per trejetą metų nukrito nuo 
395,000 ligi 329,000 Tai, rodos, 
dar liko pakankamai didelis skai
čius, kad laikraštis galėtų laiky
tis, tačiau jis užsidaro. Taip mirš
ta 102 m. senumo laikraštis, iš
silaikęs per visus sukrėtimus ir 
depresijas. Tai rodo, kad laikraš
čių leidimo sunkumai vis didėja. 
Tam tikra prasme tai nuostolis 
ne tik pačiai bendrovei, ne tik 
rūpestis tiem dviem tūkstančiam 
tarnautojų, liekančių be darbo, 
bet nuostolis ir skaitytojams ,nes 
kiekvienas laikraštis turi tai, ko 
neturi kitas, ypač tų laikraščių 
priedai. 

Ne tik tas vienas laikraštis ar 
žurnalas pateko į sunkumus. Pa
tenka ir kiti. Štai jau skelbiama, 
kad už 20 mil. dol. parduotas 

LIETUVOS PRISIKĖLIMO ŠVENTE 
so 

nuo vasario 19 d. "VVashington 
Star". Ji nupirko pajėgesnė 
T i m e " bendrovė. Laikraštis ne
šė po 1 mil. dol. per mėnesį 
nuostolių ir buvo jau ant bank
roto slenksčio. Naujieji savinin
kai bandys laikraštį išgelbėti. 
Tai rodo, kad bent Amerikoje di
džioji pasaulio galybė —spauda 
susiduria su gana nelengvais 
sunkumais. 

Žinoma, tai dar nereiškia, kad 
spauda baigia savo dienas, bet 
rodo, kad labai plačios, išaugu
sios turiniu ir forma amerikietiš
kosios spaudos vienas ar kitas na
rys pajunta laikmečio sunkumus 
ir turi daryti kokius nors ėjimus, 
net ligi laikraščio uždarymo. 

Be abejo, dar nėra taip blogai, 
kaip komunistai savo "grimasose 
iš kapitalistinio pasaulio" bando 
tyčiotis. Laikraštis čia leidžiamas 
laisvų žmonių ir laisvų bendro
vių. Jis neima lėšų iš valstybės 
iždo, jis neišnaudoja kolchozi-
ninkų, uždirbančių centus, kad 
galėtų padėti visai komunistinei 
propagandai ir biurokratijai. 
Laisvė yra laikraščio stiprybė. 
Jis neprivalo meluoti, -jis nepri
klauso kokiai nors komunistų 
partijos grupei, jis nėra privers
tas garbinti pavergėją. Laisvo
jo pasaulio laikraštis laisvas 
gimsta, laisvas gyvena ir laisvas 
miršta, jei jau toks likimas jį iš
tinka. 

* 

Visi tie laikraščių sunkumai 
parodo, 'kad laikraštis nėra taip 
lengva leisti. Juo sunkiau laik
raštis leisti tautinėms grupėms, 
kurių laikraščių tiražai maži, 
skaitytojai proporcingai mažėja, 
o išlaidos didėja, h mažiems, kaip 
ir milžiniškiems milijoniniems 
laikraščiams, brangsta ir raša
las, ir popierius, ir transportas, 
ir pastas ir šimtai ryšium su tuo 
susijusių dalykų. Reikia didžiuo
tis lietuvių visuomene, kad ji pa
jėgi išlaikyti savo spaudą sveti
mame krašte, kad bendromis lei
dėjų, skaitytojų bendradarbių ir 
rtdakcijos atstovų jėgomis mes 
galime skelbti savo žodį laisvai 
ir mums patinkama forma. Nėra 
labai lengva išsilaikyti, bet vis 
stengiamasi, ir tai yra viena švie
siųjų mūsų išeivijos pusių. Skai
tytojai laikraštį remia, iš savo 
pusės laikraštis stengiasi duoti, 
ką jis gali geriausio, nepaisant, 
įvairių nuolatinių ar atsitiktinių 
sunkumų. 

"Chicagos Daily News" ir "Sun 
Times" vyriausias redaktorius 
Jame F. Hoge svarstė su uni
jų vadais padidinti "Sun Times" 
redakcinį štabą nuo 30 ligi 50 
žmonių, jei "Daily News" užsida
rytų. Iš tų skaičių matome, koks 
redaktorių štabas. O kiek ten į-
vairių redakcijos talkininkų ir 
sekretorių. Lietuviškuose laikraš
čiuose daugelis darbų tenka at
likti patiems, o kaip amerikiečiai 
laikraštininkai teigia, iš tautinių 
laikraščių skaitytojai daugiau 
reikalauja negu iŠ amerikietiškų. 
Gal tai ir tiesa — visi vienas iš 
kito reikalaujame, kad būtume 
tobulesni. Laikraščių mirtys ro
do, kiek daug reikia pastangų iš
silaikyti. Tačiau kol ištesime, tol 
visa lietuvių visuomenė tuo gali 
didžiuotis ir ryžtis toliau ištesėti. 

Al. B. 

2mogus yra tobuliausias Die
vo tvarinys, kuris nori laisvai kur
ti gyvenimą, nevaržomai naudo
tis jam priklausomomis gėrybė
mis. Istorija byloja, kad tos tau
tos, kuriose perdaug varžomas 
žmogaus gyvenimas bei jo inicia
tyva, ilgainiui sunyksta, menkėja, 
jo gyvenimas darosi nepakenčia
mas. Tautos, suprasdamos lais
vės reikšmę, stengiasi sukurti sa
vo nepriklausomą gyvenimą, kad 
galėtų pagal savo interesus tvar
kytis, gerinti savo tautiečių ge
rovę, siekdamos savo tautai ge
resnės ateities. Tačiau laisvės iš
kovojimas bei jos saugojimas rei
kalauja daug aukų. 

Lietuvių tauta, gyvendama 
tarp didžiųjų tautų, kurios am
žių bėgyje daug kartų bandė 
Lietuvą pavergti, sudėjo milžiniš
kas aukas ant tėvynės aukuro. Tu
rim daug istorinių faktų ir pa-
vyszdžių, kur lietuviai, būdami 
beviltiškoje padėty, patys žūda
vo, bet priešui nepasiduodavo. 
Tas lietuvių sąmoningumas, lais
vės pamėgimas ir karingumas ap
saugojo viduramžiais Europą nuo 
sunaikinimo ir nustatė rytų ir va
karų įtakos ribas. Be to, jie ne tik 
Lietuvą išgarsino pasauliui, bet 
ir išplėtė Lietuvos ribas nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų. Nestigo 
mūsų tautai tikrų Lietuvos my
lėtojų ir atkaklių laisvės kovoto
jų ir vėlesniais laikais. 

Kova su pavergėjais 
Iš vergaujančios liaudies gims

ta lietuvių tautos žymieji sūnūs 

MttffvSs jubiliejus 

JONAS MIŠKINIS 

Spaudoj ir gyvenimo 

PRIENŲ KOMBINATE 

gaja" lazdele, ir atrodo, kad gra
žiems drabužiams siūti kaip iš gau
sybės rago nepertraukiama juosta 
slenka siūlai, sagos, sagtys. O kai 
reikia drabužį siūti, jų, deja, nėra 
Tokiomis sąlygomis nemaža meist
rų taip pat tampa iliuzionistais. Jie 
bando jrodinėti klientams, kad už
sakymas jvykdytas kuo puikiausiai. 
Sukinėja mikliai kaip "stebuklingąją 
lazdelę" matuojamą drabužį, o kai 
pilietis geriau Įsižiūri į gaunamą ga
mini, pamato ir kreivą apykaklę, ir 
vingiuojančią siūlę: 

Prienų kombinato iliuzionistai 
aplodismentų nesusilaukė. M. Mi
sevičienė buvo griežtai įspėta už 
piktnaudžiavimus, nurodyta ir kom
binato vyr. inžinieriui A. Glibaus-
kui, kad būtina sustiprinti kontro
lę skirstant medžiagas, aprūpinant 
siuvyklas furnitūra ir, žinoma, dau
giau rūpintis užsakymų įvykdy
mo kokybe." 

Vargu ar begali suprasti tai 
ir Amerikos lietuvės moterys, ku
rios neturi rūpesčio dėl kelerių met 
rų, kurios perka, grąžina ir vėl per
ka kiek tik nori ir kada nori. Ir taip 
gali todėl, kad čia nėra pramonę 
smukdančios komunistų partijos. 

— S. Daukantas, vysk. M. Valan
čius, vysk. A. Baranauskas, dr. 
Jonas Basanavičius, dr. Vincas 
Kudirka, Maironis, Tumas-Vaiž
gantas, P. Vileišis, A. Smetona, 
M tčas, knygnešiai ir daug kitų 
žymiųjų žmonių, kurie atkak
liai ir ryžtingai ėmėsi tiesti Lietu
voj tautinius kultūrinius kelius į 
tautos laisvę. Aušrininkai ir var
pininkai visu ryžtu kovojo su ru
sišku imperializmu ir pavergė
jais. O kad tuo metu lietuvių bu
vo tautinis sąmoningumas gyvas, 
rodo įvairūs Lietuvoje sukilimai ir 
vieši pasipriešinimai caro vai-
džiai. 

Lietuvis, gyvendamas prie ne
ramaus vieškelio, nuo amžių tu
rėjo atkaklia; gintis, grumtis su 
gausesniu priešu, išlaikyti savo 
gyvenamąsias žemes, sukurti di
džiąją galingą senosios Lietuvos 
valstybę. Narsumu amžių kovose 
užgrūdinta valia, nepalaužiamu 
atkaklumu ir kitokiomis kario do
rybėmis buvo persisunkęs kiekvie
no lietuvių tautos vaiko kraujas. 
Didinga Vytauto Didžiojo pulkų 
pergalė Žalgirio laukuose Lietu
vos kario vardą plačiai išgarsino 
visame pasaulyje 

Žlugus didžiajai Lietuvos vals
tybei ir jos kariuomenei, svetimų
jų išdraskyta ir niokojama lietu
vių tauta pateko žiaurion pries-
paudon, tūkstančių tūkstančiai 
buvo priversti savo jėgas atiduoti 
pavergėjų reikalams. 

Visų skriaudžiamas, nualintas 
lietuvis nejučiomis išgirsta savo 
tautos laisvės pranašų žodžius. 
Išgirsta jautriųjų gimtosios že
mės dainų uždegančius posmus 
apie galingą Lietuvos praeitį, apie 
didžius lietuvių karių žygius ir 
vėl širdyje sutvinksi didingi, tau
rūs lietuvio kario jausmai. 

1914 metais, suliepsnojus pir 
mojo pasaulinio karo audrai, 
tūkstančiai lietuvių, lyg kažkam 
kilniam, didingam pasirengdami 
ir aukodamiesi, kantriai, sąžinin
gai ir didvyriškai žengė sutikti 
mirtį — atlikti sunkią ir baisią ka
rio pareigą. 

Gęstant pirmojo pasaulinio ka
ro gaisrų griuvėsiams, griuvo ga
lingųjų Lietuvos pavergėjų sos
tai. Lietuvių karių širdyse vėl 
atbudo ryžtinga dvasia ir laisvės 
kovų ugnimi užvirė visų krau
jas. 

Prisikėlimo kelias 
1918 metais Vasario 16 dieną 

prisikėlė lietuvių tauta naujam 
gyvenimui ir naujiems žygiams. 
Tautinė liepsnelė prasiveržė dide 
liu gaisru lietuvių širdyse Kiek
vienas susipratęs lietuvis gerai su

prato savo paskirti ir kilo už pla
čiai skambėjusį šūkį. Tūkstančiai 
lietuvių tautos savanorių stojo 
g.'nti Lietuvos. 

