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I i "Dievas ir Tėvyne" Jtr. 6 

Mūsų tėvynėje 
• 

Šiandien Brežnevo kultas jau didesnis nei buvo Stalino 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
O Lenino nacionalinė politi

ka? Juk pagal Leniną visų tau
tų kuhūros turi būti vystomos 
taip, kad tautos suartėtų ir su
silietų į vieną, Ly. įsilietų į ru
sų tautą, kas dabar tobuliausiai 
vykdoma. 

Taigi, remtis Leninu, siekti, 
kad butų įgyvendintos jo idėjos, 
jo konstitucija Lietuvoje, reiškia 
pasirąžyti Lietuvai mirties nuo
sprendį. Kovoti kad ir už neiš
kraipytas Lenino idėjas reiškia 
kovoti už blogį, nuolaidžiauti 
jam, klaidinti visuomenę, ypač 
jaunimą. Reikalauti ar tik pra
šyti, kad būtų laikomasi Lenino 
įstatymu Lietuvoje, kad būtų leis
ta pasinaudoti, tomis teisėmis, ku
rias neva garantuoja tarybinė 
konstitucija, reiškia pripažinti 
teisę tarybų Rusijai Lietuvą val
dyti, pripažinti Lenino ideologi
jos, jo materializmo teisingumą, 
priimtinumą ir padėti komunis
tų partijai siekti Lenino idėjų 
įtvirtinimo visų lietuvių sąmonė
je (faktas, kad ir už tai sodina
ma i kalėjimus, mūsų neištei
sins, nes, kaip matėme, komunis
tai naikina ir komunistus). 

Pagaliau nei Lenino, nei Stali
no, nei Brežnevo konstitucijos, 
kai jos suprantamos pagal kon
tekstą, jokių žmogaus teisių ar 
laisvių, jų tarpe ir sąžinės bei reli
gijos laisvės, net negarantuoja: 
kaip jau minėta, visokios teisės 
ir laisvės leidžiamos tik tiek, kiek 
jos nekenkia komunistų partijos 
interesams, kiek padeda jos galy
bės stiprinimui. 

Kovoti reikėtų ne už Lenino 
įstatymų įvedimą Lietuvoje, bet 
už tai, kad mūsų Tėvynėje bū

tų laikomasi tarptautiniu susita
rimų, kurie iš tikrųjų skelbia 
žmogaus teises ir laisves. Ir šioje 
kovoje gali mums daug padėti 
plačioji visuomenė, laisvosios Va
karų valstybės — jos gali pasiek
ti vieno ar kito tarptautinio susi
tarimo ar bent jo straipsnio vyk
dymo, palengvinti persekiojamų 
ar nuteistų kovotojų padėtį, pri
stabdyti atvirą žmogaus teisių pa
žeidinėjimą (nors trumpam, kol 
Tarybų Sąjunga suras naujus 
maskavimosi būdus) ir pan. Be 
to, kova už tarptautinių susita
rimų vykdymą padeda parodyti 
pasaulio visuomenei tarybinės 
valstybės tikrąjį veidą — gal ji 

Komunistinė santvarka bloga 
ir todėl, kad vadovaujančius po-
litinius postus joje gali užgrob
ti vien tik nesąžiningi, tingvniai 
arba nesugebantys mąstyti ir 
vadovauti žmonės. 

nebepadarys tos klaidos, kurią 
padarė Rusijos liaudis, patikėju
si Lenino idėjoms. 

3. Paskutiniu ,metu žymi lietu
vių komunistų, inteligentijos, stu
dentijos dalis pamatė, kad pas 
mus smunka ekonomika, kultū
ra, žmonių pragyvenimo lygis, 
kad teisėtumas pažeidinėjamas 
kiekviename žingsnyje, kad Brež
nevo kultas daug di.de:nis už Sta
lino ir t.t. Apskritai kalbant, ne
tvarka visose gyvenimo pusėse. 
Žinoma, pabudo ir tautinis iš
didumas. Paplito nuomonė, kad 
dėl visos netvarkos kalta Mask
va, rusai. Tačiau, kaip manoma, 
komunistinės idėjos gražios ir pa