Nuo parako dangus d ūmavo, 
Lietuvos žemė nuo granatų su
jaukta. Tai didžiojo karo dovana, 
kuri Lietuvos gyventojams ne 
džiaugsmą teikė, bet ašaras spau
dė. Atrodė, kad lietuvis lygins lau
kus ir sės javus ne sau, bet kad ki
ti būtų sotūs. 

Bet lyg milžinkapiai atsivėrė ir 
senolių kaulai apsivilko raume
nimis. Ardytais keliais ir šunke
liais, giriomis, pelkynais slinko 
jie ir ėjo į ten, kur tėvynės karo 
trimitas skambėjo. Trimitas anos 
Vytauto Didžiojo garsiosios Lie
tuvos, kuri amžiais jau buvo mig
doma. Tai savanoriai kūrėjai. 
nepriklausomos Lietuvos prieš 60 
metų statytojai. Įvairūs jie buvo. 
Vieni atstovavo tautos smege
nims, kiti raumenims ir plienui. 
Tač:au visus juos jungė vienas 
tikslas — didelis uždavinys ir vi
siems vienodas dygliuotas kelias. 

Kelias buvo skausmu ir ašaro
mis nuklotas, vargais ir prakaitu 

BANDYMAI SU SOVIETŲ RADARAIS 
Sistemą sudaro "Fan Song" radarai 

B. JABLONSKIS 

Prez. J. Carterio 1980 didysis 
strateginių ginklų užmojis siekia 
brangius lakūnų valdomus lėktu
vus pakeisti žarnai skrendančio
mis ir kitomis raketomis. Daug 
dėme i o skiriama žemai skren
dančioms, nes jos gerokai piges
nės, kaip lėktuvai. Pažangiausio 
B-l bombonešio kaina jau siekia 
bilijoną. Ir kiti pažangūs kovos 
lėktuvai kainuoja milijonus. Kai
nas išrūtė brangi technologijos 
pažanga ir darbininkų atlygini
mai. 

Spaudžiamas prezidentas gyny
bos vadovų ir politikų, besirūpi
nančių JAV apsauga, įsakė pasta
tyti vieną kitą B-l bombo
neši. Tai tik spaudėjams pa
tenkinti, bet ne gynybos reika
lams. Nesirengiama ir kitus lėk
tuvus išimti iš apyvartos, nes vyk 
domi tyrinėjimai toliau su pažan 
gesniais lėktuvais. 
Žemai skrendančios raketos,kai 

bus aprūpintos brand. galvelė
mis, taps labai pavojingu ir ga
lingu ginklu. Tūkstančiai šių ma 
žų raketų gali nušluoti nuo že
mės paviršiaus ginklų įmones, 
raketų lizdus, ginklų sandėlius, ae 

nužymėtas. Nuo tėviškės slenksčio j rodromus, kariuomenės telkinius 
lydėjo savanorį motinos, sesių ir j j r .paskandinti Sovietų laivyną vi-
merginų ašaros, graudindamos SU05e vandenynuose. Jas galima 
pasiryžėlių širdis. Motinos aša- laidai nuo žemės ir laivų įren-
ra, nebaigta vaga, neišvaryta 
pradalgė kėlė klausimą, ar galės . ., . v. , . 
kada nudžiovinti ašarą, tęsti ne- ^ l l g e S > \ P™?Lzimo dvaf,a T 
baigtą darbą i JO n u ? a l e t I k l lu t l s> Pliekti uz-

Daugeliui'iš tėviškės teko bėg- j ̂ f I o b į T.*"** **? E 
ti slapčia, ypač iš Dzūkijos, nes ji I * e t n e * S i e m S . h x l m a s *uvo 

beveik visa buvo priešo okupuo-i ™l°™: D a uą e h u i n e b u v o lem
ta. Ilga kelionė, nakvynė laukuo-l * grĮZt!»tėviškes namus su perga-
se ar tamsiame miške sekino ko-įįes v a i n i k " ' į į į * . ^ " S 5 ™ 
vai reikalingas jėgas. Nuplyšęs! ^mną. Tik palinkęs kryzms, svy-
batas drebino kojas ir nudėvėtas! S ? 5 . * ? " ! * siūbuojančios ant 
drabužis nešildė kūno. Retos ei-
ės su netobulais ginklais, nepasise
kimai, kritusiųjų ramybė ir su
žeistųjų vaitojimai slopino pa
siryžimo dvasią. Jie turėjo nuga. 
lėti ne tik fizines kliūtis, bet ir at
sispirti dvasinėms pagundoms, lyg 
tas jaunuolis, ieškąs užburto kal
no, užkeikto turto. Tačiau lais-

i kapo gėlės dieną ir naktį kužda 
jų kaulams: Garbė jums! Jie ati
davė tėvynei viską, ką galėjo. Jų 
darbai baigti, keliai nueiti. O to 
kių buvo ne šimtai, bet tūkstan
čiai, kurių gyvybėmis ir kraujo 
aukomis buvo pasekta tautos lais
vė. 

(Nukelta j 5 psl.) 

LB Brighton Parko susirinkime kalba apygardos pirm. K. Laukaitis. 
Prie stalo susirinkimo pirm. V. šilas ir sekr. Juozas Žadeikis 

Nuotr. P. Maletos 

g:mų-
Bandymai su JAV įvairiais ra

darais susekti žemai skrendan
čias raketas nedavė jokių rezulta
tą, nes jos, skrisdamos nuo 20 
iki 50 pėdų aukščio, nuolat slaps
tos už gamtinių ir dirbtinių už
dangų: medžių, miškų, kalnų ir i-
vairių pastatų — kaimų ir mies
tų. Taip žemai skrendančias rake
tas dabartiniai radarai nesugeba 
pagauti ant savo tinklų. 

JAV radarų specialistai pasiry
žo išbandyti sovietų "Fan Song" 
radarus, kuriuos gavo iš Izraelio 
valstybės, prieš žemai skraidan
čias raketas. Izraelis nemažai 
soviet'nių ginklų karo metu atė
mė iš arabų. Su jais ir Sovieti
nių "Fan Song" radarų. 

Tyrinėjimai su Sovietų rada
rais neskelbiami. Jie laikomi ka
rine paslaptimi. ŪPI iš gynybos 
skyriaus patyrė, kad tyrinėjimai 
vyksta ir bus tęsiami, kol bus įsiti
kinta, kad ir "Fan Song" radarai 
neveiklūs prieš žemai skraidan
čia: raketas. 

Jei tyrinėjimai įrodys, kad jos 
nesusekamos jokiais radarais, bus 
įvestos į ribotą gynybos ir puoli
mo užmojį. Gynybos skyrius tei
gia, kad iki 1980 tiek padaryta 
pažangos, kad jie galėtų ant sa
vo tinklų pagauti raketas ir jas 
omaikinti. 

Naujausios žinios skelbia, kad 
jau baigiami išvystyti elektroni
niai prietaisai — radarų trukdy
tojai. Kai šiuos įrengimus gaus 
žarnai skrendančios raketos ir lėk
tuvai, jų saugumas dar daugiau 
sustiprės, o priešui pasidary; dar 
pavojingesnės. 

Ligi šiol žemai skrendančios 
raketos laikė egzaminus prieš 
šiuos technologijos įrengimus: 
100 mil. vertės radarinį AWACS 
lėktuvą, F-14 ir F-15 lėktuvų ra
darus. Buvo naudota šių raketų 
radarų sistemos: Hawk, Patriot, 
Roland, Stinger ir Chapparel. Ir 
pro šiuo; radarus praslydo nepa
stebėtos, teigia UPI atstovas. 

JAV turi Tomahavvk raketą, 
kuri turi labai tikslų kompiuterį, 
aprūpintą žemėlapiu tos vietovė;, 
kurioje yra naikintinas taikinys. 
Gynybos skyr. pareigūnas, pa
klaustas UPI, atsakė, kad į šį 
klausimą atsakyti negali, nes pa
gal gynybcc skyriaus potvarkį tai 
laikoma paslaptimi. Taip ir ne
sužinojo, ar ši raketa gali būti So
vietų gynybos sunaikinta, taiki
nio nepasiekusi. 

Jei paslaptis būtų buvusi išduo 
ta, skubiai būtų paskelbta spau
doje, radijuj, televizijoje ir ki
tuose šaltiniuose. Šia žinia bū ų 
pasinaudoję Sovietai. 

Su žemai skrendančiomis ra
ketomis tyrinėjimai vykcta Nellis 
aviacijos stovykloje, Nevada dy
kumoje. 

MUŠKIT BŪGNUS 
JURGIS JANKUS 
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Vakarų pasaulyje būtų juokinga 
rašyti straipsnius, kad staiga keli 
metrai medžiagos buvo parduoti ne 
tam. kam reikia. Tuo tarpu taip nė
ra pavergtoj Lietuvoj. Komunistinė 
Tiesa" sausio 18 d. laidoje rašo: 

"Prienų Buitinio gyventojų ap
tarnavimo kombinate iliuzionisto 
vaidmenį labai srkmingai ten atlie
ka Prienų paviljono vedėja M. Mi
sevičienė. Paėmė ji j rankas "stebuk
lingąją" lazdelę, mostelėjo ore ir.~ 
dingo 7.1 metro importinės medžia
gos paltams, išrašytos Birštono siu
vyklai. Tiesa, vietoj dingusios me
džiagos atsirado pinigai (žinoma, 
tik pagal kainoraštį). Lygiai taip 

pat "dingo" 4,7 metro medžiagos, 
išrašytos Išlaužo siuvyklai, 2,4 met
ro — Stakliškių sfuvyklai. Šios bui
tinio aptarnavimo įmonės vietoj me
džiagų gavo grynus pinigus. 

Kur dingo pačios medžiagos? 
Iliuzionistai paprastai nemėgsta 

išdavinėti savo profesinių paslap
čių. Tad teko įsikišti Prienų rajo
no Liaudies kontrolės komitetui. Pa
aiškėjo, kad ne vien. M. Misevičie
nė bando sudaryti stebuklų regimy
bę. Pavyzdžiui, Birštono ir Prienų 
siuvyklų darbuotojus bandoma įti
kinti, kad jie gerai aprūpinami siū
lais, furnitūra, švvstelf kombinato 

j vadovai pneJ jų akis "stebuklin-

Stovėjo toje pusėje ir juto, kad pirklys irgi stovi 
— Tegu pastovi, tegu pa verda savo paties buzoj. 

Tegu. 
Apsisprendęs greitai nuėjo į viršų ir pažiūrėjo 

pro užuolaidas. Pirklys jau sėdo į mašiną. Valandėlę 
pasėdėjo, galvą pakreipęs pažiūrėjo 1 namą ir nuva
žiavo. 

Šeštokas pasiliko su keisttt sunkumu, lyg kamba
riai būtų pritvinkę troškinančio tvaikąjJis nemėgo tą
sytis su smulkiais kasdieniškais žmonių reikaliukais, 
su ambicijomis neišmatuojamai didesnėm už patį rei
kalą, tik todėl ir nenuėjo į daug pelningesnę advokatū
rą, bet pasirinko tarptautinę teisę ir darbą universite
te. Su tuo darbu ir čia buvo laimingas, o dabar vistiek 
buvo įpainiotas į žmonių menkystę ir gobšumą. 

Ėmė keistas noras susikrauti daiktus, tik pačius 
būtiniausius, ir išeiti. Išvažiuoti kur nors. Kad ir į tą 
pačią Čikagą. Ten pasiimti kambarėlį, tęsti pasikalbėji
mus su Bronium, įkalbėtą surašyti, pertvarkyti. Tos 
kelios Šnekos valandos buvo atvėrusios visai kitą pa
saulį, šviesų,* širdin ramybės lašais lašantį, už jokius 
pinigus nenuperkamą. Palikti instrukcijas, palikti įga
liojimus advokatui ir tegu sau žinosi Tegu jie derasi 

Mintis nutraukė telefonas. 
— Ar jau vienas? — klausė Bronius. 
— Jau. O kur tu? 
— Mieste. Kokj autobusą pasigauti namo? 

— Aš atvažiuosiu pats. Bus geriau. 
Sutarė vietą didelės krautuvės užkandinėje ir išlė

kė, įsėdus į mašiną net lengviau pasidarė. Susigriebęs 
dar įbėgo vidun, pasiėmė mažiuką magnetofoną. Kal
bėti gali visur ir apie viską, o sykį pakalbėtą sunku 
besugrąžinti. Verčiau įrašyti iš karto. 

Bronių rado bekertantį kiaušinienę su lašinukais. 
— Tai taip svečią pavaišinau pusryčiais, — nusi

juokė Juozas. 
Abu nusijuokė. 
•— O kaip pirkėjas? — paklausė Bronius. 
— Nežinau. Atrodė susimaišęs. Mėgino sužinoti, 

kas pats, iš kokios kompanijos, bet pasakiau, kad man 
nė kiek nerupi j 

Persakė viską, ką kalbėjo. I r apie tą prie testa
mento pridėsimą pastabą. 

— Bus kas ar ne, bet nors rūpesčio turės. Spės, 
klausinės ir viestiek niekur atsakymo neras. Turės ką 
daryti — dėstė Bronius. 

Tuo tarpu ir Juozui atnešė kiaušinienės. Jis pasi
dėjo ant stalo magnetofoną, ir juodu vėl sugrįžo į vai
kystės laikus. 

Paskum aprodė tirpstančio sniego buzoj pasken
dusį miestą, nuvežė į universitetą. Ištuštėjusiomis gat-

kė, sūkuriavosi upės srovė, čia, besiskonėdami neblo
gai padarytu kepsniu, juodu vėl nuklydo į anuos lai
kus, kaip juodu dirbo plaustą persikelti per upę į Gir
tauto baltuosius žirnius. J is tik vienas tesėdavo vadi
namuosius bobius, tokio didumo kaip vyšniukus. Nors 
begrįžtant plaustas ir ėmė skirtstytis, nors abu ir su
šlapo ligi pažastų, bet vistiek parsinešė pilnus ančius 
žirnių. Tokių skanių, kad net liežuvį galėjai nuryt i 

Kai grįžo namo, jau buvo visiškai sutemę. Savo 
gatvelės pradžioj pralenkė žmogų, galvą įtraukusį į 
pastatytą apykaklę. Šeštokui dingtelėjo, a r nebus Vy
tautas, bet tuoj numetė mintį į šalį, kai tas pasuko 
juoda barzda apžėlusį veidą į pravažiuojančią mašiną. 
Ne tik pasuko, bet i r nusekė akimis, lyg norėtų pama
tyti, kas joje sėdi. Argi jau būtų pradėję jį sekioti, ir 
pirmą sykį pasijuto laimingas, kad septyniasdešimt
mečio proga draugai įtaisė elektronines garažo duris. 

Vos pasukęs į kiemą paspaudė mygtuką, įlėkęs 
garažan, vėl greitai užleido duris. Jeigu kas ir sekė, li
gi kiemo tikrai nespėjo ateiti. Jam tikrai buvo baugu, 
kad kas nepastebėtų Bronių kartu sugrįžusi Tada vi
sa mistifikacija nueitų šuniui ant uodegos, bet jam 
pačiam to nepasakė. Nepasakė, kad ir po universitetą 
važinėjo ne tiek norėdamas jį visą aprodyti bičiuliui, 

vėmis apvažinėjo visą jo plotą, paskum apvaikščiojo ] kiek su viltim kur nors pamatyti Vytautą, dingusi, lyg 
tuos pastatus,kuriuose pačaim teko dirbti pasidairė po; būtų į vandenį nuskendęs. 
didžiulę biblioteką su nemenku lietuviškuoju skyrium, Vos įėjus pro duris, suskambo telefonas. Šeštokas 
kuriam suorganizuoti Juozas ir savo buvo gerokai! pagriebė ragelį, tikėdamasis išgirsti Vytautą, bet atsi-
prikišęs. Norėjo parodyti ir savo kambarį, kuris dabar liepė Konkų pirklys. 

— Kur buvai dingęs? Visą dieną niekas neatsilie
pė, — labai draugiškai nusiteikusiu balsu užkalbino. 

— Turėjau visokių reikalų, — šaltai atsakė Šešto-

buvo pavestas kažin kuriam kitam profesoriui, bet ra 
do užrakintą. 

Paskum nuvedė į restoraną, kur neretai ir pats 
kada valgydavo ni*»tua. Restoranas buvo ant. m** 
kranto. Tuo už langų pilka, kaip švininė paklodė, šliau

kąs. 
(Bus dftugLan) 
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DRAUGAS, ketvirtadienis. t97Sro. vasario «"£*. OrJ. 
5 minučių ra-1 landines ir vk«ą 

dijo programas anglų kalba. Jas! 
be didesnio vargo kiekvienas ak
tyvesnis lietuvi? ?<iH įpiršti vie
tos amerikiečių radijog stotims, 
prašant laiką skiri "public Ser
vice" tikslu. Proeramas paruošė 
LB darbuotojai Dana Kezienė, 
Ant. Mažeika. Av<* ir Charles 
Zerr, Birutė ir Juozas Gailos, Ra
sa Ardytė ir Kęst. Pliuškonis. 
Programas galima ;žsisakyti: Lit-
huanian — Araericm Communi-
ty of USA., Inc., 7n« Custis Road, 
Glenside, Pa. 13038. 

Informacija amerikiečiams 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠ.M .'OMOJ AHA — FOB BENT B £ A I. i S f A T E 

Detroito mergaičių choras atliks meninę programos dalį Vasario 16-sios minėjime vasario 12 d. Kultūros 
centre Nuotr. J. Urbono 

DETROITO 
ŽINIOS 

PASKATINIS 
PARAGINIMAS 

Dar kartą pranešama, kad 
Lietuvių kambario Wayne Sta
te universitete atidarymas — 
pašventinimas įvyks Vasario 16 
d. (ateinantį ketvirtadienį) 7 
vai. vak. Jame dalyvaus Det
roito miesto ir Wayne State 
universiteto atstovai. Kambarį 
pašventins vysk. Vincentas 
Brizgys. 

Atidarymo akademija įvyks 
universiteto Ethnic Heritage 
pastato antrame aukšte, 226 
auditorijoje. Bus meninė pro
grama ir vaišės bei šampanas. 
Įėjimas ir vaišės veltui. Mote
rys kviečiamos dalyvauti su tau
tiniais rūbais ar ilgomis suknio
mis (semi formai). Ethnic He
ritage Center yra prie Antho-
ny Wayne Drive (šalia John 
Lodge greitkelio) ir Warren 
gatvės. Mašinas statyti "Staff 
Parking" aikštėje. 

Vytautas Katkus 

PATIKSLINIMAI 

Apgailestauju už Įveltas klai
das "Žiburio"' lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutės aprašy
me. 

LB VisuorrL reik. tarybos pirm. 
Aušra Zerr su talkininkais yra 
paruošusi pavyzdinę medžiagą 
Lietuvos reikalais kontaktuoti JA 
V prezidentą, va!>-ybės sekreto
rių, kongreso narius ir amerikie
čių spaudą. Pateikiami laiškų pa
vyzdžiai, amodą -caip kreiptis į 
politinio gyvenimo vairuotojus, 
prasyti vedamojo straipsnio, pa
rašyti laišką redakcijai ar pa-

Artėjant 60-jai jubiliejinei Lie-j dinė dr. Remeikio studija apžvel- n^ftl komunikatą spaudai mi 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ RUOŠIASI 
VASARIO 16-jai 

tuvos nepriklausomybės šventės, gia rezistencija istoriniu ir teori-
sukakčiai, JAV LB krašto valdy- niu požiūriu. Veikalas yra svarus 

Ramiai pensininku perai arba vy
rės, amž. moteriai ignimn! šviesus 
butelis Map4ewood g-vėje netoli "Pa
ramos". Reikalui esant, yra ir kai 
kurie baidai. Teirautis teL 778-8M8 

t kamb. mftr. 3 mtegauL 65 ir Tat 
man.. $27,500. 

Gražus bungalovr — 6 karab. 2 židi
niai. 83 ir Kedzie. $64.200. 

I 15 taetą senumo. 5^ kaisto. 3 mie 
, ____ gami. Daug rūbiniu. 2>4 mas. garažas. 

Išnuom. 4 kamb. botas suaugu- 9 » Narragansett. $54,000. 
šiems, be vaikų, arba pensininkas. 2-Ju. aukštų — 2 po 6 kamb. oaflr 
Jokių gyvuliukų. 45-os ir Fairfield ® "* Talman. $32,500. 

HELP WANTED VYRAI 

apyl Skambint tel. 
776-0784 

523-9164 arba 

M I S C E L L A N E O V 3 

ba ir LB Visuomeninių reikalų 
taryba deda pastangas ją pridera
mai atžymėti. Vėl siekiama lais
vajam pasauliui parodyti lietu
vių tautos nepailstamą kovą 
prieš sovietinį pavergėją ir Hel
sinkio konferencijos sutarimų bei 
Belgrade "kurčiųjų dialogo" ne
palaužtą jos išeivijos griežtą nu
sistatymą siekti Lietuvai laisvės. 
Leidinys.primenąs tautos kančias 

Septinti metai LB pastangomis 
ir rūpesčiu išeina leidinys, at
skleidžiąs žmogaus teisių pažeidi
mus pavergtoje Lietuvoje — 
"Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania — a 
Report for 1977". Veikalas bai
giamas ruošti spaudai ir dalimis 
spaustuvėje jau renkamas. Kovo 
mėnesį jis išeis 3,000 egzemplio
rių tiražu. Jame sukaupta nau
jausia 1977 metų įvykius apiman
ti dokumentacija, liečianti oku
panto priespaudą ir tautos pasi
priešinimą. Veikale atsispindi "K 
LB Kronikoje" ir "Varpe" atsklei
džiami būdingesni faktai, Lietu
vos disidentų grupės veikla, ke
liant pavergėjo nusižengimus 
Helsinkio sutarimams, Lapienio 
teismas, rusifikacija ir kt. Šiais 

akademinis įnašas į pastangas pa 
rodyti pasauliui tautos okupaci
nę padėtį ir pastangas išsilaisvin 
ti. Knygos ankstyvo užsisakymo 
lapeliai jau yra platinami 

LB finansuoja veikalą 
prancūziškai 

Sausio 28 d. JAV LB krašto val
dybos vicepirm. B. Raugas ir F. 
Andriūnas pasirašė sutartį finan 
suoti prof. d r. Bronio Kaslo veika
lo prancūzų kalba "La Lithuanie 
a la Recherche de la Liberte" iš
leidimą. Veikalas paruoštas ir bus 
spausdinamas bei platinamas lei
dyklos Prancūzijoje. Leidžiant šį 
veikalą siekiama pašalinti trūku
mą politinio pobūdžio veikalų a-
pie Lietuvą. I veikalo išleidimą 
žvelgiama kaip į svarbų indėlį a-
teičiai. Nėra abejonės, kad Pran 
cūzija, būdama Europos valsty
bė, palankiam laikui atėjus, turės 
svarų žodį Lietuvai keliantis ne
priklausomam gyvenimui. Veika
lo turinys apima 400 mašinraš
čio puslapių. Leidykla veikalą at
spausdins per šešis mėnesius nuo 
rankraščio įteikimo. 
Veikalas apie kuJmrirų genocidą 

Prof. dr. R. Silbajoriui sėkmin
gai įvykdžius Mokslo ir kultūros 

Labai pageidaujamos geros 
! - , . - :„ ,. pr«kes. Maistas iš Knropos sandelti*. 

-- straipsnis žmogaus teisių ,2«os w estn st., CMcago, m. «o«2» 
TEL. — WA 5-2T87 
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metais veikalo autorius yra poli 
arėjo būti Diana Alkutė, bet j t i n i l * mokslu- profesorius dr. To- " simpoziumo programinės dalies 

ne Alkutytė ' m a s Remeikis, septinti metai sėk- j organizavimą, JAV LB krašto 
Praleista Renatos Ratnikaitės į m i n S a i . s u ? e b ą s *£*? , f a k t u S ' 1 1 ! ^ * J L ^ t redaguoti 

pavardė, kuri buvo 
kė. Tikiuosi, kad pamiršta 
musmiriukė išliko sveika. D. į. 

nejano reikalu. Taip pat paruoš 
tas minėjimo rezoliucijų pavyz-| 
dys ir sti * 
klausimu. 

Jaunimas jungiasi į bendrą darbą 

Šiandieninis jaunimas — veik
los prieš okupantą ilgalaikis už
tikrinimas. Aplinkraščiu JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga kviečia 
jaunimą rašyti laiškus amerikie
čių spaudai, JAV prezidentui, 
kongreso nariams. Prie aplinkraš
čio jungiami įvairūs laiškų pa
vyzdžiai, pasisaką dėl politinių 
kalimų, Belgrado ir Helsinkio 
konferencijų, disidentų, S. Kudir
kos. JAV LJ is-ga yra bendruome
ninė institucija, ir JAV LB krašto 
valdyba didžiuojasi tos akcijos i-
niciatorių pirm. Birutės Zdanytės 
ir vicepirm. L. Kojelio bei jų tal
kininkų pastangomis ir jiems reiš 
kia padėką. 

A. Gč. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymą* 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69th St., t e l 776-1486 
4IIIIIIIIIUUIIUIIIIIIIH!illllllllllllll!lilltlH 
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PACKAGE KŽPBJESS AGEKCY 

MARU A \OREIKEEX£ 
SIUNTINIAI 1 LIETUV4 

REMODELING 
Atlieku Įvairius namų taisymo 

dalims. 
JUOZAS VENCKATJSKAJS 

Skambinti vakarais — 582-7606 

SIUNTINUII LIETUVĮ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4665 Archer Am 
Chicago, DL 60632, telef. 927-5880 

O V I N G 
ŠER£NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

akro t o n a Lemome. $10,000 
už .akrą. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
jausi aam — faeoaie Tas 

2951 W. 63id St.. 436-7878 

MARQUEITE PARKE 
2-jf botų mūriai* po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-os ir Talman. Žemiau $34,000. 

BUTT NUOMAVIMAS 
Narni? pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

•455 8a, Bedafe Ava. — 778-22SS 

T O O L M A K E A S 
Esper'd with drill & tap fixturlng 
Benefits and profit abaring. 
SNOW M.ASTFACTURIVG CO. 

435 Eastern Ave., BeBvoodV SD. 
— 37S-7142 

ASSEI00LY — BEHCH 
Electro mechanical assembly. Ez-
perienee required. Benefits and 
proSt shasing. 
SNOW MANTJFA€TUED<Q €» . 

4S5 Eastern A ve., Belfoood. DL 
— S78-7142 

Mechanic Asscmblcrs 
Day stoft only Experisnce neces-

aary. Mušt speak English, EsceHent 
benefits & coaditions. 

\RROW PNFI^IATICS 
Ouarter mile No. of Rt. 176 oo 83. 

rVANHOŪE, DLIJLNOLS 
Contact Ed Ward — .566-9100 

PULNi: OPERAUONS AND 
MATSTESANCE MASACSEBS, 
BIOffiDICAL ELECTRONIC 

tECHNlOASŠ & MANAGEES 

BeveHy Shores, Ind. 2-ju metu' .<>utsta^d,in« <*™*T , opportu^ty 
kaip liaujas n a m a s . 2 0 0 p. prie k e - Health Care Services Field. We have 
lio. Statytas ant kalnelio 
ežero. $125,000. Kreiptis į 

Aon Stephens teL 219—874-7428 

l i o . Statytas a n t kalnelio prie p a t Immediate openings for career mo-
tivated individuals witli trainiag &. 

M L .S 

a^a^HaaHaaavaVHaVMMIMBHBBPiini 

P L U M B I N G 
Vonių, viltuv*čs atokų ir vandens 
šildytuvų apeciafistaL Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plyteKa, GLass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-
ttta kreiptiB ano 7 ari 8 vaL ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SEEAPINAS — 636-2960 
mmmmmmmmmmm 

Capt God stiHans mOras. 28 metų 
senumo. 2 miegami su įrengta pasto
ge trečiam miegamam. Įrengtas rūsys, 
baras. 1% maš. garažas. Salia tuščias 
sklypas. Tik $31.200. Apyl. 76 — 
ir Maplewool 

2-įą batą medmis. Po 4 kamb. (2 
mieg.). ApyL 42 ir Campbell. 521,000. 

2-ją batų medinis po 5 kamb. (3 

I mieg.), 2 maš. garažas. $21,000. ApyL 
50 ir Washtenaw. 

Atnaujintas 3-jų batų medinis. La
bai geram stovy. 2 po 3 Vž kamb., vir- Į 
Suj 5% kamb. (3 mieg.). Pilnai i5-1 

esperience in: 
( 1 ) Providing corrective mainte-

nance, preventive maintenance, elec-
trical safcty on Biomedical Equip-
ment. Positions may require relQca-
tion but they do not involvo travel 
once established. 

( 2 ) Plant operations & maintenance. 
Exp&rier.ce with Steam generatios 
& distribution especiai'.y desirable 

AU persons will receive training 
in company prograir.. Salary core-
mensurate wlth backgTC-und & ex-
perience. Unlimited growth potential 
withm thia corporation. Positions 
available nationwide. Qnalified appli-
cants send Resume to: 

P . O. 
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NOTARY PUBLIC 
PiCOME T.\X SERVICE 

4250 Se. MaplewoodU teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMTNTU iškvietimai, pildomi 

PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

ilIlIlIlIlIilIlIlUUIlIlHIUUIlIlHHilIHIlUlllil 

BOK NO. D 0980 
225 W. HashLngton St. 
Chicago. Blinois 60606 

Bqoal Opportunity Employer M./F. 

' 

wmmmK'm 
\ juos sujungti moksliniais komen musmirių- ' 

PADĖKA UŽ 
SIMO KUDIRKOS FILMĄ 

Detroito Lietuvių Jaunimo są
jungos skyrius organizuoja padė
kos laiškų rašymą sekmadienį 
vasario 12 d., tuoj po 10:30 vai. 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos para
pijoje. Laiškų rašymas bus vykdo
mas sekmadieniais visą vasario 
mėnesi. 

Šių laiškų tikslas yra padėkoti 
CBS televizijos stočiai, Universal 
Technolgies ir Allstate kompani
joms už ių paramą ruošiant fil
mą "The Defection of Simas Ku
dirka." 

Kiekvienas lietuvis ši filmą 
matęs savais žodžiais turėtų jaus
ti pareigą išreikšti savo pasiten
kinimą. 

Ateinanti sekmadieni Kultūros 
centre Jaunimo s-gos nariams pra 
vedant bus proga tokius padėkos 
laiškus savo vardu išsiųsti. Kas 
norės galės panaudoti Jauni
mo s-gos paruoštus laiškų pavyz
džius. Bus prašoma padengti paš
to išlaidas. 

Taip pat bus galima pasiųsti 
ir VVestern Union Mail-o-gram, 
kurios pasiuntimas kainuos 2.75 
dolerių. 

Visi Detroito lietuviai yra kvie-
aami įsijungti į šį padėkos pa
reiškimą. 

Gintė Damušytė 

Į tarais, kad veikalas neliktų sau
sas ir išlaikytų reikiamą vienti
sumą. Specialiai paruoštu straips 
niu, veikale bendradarbiauja dr. 
Domas Krivickas, Lietuvių žmo
gaus teisių komisijos pirmininkas. 
Taip pat autoriui talkina kun. 
Kaz. Pugevičius. 

Daugelis rankų didelius darbus 
pakelia. Veikalo 'paruošime doku
mentus verčiant i anglų kal
bą talkina R. Cesonis, pal ia Ja- j 
kienė, dr. Jonas Stikliorius, I 
Aid. Zailskaitė. Techninis redak-i 
torius yra Saulius Kuprys. 

Pažymėtina, kad tiek šis, tiek! 
žemiau minimi veikalai finan-' 
suojami iš visuomenės Varario j 
16-sios proga JAV LB-nei skirtų 
laisvinimo darbo aukų. 

i kalba kolektyvinį veikalą 
kultūriniam genocidui Lietuvoje 
nušviesti. Specifinėms temoms 
dr. Šilbajoris yra pasitaikinęs pen 
kis lietuvius mokslininkus. Veika
lo paruošimas spaudai už
truks iki metų pabaigos. 

• 

Radijo programos angliškai 

Nepriklausomybės sukakčiai 
atžymėti JAV LB Vjsuom. reik. 

THE BALTIC NATIONS 

ATEITININKŲ DKMESIU1 

Šį sekmadienį, vasario 12 d., 
ateitininkų jaunimo vienetai da- nepriklausomybės Šventės pro-
lyvaus organizuotai su vėliavomis ga. Mergaitės dėvi tautinius 
Dievo Apvaizdos bažnyčios rūbus. Dalyvavimai būtinas 
10:30 vai. pamaldose Lietuvos j Renkamės 10 vai- ryto. 

Veikalas "Dissent in 
Lithuania" 

Ne visi užsimojimai pagal pla
ną įvykdomi. Užtruko su išleidi
mu dr. T. Remeikio dokumenti
nės studijos apie pokario rezis
tenciją Lietuvoje "Dissent in 
Lithuania since 1945". Tačiau 
pagaliau visos kliūtys nugalėtos 
ir dar šią žiemą dr. Remeikio il
gai brandintas veikalas leis lietu
vių tautos balsui stipriau pasiskar
denti. Leidimą finansuoja JAV 
LB krašto valdyba, leidžia Litu
anistikos instituto leidykla. 

ŠK veikalas anglų kalba patei
kia 61 autentišką lietuvių tautos 
rezistencijos prieš okupantą do
kumentą, pradedant pokario par
tizanų judėji.nu ir baigiant vė
liausiais pogrindžio raštais. Jva-

Prot dr. BRONIO i. KASLO 
; oanjaa anglų kalboje veikalas, to 
• rj sudaro trys dalys. Pirmoji a » 
; teikia Baltijos Valstybių istoriją 
j bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje HitegES-
cijoje, trečioj — n D. karo įta 
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas grasiai iš
leistas ir tinka bet kokis paogi 
amerikiečiams Įteikti kaip dovaną. 
Kaina $12M. 
pastų, 
DRAUGAS. 4545 Wsst <8r4 

cueaft*. m. mum 
minais gyventojai prideda 0fc 

aookeačh) ir persiuntimo 

NNimNiiimmtniiiiimnitiiiiiiiMiHiiiMii 
Radijo Valanda jau virs 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York ir Connecti-
cut lietuviams! 
Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet 
iš WEVD Stoties Nev Yorke 1330 
kil, AM ir nuo 7 ari 8 vai. vak 97.9 
meg. FM. 
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DirekL Dr. Jokūbas J. Šlakas 
14S7 Force Dr ive 

Mouataimide, N J. 97092 
TeL 232-5565 (eode) 201 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
B Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 89.5 meg. 
FM) Krmad 7:30-8^0 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stakas) 
IIIIIIII1IIIIIHIIIIIIIIIIIIMII 

fonas Molokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
S knyga tik dabar gauta. Kie

tais viršeliais. 116 pusi. Kleista 
Anstralrjoie 
$4.30. 

IIUIIIIIIIIIIIMilIlIlIlItlIlIlIlIUIIIIIIIItlilIlII 
įvairiu prekic pastrinldinas nebran
giai iš mnsn sandeBo. 

OOSMOS PARCKLS EXPRE8S 
S1UNTIMIAI Į LIETUVĄ 

3333 S. Hals«ed «t.. CSiieagO. m SO80S 
i".<»1 W. SStitl St.. dEteago. m . S8S29 

Telef.: S29-2737 — 254-33S0 
Vytautas Valantinas 

Mi i iH iMi i i iH i i i in i i i i i iM imi i iMi i i i i i i i i in i i 

nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw. 
Mūrinis. 2 botai po 4 kamb. Už

dengti porčiai. Pilna pastogė. Rūsys. 
Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie 
43 ir Sacramento. 

4-rių batų mariiih. Pilnai išnuomo
tas. Rūsys. Garažas. $52,000. ApyL 34 
ir Hermitage. 

Mâ ąuette Parke pardavimui mūri
niai 4 — 5 — 6 — 8 arba 13 butų 
pajamų namai. Interesuoti prašomi 
kreiptis | 

V Y B A I I B M O T E R Y S 

EXFERT) WOMAN VVANTED 
for Multiple Co2 Winder 
For inf ormation call — 

Ocden Coil Transformer Cs. 
3323 W. Cermak. Chicago, ffl. 

V A L O 
KILIMUS IR BALDOS 
Plauname ir va$kaojame 

vi«n rūšia prindis. 
t. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

Ulsskymus siųsti: DBAFGAS. 

. 

ftt»mniinnMnninMiinii 

* • » * 

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

Apdraustas perkraustymaj 
įvairių atstumų 

Tel.: 376-1883 arba 376-5996 

^ 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

MARQUETIB AUTO OJNK 
6655-50 So. Ommm Am. — TU. 471^ 

Užsienio ir 
Tone ap ir jfslntiiini (i 

STABDŽIAI 6 mėnesių ar 6,000 u&Bų garantija 
oS mGsų darbą (pstaisymna). Atdara nuo 7 v . ryto. 
§d 10 vai v a t a m 

DbL teis. 

M H M M ss legtHŠkomit 
lunHumis m vnoivTiits 

| M p — I 
Tai nauja pagerinta laida 
CIs nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas Ir ją galia 
bei nurodoma jų forma Ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se 
vaikianaus {statymus, bet ir Vo
kieti jo je, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

SSJ»: b s t « 

»««•—•••—>• i — » — — — — « * •> • • • • • • • • • •—»»«• •« • • • • « • < 

RealtyCo. 
76741600 arba 778-3971 

Baltas Sniego Parkas 
4 vienetu mūras ir garažas. Mar-

quette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38.300 

Palkbaas. S kasas, IH mem asams 
h* garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marąuette Pke. $29,900. 

Gražus platus sklypas k garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksas "rascb". Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant Šil
dymo dvi kontroles. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedą]. Tik pamatę 
nupirksite už $40,000-

Gražus 5 kamb. apie 20 metų mū
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marquette Pke. Tuoj galite 
užimti. $27,900. 

Tvirtas 2-jų ankstų maras. 2 botai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Pke. 

Valdis Real Estate 
2625 Wwf 7lst Street 

TeL 737-72M ar 737-8534 

O R D E R P I C K E B 8 
Des Plaines distribution center is hir-
ing order pickers. Exp. prefared. Ex-
cellent startine salary. Mušt speak & 
read English. 
Pfease Call 296-5426 laffra Cosmeties 

For Aa Appointment Intervieu 
a> 

{ S I G V K I T E D A B A B 
. - . » » • 

itinnnitiiHittHHiiiitiiiMitiiiiiiiittiimtni 
Atsitraukę nuo aavo kasdie

ninių rūpesčių ir vargų, tikrai 
rasite atį"aivos įdomioj knygoj. 

Skaitydami Renės Rasos 

MEILĖ T R I K A M P Y 
ne tik užmiršt nuobodžia aplin
ką, bet nejučiomis persikelatt į 
romano veikėjų audringą jaus
mingumą, pdną džiaugsmų ir 
liūdesių, gyvenimą, kuris, kaip 
nuotykingas filmas, pagaus jas 
nuo pirmo puslapio ir laikys 
Jtamoje iki paskutinio. 
narna Drauge. 

Knygos kaina tik 3 doL Gau
nama "Drauge". 

Mūr. « 
tnvesuurtmaa. 
$42.900. 

po a kamb. Geras 
Marqu«tte Parke. — 

žaa imokSJlma*. 
$so.»ee. 

MfiiM 4 ihj^ats ir 
quett* Parke. Piffoa 

po S kamb. 
Marq«ette Parke. 

Mar-
$39.600, 

BCMlk • kamb. aaaaas 
parduodamas d«l liros. $35,000. 

M<* turtme pardaTteiaJ Floridoj 
Vfeokfcj namq. Vorintio|l ptrkU. pSr-

" skambinkit mama. 

VIINA REAL ESTATE 
TeL — 925-6565 

RemJots tuos biznierius. 

*********"T"i—rrmiinniiiiiiiiimiiiHiiiaa. K 

tt 

aTEZlKSAS BROMKRL9 

Skambantis Laikas " 

EUeraSHai 
PapiMyta laida. 72 pusi. M77 m. 

Viršelis dail. A. Korsakaitės-Sut-

UJsakymus atnstl: 
DRAUGAS, 4545 W. SSM St, 

DL 

Apsimoka skelbus diea. DRAUGĘ, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-
tuvuį dienraštis, gi skelbimu lcs> 
tws yrs vtateiBB pnefesriEos. 

file:///RROW
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MOSU KOLONUOSE 
Baltirnore, M į 

SUKAKTUVINIS RADIJO 
VALANDOS KONCERTAS 

30 metu — netrumpas laiko 
tarpas, o drauge ir didelis darbas, 
kurį per visą šį laiką ištvermin
gai kas sava'tę, nė vieno sekma
dienio nepraleidę, dirbo Albertas 
Juškus ir Kęstutis Laskauskas, 
vesdami Baltimorės Radijo va
landą lietuviams. Baltimoriečiam, 
o taip pat ir Washingtono lietu
viams jau pas'darė įprastinė tra
dicija sekmadieniais 10 vai. už
sisukti radijo aparatą ir pasiklau
syti lietuviškos muzikos, praneši
mų, o kartais, iškilmingom pro
gom, ir specialios šventei pritai
kytos programos. 

Gal prieš 20 metų į radijo va
landos programą buvo* įvestas di
delis paįvairinimas, sakyčiau, pa
tobulinimas. Buvo pradėtos vadi
namosios "Mūsų darbų ir vargų 
apžvalgos".Tai žinios bei komen
tarai iš lietuviškojo visuomeni
nio, kultūrinio, bei politinio ju
dėjimo pasaulyje ir pačioje Balti-

mergelių dainavimas" ir St. Šim
kaus 'Ting nę bobą". 

Antroj daly sofistas atliko St. 
Šimkaus "Išėjo tėvelis į žalią gi
relę" ir populiariąją "Kur bakū
žė samanota", J. Tal la t — Kelp
šos "Žaliojoj lankelėj" ir Udrio 
ariią iš V. Klovos operos "Pilė
nai" . 

Trečiojo] daly R. Tosti "Tavęs 
nebemyliu", Gasparo ir markizo 
arijas ir R. Plan-uette operetės 
"Komevilio varpai", " N a m o " iš 
A. Dvorako "Naujo pasaulio" 
simfonijos ir koncertą baigė A. 
Raudonikio "Lauksiu tavęs atei
nant" . Solistui dar teko porą dai
nų pridėt' bisui. Daina Buivytė 
ir Eglė Mildažytė prisegė solis
tui ir akompaniatoriui po rožę^ 

Po to radijo valandą lietu
viams žodžiu sveikino Baltimo
rės lietuviškųjų organizacijų ta-
rvbos pirmininkė dr. Elena Arma-
nienė ir LB apylinkės vardu Jo
nas Kazlauskas. Radijo vedėjai pa
dėkojo solistui ir akompaniato
riui už puikią koncerto progra
mą ir v'siems juos šios sukakties 

SCLIST5S JUCZES KRISTOLArTYTSS -
DAUGĖLIENĖS KONCERTAS mis. Rugiagėlių finalas 

morės kolonijoje. Pirmasis šios ap ? r < ^ sveikinusiems. Jie pabrėžė, 
žvalgos pranešėjas buvo tada j kad šiame dideliame daĄe jiems 
Baltimorėje gyvenęs inž. Vytau
tas Volertas. Vėliau apžvalgos kal
bėtojų skaičius gerokai padidėjo. 
Radijo valandos vedėjai įjungė 
į savo talkininkų būrį beveik kiek
vieną žodį valdantį Baltimorės 
lietuvi, neišskiriant nė studentiš
ko jaunimo. Jie, pakaitom kas sek
madienį kalbėdami, turėjo pasi
sekimą klausytojų tarpe ir tuo 
pačiu kėlė lietuviškų interesų 
aktualumą ir informavo visuo
menę. Deja, dėl pasunkėjusių ra
dijo valandėlės sąlygų prieš ke
letą metų nuo tų įdomių ap
žvalgų atsisakyta. 

Be to valandos vedėjai kasmet 
radijo valandos veikimo meti
nėms suruošia koncertą —balių. 
Šiemet toks koncertas įvyko sau
sio 14 d. 7:30 v. v. Lietuvių sve
tainės ąalėje. Programą atliko Ka
nados lietuvių baritonas solistas 
Vaclovas Verikaitis. Jam akom 

Sol. J. Krištolaitytė-Damgelienė 

Gražių lietuviškų dainų kon
certas įvyko J. Narūnės knygos 
"Jaunystės" supažindinimo pro
ga Miami Liet. Amerikos pilie
čių klube sausio 22 d. 

Plačiai žinoma solistė Juoze Kris 
tolaitytė — Daugėlienė, atvyku
si iš Juno Beach, Fla., atliko me
ninę programos dalį. Jos turinin
ga, rūpestingai paruošta dainų 
programa pirmojoje dalyje apėmė 
tris liaudies dainas ir antrojoje 
dalyje — "lietuvių kompozitcfrių 
dainas, anot dainininkės pasaky
mo, "pagerbti mūsų talentingus 
kompozitorius. Solistei akompa
navo prityrusi pianistė, lietuviams 
pažįstama muzikė Danutė Vasi-
Tauskaitė — Liaugminienė. 

Vokalinė programos dalis pra-
Idėta liaudies daina —"Oi ūžkit" 

(Kačanausko). Tos gražios dai
nos frazavimas skambėjo ryškiai, 
nenusidėdamas muzikiniam tiks-

Sausio 22 d. sukako lygiai vię- romui. Malonus lyrinis sopranas, 
neri metai nuo Baltimorės visuo- sol'stės lietuviško žodžio gražus 
menės veikėjo Juliaus Šilgalio mir- ištarimas darė labai gerą įspūdį. 
ties. Ta proga našlė Emilija ir Dainos finale dainininkė išvys-
šeima surengė velionio p a m i n k - , t e efektingą forte aukštame re-

nuoširdžius aplodismentus. Ant
roji daina "Vai ir prijojau" (Ka
roso) žavėjo auditoriją ypač sub
tiliu interpretavimu piano daly
je. Solistė dainavo įsijausdama ir 
atskleisdama malonų lyrizmą. Tre 
čioji liaudies daina "Sakė mane 
šiokią" (Juozo Tallat — Kelp
šos) nuskambėjo salėje gyvai, 
nuotaik'ngai, įvairiai niuansuo
tai, kaip įdomus, gyvas veikalė
lis, kur galima buvo pasigėrėti 
solistės vaidybiniais pasirodymais 
ir sceniniu gražiu laikymusi. 

Juoze Krištolaitytė — Daugė
lienė buvo apdovanota elegantiš
ka puokšte raudonų ir baltų gvaz 
dikų. Gėles parūpino Janina ir 
Antanas Telšinskai, jas jteikė jų 
dukrelė jaunutė gimnazistė Kris
tina Telšinskaitė. 

Antroje koncerto dalyje buvo 
duota Poeto Kazio Binkio "Ru
giagėlės", Gruodžio kompozicija. 

jarro-' TfP. 
paryš-' 

kintas gražiu forte ir palydėtas 
smagiais publikos plo?ima:s. 

Vėliau ėjo romantiška daina 
"Prisiminimai" muzika A. KaČa-
nausko ir arija iš operos "Graži
nos, kompozicija Jurgio Karnavi-* 

[čiaus. Jos buvo puikiai padainuo
tos ir publikos šiltai priimtos. Kon
certas buvo labai gerai pasisekęs. 

Po koncerto buvo to vakaro li
teratūrinė dalis. Vėl'au šilta va
karienė ir šokiai. Publikos atsilan
kė nemažai, paskutiniesiems net 
pritrūko maistą 

J. Narūne 

ATJGAS, 'M"r'r*o'''<in"» 1978 nv v?°*rv) mėn 9<1 

Musų mylimam Mokytojui 

SNIEGAS 
I 

Nors ir nesmarkiai pirmadienį 
18 valandų snigo Chicagoje. 
Prisnigo 6 colius sniego. Jei šie
met dar iškris 5 coliai, t a i bus 
rekordinis sniego kiekis, nes jau 
iki šiol yra iškritę 72 coliai. 
Tada pralenktų 1969-1970 m. 
žiemą. 

daug padėjo jų žmonos ir darbu 
ir moraline parama. Todėl Alber
tas Juškus prisegė scenoje rožę Liu 
cijai Laskauskienei, o Kęstutis 
Laskauskas — Angelei Juškuvie-
nei. • 

Po koncerto ir tokios lyg ofi
cialios dalies prasidėjo šokiai ir 
vaišinimasis. 

A. A. JULIAUS ŠILGALIO 
MIRTIES METINĖS 

lo šventinimą kapuose ir jo mir 
ties prisiminimą. 

Rytą Šv. Alfonso bažnyčioje 
įvyko lietuviškos pamaldos už a. 
a. Julių Šilgalį. Šv. Mišias laikė 
lietuvių klebonas kun. Antanas 
Dranginis, kuris taip pat pasakė 

panavo pianistas Jonas Govedas. jautrų pamokslą, iškeldamas a. 
Prieš pat koncerto pradžią sce- a ; Juliaus nuopelnus Baltimorės 

noje prieš uždangą pasirodė ra-M'e tuv:ų kolonijai. Lektoriavo 
dijo valandos vedėjai Albertas, Antanas Diljonas. Mišių metu 
Juškus su Kęstučiu Laskausku. " " 
Jiedu kiekvienas tarė po įžanginį 
žodį lietuvių ir anglų kalbonrs, 
paminėdami savo radijo progra
mos sukaktį, pabrėždami, kad 
per tą laiko tarpą jie paruošę 
daugiau 1500 radijo programų, 
ir pažadėjo dirbti toliau, kol są
lygos leis. 

Uždangai pakilus, su aplodis
mentais buvo sut:kti solistas V. 
Verikaitis ir pianistas J. Govedas. 

Pirmoj daly girdėjome A. Ka-
čanausko "Ten kur Nemunas 
banguoja", K. V. Banaičio "Pa
bėk bareli", V. Klovos "Rudenio 
arimuos", A. Kačanausko "Tų 

LIETUVOS ŠVENT* 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Sveikieji grįžo prie arklo, dalgio, 
varstoto ar nebaigto mokslo. Jie 
siekė asmeniškos laimės, džiaug 
damiesi Lietuvos prisikėlimu. To 
kiems tėvynė stengėsi atsilyginti 
ne vien garbės ženklais, žemės skly 
pais, pirmenybe, bet ypač tuo, 
kad Jų pradėtas kūrimo darbas 
buvo tęsiamas valstybės stiprini
mu ir kultūrinimu. 

Vienas brangiausių paskiram 
žmogui h tautai dalykų yra lais
vė. Ir tinkamai laisvę įvertina tik 
tie, kurie ją prarado. Musų tau
ta šiandien yra pavergta, tai mes 
jos va:kai puikiai dabar jaučiame 
buvusios laisvės palaimą. 

Tas jausmas šios Vasario 16 d. 
proga atnaujinamas, tautos vai
kai kartoja savo ryžtą kovoti iki 
galo, iki pergalės, kol mūsų tauta 
atgaus prarastą laisvę. Kaip buvo 
praeityje, taip bus ir ateity — le
miamoje ir žūtbūtinėje kovoje 
svarbiausią uždavinį turės atlikti 
mūsų tautos ryžtingieji vaikai. 
Narsa ir drąsi tauta gyvens per 
amžius, sakč istorija. Reikia tik bū 
ti vertiems pirkti savo tautai araS-
numą. 

specialiai ta proga giedojo "Dai
nos" vyrų choras. 

Po Mišių Loudon Park kapi
nėse įvyko iškilmingas paminklo 
šventinimas. Apeigas atliko kun. 
A. Dranginis. LB apylinkės val
dybos pirm. Vytautas Eringis pa
dėjo gėlių prie velionio pamink
lo ir tarė nuoširdų pagarbos žo
dį valdybos vardu. Tuo pačiu me
tu akt. Jonas Kazlauskas paminė
jo velionį lietuviškoje radijo va
landos programoje. 

gist're, iššaukdama klausytojų 

Paminklą pašventinus, našlė 
Emilija Šilgalienė svetingai pa
vaišino visus dalyvius savo na
muose. Vaišių metu momentui 
pritaikytą žodį tarė dr. E. Arma-
nienė, Ben Karpers. A. Veliuona, 
kun . A. Dranginis, N . Raste
nis ir A. Radžius. Kalbėtoiams už 
jų pareikštas mintis ir visiems 
svečiams už dalyvavimą trumpa 
kalba padėkojo pati šeimininkė 
E. Šilgalienė. 

Virbelis 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

2443 WEST « rd STREET 
Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishhj krautuve 

THE D AISY STORE 
9918 Soirthwest Hwy., Oak Lawn 

Tel. 499-1318 

A t A JONUI MOTBONIUI mirus, 
nuoširdžiai atjaučiame liūdinčius dukterį JADVYGA 
ir žentą ANATOLIŲ LAKUS, anūkus RAS$ ir KĘS
TUTĮ. 

Chtcagos Anglijos-Britanijos 
Lietuviu Klubas 

A t A PRANUI RAŠTUI mirus, 
žmonai JUZEI, dukrai JONEI su šeima, sūnums 
dr. VYTAUTUI, IGNUI, SKIRMANTUI su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Vincas ir Audrcnė Pavilčiai 

Mylimai Motinai 

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jos dukrai dr. EUGENIJAI 
KRIAUČIŪNIENEI, jos šeimai ir artimiesiems. 

0. Baukiene, I. Kairyte, L Vedegiene 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

yzf-rmfvs •:••/, 

-
A. A. 

V y t a u t a s 
S e n k e v i č i u s ^w-

Žemišką kelionę prieš 57 metus pradėjęs, mirė 1977 mt., 
vasario 21 d. Amžinybė metais nebeskaičiuojama. Ji yra vienin
telis tikras daiktas žmogaus būtyje. Į Dievo namus sugrįžusio 
prisiminimas šv. Mišiose bus vasario 26 d. 9 vai. ryto Toronto 
Prisikėlimo šventovėje. 

Kviečiame gimines, draugus, pažįstamus tose pamaldose 
dalyvauti. 

Mama Veronika Senkevičienė 
ir brolis Česlovas Senkevičių* 

• 

PADĖKA 
A . f A. 

HENRIKAS MORKŪNAS 
Mirė 1977 m. gruodžio 12 d., būdamas 68 metų. 
Palaidotas gruodžio 15 d. Šv. Kazimiero kapinėse. 
Dėkojame už šv. Mišių aukas, už užuojautą, išreikštą asmeniš

kai, raštu k* spaudoje. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir pažįstamiems už atsilanky

mą koplyčioje, dalyvavimą pamaldose ir palydėjimą į amžino po
ilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū.kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčio
je, gedulingas pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Reiškiame padėką laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už 
malonų patarnavimą. 

Nuliūdę — žmona, mofina ir brolis 

Perskaitę "Draugę", duokite ji kitiems. 

A. t A. BRONIUI GRIKENIUI mirus, 
jo žmoną STEFJĮJil!^ dukrą AUŠRELĘ ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučia jo buvusių mokinių 
būrelis 

Juozas Ardys Adolfas Markelis 
Aldona Grincevičlenė Julija V*!d*ene 
Ona Jagelienš 

Mielai mamytei 

A. f A. 
MARIJONAI IGNATAVIČIENEI mirus, 

dukrai dantų gyd. EUGENIJAI KRIAUČIŪNIENEI ir anūkei 
dantų gyd. O N A I KIOAUČICNAITEI-THARP so šeimomis ir 
kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ DANTŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGA CHICAGOJE 

E U D E I K I S 
LAIDOTTJVIC DIREKTORIJŲ 

0OVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. 0AIMID 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 

• Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika ̂  Evans 
Laidotuvių L rektoriai 

6 8 4 5 SOTO WESTERNWE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

. P E T K U S 
T Ė V A S !R S 0 R U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODEENISKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhili 6-2345-6 
1410 So, 50th Ave„ Cicero TOvmhall 3-2108-9 

AIKSTft AUTOMOBILIAMS STATYTI 

IJUDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

JS97 SO. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-34M 

STEPONAS GC. LACK (LACKAvVICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrgtaria 7-«71 
2424 W. «Kb STREET Tel. RFpubHc 7-1213 
11(09 Southwest Highway, Palos HlDs. TU. TeL 174-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette MS72 

POVILAS J. RIDIKAS 
3311 SO. UTUANICA AVE. . TeL YArds 7-llJM» 

JURGIS F. RUDMIN 
S3S4 SO. HALSTED STREET TeL YAfdi 7-1111 

VASAITIS - BUTKUS 
144t SO. Sfttb Ave^ CICERO, ILL. TeL OLympte M t * 



X 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m, vasario mėn. 9 d. 

X St. Statkevičienės (ne: 
Stankevičienės, kaip klaidingai 
buvo paskelbta "Drauge" vasa
rio 7 d.) bus paminėta 85-rių 
metų amžiaus sukaktis DLK 
Birutės draugijos susirinkime 
vasario 11 d. 2 vai. p. p. Liet. 
Tautiniuose namuose. St. Stat-
kevičienė buvo pirmoji moteris 
savanorė - kūrėja ir Lietuvos 
nepriklausomybės kovų parti
zanė. 

X Dr. Marija Gaižutienė, ke
ramikė, vadovauja Čiurlionio 
galerijos direkcijai, kuri rūpi
nasi parodų rengimu ir kūrintų 
telkimu meno kūrinių fondui. 
Meno kūrurų fonde yra sutelk
ta 196 kūriniai. Jų dalis vasa
rio 10 d. bus išstatyta parodai 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

X Lietuvos šaunų sąjungos 
centro valdyba rūpinasi pasta
tyti paminklą okupuotoje Lie
tuvoje susideginusiam Romui 
Kalantai Jo susideginimas rei
kalaujant Lietuvai laisvės sim-

• - s ; . 

Arch. Albertas Kerelis, 
Pasaulio Lietuvių ini. ir arch. 
sąjungos centro pirmininkas, 
praves šeimynišką pasikalbėji
mą — įspūdžių pasidalinimą, te
ma: "Susitikimas su inžinieriais 
ir architektais okup. Lietuvoje, 
Europoje ir Australijoje". Pasi
kalbėjimas įvyks Chicagos inž.-
arch. sąjungos narių susirinki
me vasario 10 d. (penktadienį) 
7:30 vai. vak. L. T. namų sa
lėje. Programa bus paįvairinta 
skaidrėmis. 

X Algimantas ir Irena Ku
biliai po įvykusios automobilio 
nelaimės guli Sv. Kryžiaus bgc*-
ninėje gerokai sužeisti, bet tikisi 
greit pasveikti. Tame pačiame 
automobilyje važiavę vaikai An
tanas ir Linas buvo tik g marki ai 
sutrenkti ir apibraižyti, bet po 
pirmos pagalbos galėjc grįžti 
namo. 

X LRKA susivienijimo susi
rinkimas įvyks šį sekmadieni n a m u savininkų sąjunga pa-
11:30 vaL r. Švč. M. M. Cimimo s k v r ė 2° <l°terių auką "Drau-
parapijos salėje. j S^" h* ją per draugijos dar-

'buotoją Viktorą Kelmelį įteikė. 
x Lemonto miesteho valdžia 

IŠ ARTI IR TOLI 

LB Brighton Parko Chicagoje susirinkimo, ivvkusb 
į 

ausio 29 d., daliu narų Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LB BRIGHTON PARKO 

APYLINKĖJ 

LB Brighton Parko apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 29 d. Jį pradėjo valdybos 

bolizuoja už laisvę kovojančius j p i r n L v g ^ ^ j a m pirnjįun. 

numatytus ateities apygardos j kis, parengimų vadovas — Vy-
darbus. tautas Dijokas, specialiems rei-

Susirinkinie buvo iškeltas; kalams — Rūta Juškienė ir Ka-

ir žūstančius lietuvius. Taria
masi dėl projekto ir svarstoma 
vieta, kur paminklas būtų sta
tomas. 

X Brighton Parko Lietuvių 

Nuoširdžiai dėkojame. 
Lietuvos nepriklausomybės ats-l x ^ ^ I n g a m i i s Lietuvių 
tatymo 60 metų šventės proga Bendruomenės Hot 
iškels Lietuvos vėliavą prie sa-! a p y l i n k ė s ^ „ ^ 
vivaldybės įstaigų Lemonto 
centre. Iškilmingas vėliavos 
pakėlimas bus vasario 12 d., 
sekmadienį, 2:45 vaL po pietų 
(po šv. Mišių) prieš pat minė
jimą. Tškilmingą šventės minė
jimą, kurį sudarys pamaldos už 
Lietuvą St. Patrick bažnyčioje, 
vėliavos pakėlimas ir minėjimas 
lituanistinės mokyklos salėje su 
kalba, menine programa ir vai
šėmis, rūpestingai ruošia LB Teac, padėkojo už šventines kor-

Springs 
pasveikino 

"Draugą", gražiai įvertino jo 
atliekamus darbus, 
sėkmės ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Dėkojame. 

X Antanas V. Račka, ~Far-
mington Hills, Mich., atsiuntė 
prenumeratos mokestį, kurį pa
lydėjo 10 dolerių auka. Labai 
ačiū. 

klausimas apie atsiradusį konf
liktą su pasišovusiais ardyti 
lietuvišką vieningumą, pastan
gas skaldyti Lietuvių Bendruo
menę ir bylą amerikiečių teisme 
dėl vardo. Šiuo reikalu (vėliau 

kavo. Paprašė tylos minute pa
gerbti 1977 metais amžinybėn 
iškeliavusius narius perskaity-
damas 14 pavardžių; Valdybos ^ **&*)' 3.AVJ£ J " * ? 
sekretorių Juozą Žadeikį pa
kvietė sekretoriauti ir perskai
tyti jo paties rašytą praėjusio 
susirinkimo protokolą, kuris bu
vo priimtas be pataisų. 

Iš valdybos pirmininko pra
nešimo paaiškėjo, kas buvo at
siekta dirbant įvairiose lietuviS-
kos veiklos srityse. Iždininko 

. Simo Jokūbaičio pateikti skai-
> Į čiai parodė valdybos narių darb-

jštumą ir apylinkės lietuvių 
duosnumą telkiant lėšas lietu
viškai veiklai. Solidarumo įna
šai surinkti beveik iš visų apy
linkės narių, kurių iš viso re
gistruotų yra per 500. Praėju-

. šiais metais apylinkės valdyba 
Edward Starke, Houston,' mokykloms, spaudai, radijo pro-

ateityje ofi-
mūsų spau 

valdyba artimoje 
cialiai paaiškins 
doje. 

Dviejų metų kadenciją baigė 
penki valdybos nariai: Vytenis 
Šilas, Ver. Lenkevičienė, Tada~ 
Rūta. o dėl ligos pasitraukė Ad. 
Jankauskas (mirė š m. vasario 
1 d.) ir Nora Spurgytė (ištekė-

zys Laucius. 
Aukšt lituanistinės mokyk

los dir. Juozas Masilionis ir 
Brighton Parko lituanistinės 
mokyklos vedėja Sofija Jony-
nienė išreiškė padėką apyl. val
dybai už nuolatos teikiamą mo
kyklų išlaikymui paramą. 

LB Brighton Parko valdyba 
kartu su vietine lituanistine 
mokykla, kaip praeity, ir šiais 
metais ruošia nepriklausomy
bės sukak ies minėjimą vasario 
19 d. Iškilmingos šv. Mišios 
už Ivetuvą bus Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioj 10 

jo ir apleido Chicagą). Dviejų vaL ryto, o akademinis minėji-

Lemonto apylinkės valdyba. Ją 
šiais metais sudaro pirm. Ro
mas Burba, Silvija Breimerierė, 
Juozas Ivanauskas, Agnė Kati-
liškytė, Algis Kazlauskas, Ro
mas Kronas, Jr.. Vytautas Šo-
liūnas ir Vitalis Umbrasas. 

teles ir atsiuntė 10 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Josephine Dičkus. Hamden, 
Conn., aukojo 8 dolerius. Ačiū. 

Leonas ir Marija B.i-

gramoms, lietuvių televizijai ir 
įvairioms lietuviškoms instituci
joms paskyrė ir iš savo kasos 
išmokėjo 1,420 doL Revizijos 
komisijos pranešimą padarė J. 
Miežinskas. Visus pranešimus 
susirinkimas priėmė pritarian-

x Aukų atsiuntė: 5 doL — 
Povilas Grižas; po 4 dol. — A. 
Juozapavičius, V. Timčikas, Juo- dienrašti, 
zas Paplauskas; 3 dol. — Jo- ^ 
sephine Daučiūnas; du doL — 
J. Nomeika. Visiems maloniai 
dėkojame. 

x Koncertą - Vakarienę ren
gia Putnamo seselių rėmėjai 
kovo 19 d. Jaunimo centre. Dai
nuos so istė Gina Čapkausluenė 
iš Montrealio. Bilietai gaunami 
Marginiuose. (pr.). 

X AkademOdų Skaučių drau
govės ir Korp! Vyties Chicagos 
skyriaus vakaronė - susipažini
mo vakaras su ASS profesiona
lais įvyks vasario 10 d., 7:30 
vai. vak, Jaunimo centro kavi
nėje. Maloniai kviečiame lietu
viškąją visuomenę dalyvauti 
šioje kultūrinėje vakaronėje. 

(pr.). 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savmgs, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747.' fnk A 

nimniiMiniiiHimmumnitiMumimiii 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksim) opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie 
oė. Stasys Baras. Groja simfoninis 
orkestras Diriguoja Aleksandre* 
KučHiris 
Puiki kalėdinė dovana albume 3 
piokiteiės Kaina su persiuntimu 
$15.56 
Užsakymu* 
4M5 W*s* m 

siųsti OKAI'GAS 

x Dr. 
jorunai, nuoširdūs skaitytojai čiu plojimu, nes apylinkės gė-
Sauthfiele, Mich., atnaujindami riui d rbusieji dirbo su- pasiau-
prenumeratą atsiuntė 50 dolerių kojimu. 
ir tuo būdu dosniai parėmė savo v i d u r i o V a k a r ų ^y^^^ 

ledu skelbiami Gar- p i r m K a 2 y g Laukaitis pasvei-
prenumeratoriais. Nuošir- ^no i r pasidžiaugė gausiu ^ 

džiai dėkojame. sirinkimu, dėkojo už glaudų 
X Ona Daškevičienė, žinoma bendradarbiavimą, aktyviai da-

čikagiškė, yra nuolatinė "Drau- lyvaujant LB apygardos suva-

metų kadencijai į valdybą buvo 
išrinkti: Juozas Šlajus, Vyt. 
Dijokas, Romas Sakadolskis, 
Pranas Nedas ir Salomėja Dau-
lienė. J revizijos komisiją pri
rinktas Vytenis Šilas. Taip pat 
buvo išrinkti atstovai į LB Vi
durio Vakarų apygardos suva
žiavimą, įvykstantį gegužės 14 
d. Jaunimo centre. 

I Vasario 1 d. visa valdyba, 
i pirmam posėdžiui susirinkusi, 
į pasiskirst-ė pareigomis: pirm. 
i— Juozas Šlajus, vicepirm. ir 
vad. kultūriniams reikalams — 
Pranas Nedas, visuomeniniams 

inas su programa — mokyklos 
sa'ėje tą pačią dieną 2 vai. p. p. 
Prašom jausti būtiną pareigą 
tą dieną dalyvauti iškilmingose 
pamaldose ir akademijoj para
pijos mokyklos salėje. 

Brighton Parko apylinkė, bū
dama 25 metų sukakties išva
karėse, tebėra gyva, sąmoninga 
ir jautri lietuviškiems reika
lams. Pavergtos tautos balsas 
ir toliau įpareigoja apylinkę iS-
likti ištikima lietuviškam idea
lui ir atlikti išeivijai uždėtą is
torijos paskirtį. 

Sugiedojus himną, po susi-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Leo J. A Himnas, New 

York Callege Freedonia, N. Y., 
profesorius, yra suredagavęs 
didelį veikalą "Lithuanians in 
the United States: Selec^ed 
Studies". Veikalo redaktorius 
yra lietuvių ateivių sūnus, dėlto 
jis pasirinko bendradarbius ir 
straipsnius, gerai supažindinan
čius su lietuvių ateivių gyveni
mu prieš pirmąjį ir prieš an
trąjį karus, o taip pat ir poka
rinę imigraciją. 

— Justinas Alikonis, pasižy
mėjęs . chemikas, ilgus metus 
dirbęs kaip tyrimų direktorius 
Paul F. Beich Co., o šiuo metu 
išėjęs į pensiją, buvo aprašytas 
Bloomington, UI., laikrašty sau
sio 25 d. laidoje. Ilgame straip
snyje pamini Justino Alikonio 
paž:ūras Į dietą ir kaip reikia 
jos laikytis. Taip pat paminėta, 
kad jis yra lietuvių sūnus. Ap
rašyta ir jo šeima — žmona mi
rusi 1967 m., turi du sūnus, ku
rių vienas — dr. Jomes Jus-
tins Alikonis gyvena Cincinna-
ti, Robert John yra advokatas 
ir dirba Washingtone. D. C, dvi 
dukteris — Janet Sue, kuri yra 
prancūzų ir ispanų kalbų mo
kytoja Odeli aukšt. mokykloje, 
Nancy Ann dirba International 
Energy Asso., Washington, D. 
C. Jis yra, be kitų dalykų, iš
radęs karščio ir šalčio nebijantį 
šokoladą, kuris gali būti nau
dojamas Korėjoj prie 160 laips
nių karščio ir Aliaskoje prie 
40 laipsnių šalčio. 

go" rėmėja. Ir dabar, atsųsda-
ma metinį prenumeratos mo
kestį, pridėjo auką. Ačiū. 

X 1978 m. kelionių | Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
So. Talman Ave., Chicago, M. 
60629. telef. 737-1717. (pr.). 

X Dėmesio! Aušros Vartų 
Tunto sueiga įvyksta šio mėne
sio 12 d., 10 vaL ryto Jaunimo 
centro didžiojoje salėje su šv. 
Misšoin. Visos skautės dalyvauja 
tvarkingose uniformose. Kvie
čiami tėveliai ir svečiai, (pr.). 

X LB Vidurio Vakarų apy
gardos Valdyba pritardama 
Krašto valdybos dedamomis 
pastangomis siekti Lietuvai 
laisvės, kviečia visuomenę da
lyvauti Apylinkių valdybų ruo
šiamuose Vasario 16 dienos mi
nėjimuose ir prisidėti su auka 
prie LB Krašto valdybos pas
tangų. Negalint dalyvauti, au
kas siųsti: K. Laukaitis, 17 \V. 
050 91 St, Hinsdale, III. 60521. 

(pr.). 
x Vasario 16 minėjimo pro

ga talkinantieji LB išlaikyti išei
vijoje tautinę gyvybę ir siekti 
Lietuvai laisvės, aukas siunčia 
JAV LB Krašto valdybai. Če
kius rašyti Lith. American Com-
munity USA, Inc., vardu ir siųs
ti valdybos vicepirm. Finansų 
reikalams — F. Andriūnas, 155 
Greenvrood Ave„ Wyncote, Pa, 
19695- Taip pat LB priima au
kas perdavimui ir kitiems Iais* 

,'vinjmo veiksniams. (pr.). 

ži avimuose, skiriant piniginius 
Įnašus ir kitokią talką. Jis pa
žymėjo, kad LB Brighton Par
ko apylinkė yra viena iŠ pačių tradienį paleido 3,500 darb nin 
veikliausių visoj Amerikoj. Be kų valyti gatves, kur sniego bu 

bei informacijos reikalams — j rink'mo dar porą valandų buvo 
Romas Sakadolskis, socialiniams j pašnekučiuota prie kavutės ir 
reika^ms — Salomėja Daulienė, į užkandžio, paruošto Ver. Lenke-
iždininku — Simas Jokūbaitis,! vičienės ir kitų. 
sekretoriumi — Juozas 2acei- Juozas Žadeikis 

CHICAGOS 2INIOS 
3.500 PRIEŠ SNIEGĄ išgydytais, nes jau metai, kai 

negėrė, o 88 žymiai sumažino 
Chicagos meras Bilandic an- gėrimą. Ši alkoholikų gydymo 

programa veikianti 71 rx sėk
mingai ir ji Illinois Bell telefonų 

to. pranešė ir apie atliktus bei vo labai daug. Tai didžiausios bendrovei per paskutinius pen-
mies.o pastangos apsivalyti kerius metus sutaupiusi apie 

x S t Markus, Culver City, 
Calif., parėmė savo dienraštį 10 
dolerių auka. Maloniai dėko
jama. 

x Jonas Bartkus, Hamilton, 
Ont., atsiuntė "Draugui" sveiki
nimus, metinį prenumeratos 
mokestį ir didesnę auką. Dėko
jame. 

X Frank Knduhs iš Ormond 
Beach, Floridoje, siųsdamas 

Australijoj skautų Vl-sios stovyk 
los metu. Prisegamos gėlės L. Milu-
kienei ir R. Kučienei. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

— Dail. Elenos Kepalaitės 
skulptūrų ir piešinių paroda 
Phoenbc galerijoj įvyksta nuo 
vasario 25 d. iki kovo 16 d. Iš
kilmingas parodos atidarymas 
— vasario 28 d. Phoenbc ga
lerija yra naujose patalpose, — 
30 West 57 Street, Manhattane, 
priešais VTiko būstinę. 

sniegą nuo pat 1976 m. 

ČEMPIONAS FILME 

700,000 dol. Alkoholikai gydo
mi pasikalbėjimais su specialis
tais ir įjungiant į Alcoholics 

Buvęs čikagietis, filmų kūrė- t*™*™** **&<& 
jas Zev Braun pasirašė sutartį 
su bokso čempionu Muhammad 
Ali, kad šis dalyvaus susukant 
filmą "Freedom Road". 

GYDO ALKOHOLIKl S 
Ulinois Bell telefonų bendro

vė vykdo savo tarnautojų — 
prenumeratos mokestį, palydėjo alkoholikų — gydymą. Įbraukta 
ji 10 dolerių auka. Labai ačiū. 619 žmonių. Iš jų 353 laikomi 

2iviiė Numgaudaitė ir Juozas Kapačinskas perteikti spaudos baliuje Chi
cagoje J. Toiiu&o eiliuotą feljetoną. Nuotr. J. Kuprio 

GOODMAN SU DE PAUL 
Finansinių sunkumų turinti 

Goodman o dramos mokykla, 
kurią toliau globoti atsisakė Chi
cagos Meno institutas, jungiasi 
su De Paul universitetu ir mio 
rudens pradės veikti Chicagos 
šiaurėje De Paul universiteto 
rūmuose. 

SPORTAS BR ATOSTOGOS 

39-ta metinė sporto ir atosto
gų paroda vyks vasario 17—26 
d. International Amphiteatre 
patalpose, Chicagoje. 

DAUGIAU STATYBŲ 

Chicagoje ir priemiesčiuose 
1977 m. naujų statybų buvo 
daugiausia iš visų paskutinių 
penkerių metų: septyniose Chi
cagos apylinkės apskrityse buvo 
išduoti 49,943 leidimai staty
boms — 34% daugiau negu 
1976 m. 

PAGERBĖ LEIDĖJA 

Harvardo klubas Chicagoje 
šiemet garbės žymenį paskyrė 1 
"Daily News" ir "Sun-Times" 
leidėjui MarshaH Field. 

VOKIETIJOJE 
— Europos lietuviškų studijų 

dienos šiemet bus liepos 16—23 
dienomis Freisinge prie Miun
cheno, Vak. Vokietijoje. Komi
siją jubiliejinėms — 25-tosioms 
— studijų dienoms rengti su
daro: dr. K. J. Čeginskas, V. 
Natkevičius ir dr. J. Norkaitis 
— paskaitoms vadovauti; A. 
Grinienė, R. Hermanas, M. Lan
das ir K. Pauliukevičių tė — or
ganizaciniams reikalams, dr. B. 
Norkaitienė — meniniams pa
rengimams. Norintieji iš kitur 
dalyvauti Europos lietuviškų 
studijų dienose jau dabar turi 
kreiptis į A. Grinienę, Diaman-
str. 7, 8 Muenchen 50, West 
Germany. 

— Hanau mieste Kalėdų 
šventės vyko Kalėdų antrąją 

dieną. Pradėta ekumeninėmis 
pamaldomis bažnyčioje, kurias 
kartu laikė kun. A. Bernatonis 
ir evangelikų kunigas Fr. Skė
rys. Tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė ir maldą atkal
bėjo kunigas Fr. Skėrys. Šven
tas Mišias celebravo kun. A. 
Bernatonis. Visi darniai gie
dojo evangelikų ir katalikų 
giesmes. Po pamaldų gretimoje 
parapijos salėje atšvęsta pati 
Kalėdų eglutė. Prie susinešto 
maisto ir gėrimų tuojau užsi
mezgė nuoširdūs pašnekesiai. 
VLB Hanau apylinkės pirm. Al
bertas Kėmeraitis atidarė šven
tę ir pasveikino visus kuo nuo* 
ardžiausiai. Kalėdų eilėraščius 
deklamavo Albina Veiherienė, 
pats pirmininkas ir du vaikučiai 
Valdas Kėmeraitis akordeonu 
pagrojo keletą kalėdinių gies
mių. Po programos įvyko Ha
nau apylinkės metinis susirinki
mas. Į prezidiumą buvo pak
viestas kun. A. Bernatonis (pir
mininkas) ir Albertas šivokas 
(sekretorius), f naująją valdy
bą išrinkti: Albertas Kėmerai
tis, Albina Veiherienė ir Jad
vyga Saternienė. Kontrolės ko
mis i j on: Albertas šivokas ir 
Pranas Veiheris. 

• 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Londono lietuviu choro ve

dėjas Justas černis sulaukė 60 
metų amžiaus.> Didesnę savo gy
venimo dalį jis yra paaukojęs 
Londono lietuviškajai parapijai 
Jo vadovaujamas choras lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčioje 
gieda kas sekmadieni Parapi
jos komiteto vicepirmininkas 
Ignas Dailidė J. černio 16-ies 
metų sukaktuvėms paminėti 
sausio 21 d. Sporto ir Socialinio 
klubo patalpose suruošė vaka
rienę. Klebonas J. Sakevičius, 
MIC, palaimino stalus. Vaka
rienės metu kalbėjo klebonas j . 
Sakevičius, įteikdamas dovaną. 
Choro seniūnas V. šalčūnas 
kalbėjo choristų vardu ir įteikė 
jų dovaną. Toliau kalbėjo Ju
rienė, Z. Juras, K. Makūnas, S 
Nenortas, V. CBrien, J. Alkis, 
Jonas Parulis, V. Zdanavičius 
ir įteikė dovaną Sporto ir socia
linio klubo, kurio sekretorium 
Justas černis yra buvęs keletą 
kartų. Dalis chorisčių padaina
vo keletą lietuviškų dainelių, 
joms akordeonu pritarė Jo
nas Parulis. Visi kalbėjusieji 
dėkojo Justui Černiui už jo dar
bą vadovaujant chorui, dirbant 
Londono 'Vaidilos" sambūry
je, parapijoje, Sporto ir Sociali
niame klube ir visur kitur. Di
delė padėka pareikšta ir jo žmo
nai Rozalijai, kuri ne tik nesi
priešino Justo darbui bet ir 
pati kiek galėdama mielai tal
kininkavo. J. černis savo kal
boj padėkojo visiems, su ku
riais jam tenka kartu dirbti lie
tuviškąjį darbą. 

Advokatas JONAS 6I IAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL{ 776-3599 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

VASARIO 16 proga, pritardamas JAV 
LB Krašto Valdybos dedamoms pastan
goms siekti LIETUVAI laisvės, siunčiu 
f . . . auka. 

Vardas, pavardė 
Adresas —— 

Čekius rašyti Lith. American Community USA, Inc., ir siųsti: Lt 
Vidurio Vakarą Apygarda, c/a K. Laukaitis, 17 W. Nt U St, Hinsdato, 
TU. 0621. 
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