ti tarybų santvarka nėra jau to
kia bloga — visa netvarka esanti 
rusų statytinių klaidų ar nusenu
sių, nesąžiningų, neišprusėlių bei 
negabių vadovų rezultatas. (Ta
čiau ar nėra bloga santvarka jau 
vien todėl, kad vadovaujančius 
politinius postus joje gali užgrob
ti vien tik nesąžiningi, tinginiai 
ar žmonės, nesugebantys mąsty
ti, vadovauti?) Taigi, tokie ko
munistai ir jų bendraminčiai no
rėtų matyti ateities Lietuvą, sie
kiančią komunizmo, tik nepri
klausomą, be rusų, bent tokią, 
kokia yra Jugoslavija, Lenkija ar 
Rumunija. Todėl jie taip pat pa
sisako už Lietuvos nacionalinį sa
varankiškumą, prieš rusų inva
ziją, kolonializmą ir kartais net 
viešai parodo savo neapykantą 
rusams. 

Manome, kad ir be komentarų 
aišku, jog tokie norai neįgyven
dinami ir Lietuvoje tikros laisvės 
bei komunistinio "rojaus" vis 
tiek nebūtų. 

Žinoma, ne taip jau lengva 
rasti teisingą išeitį ir kelią į gra
žią a'eitį, iš karto išspręsti iški
lusias problemas. Kartais tenka ir 
paklaidž'oti, pasiginčyti, pasvars
tyti Taip pat išvardintos nuomo
nės ne visada būna tokio; jau 
"grynos", pasitaiko ir susipynu
sių variantu. Tačiau viena aišku: 
jei visi suprasime vienas kitą ir 
ieškosime teisybės, jei visi tikrai 
mylėsime savo gražuolę Gimtinę, 
jos žmones, jei sieksime Gėrio ir 
pagaliau pajusime, kad gyventi, 
kentėti, kovoti ir mirti už Tėvy
nę ir yra laimė, jei visi griež
tai ir ryžtingai smerksime blogį, 
anksčiau ar vėliau mūsų Lietuvo
je išauš laisvės rytas. 

Prancūzų komunistai 
smerkia Maskva 

Paryžius. — Prancūzijos ko
munistų partijos dienraštis 
"LHumanitė" griežtai pasmerkė 
sovietų valdžios elgseną su žy
miuoju rusų disidentu Anatoli
jum Šcaranskiu, kuris jau viene
rius metus kalinamas, nors prieš 
jį oficialiai nebuvo iškelta jokių 
kaltinimų. "Neleistina, kad da
bartiniais laikais būtų taip gru
biai pažeidžiama kiekvienam 
žmogui priklausanti teisė apsi
ginti; juo labiau netoleruotina, 
kai toji teisė paneigiama krašte, 
kuris save vadina socialistiniu", 
rašo laikraštis. 

Sčaranski suimtas, apkaltinus 
jį ryšių palaikymu su amerikie
čių žvalgyba. "Tikrumoje jis jau 
eilę metų persekiojamas dėl ryž
tingos veiklos už pagrindinių 
žmogaus teisių bei laisvių apsau
gojimą Sovie'ų Sąjungoje", rašo 
"L'Humanitė'. 

— Italų kalba biuletenio EL
TA — PRESS 1977 gruodžio nu
meris yra didžia dalimi pašvęs-
tasMLietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai" Nr. 27. ELTA PRESS 
yra redaguojama prel. V. M nce-
vičiaus Romoje. Ištraukos iš jos, 
dažnai panaudojamos ir didžio
joje italų spaudoje. Pavyzdžiui 
SECOLO DTTALIA savo 1978 
sausio 4 numeryje įdėjo ilgoką 
straipsnį apie Lietuvą, kur kelis 
kartus cituojama ELTA-PRESS. 

(E.) 

Brangus greitkelių 
atnaujinimas 

Washingtonas. — Greitkelių 
tinklas, pradėtas tiesti 1956, dar 
nebaigtas, bet keliai jau tiek nu
sidėvėjo, kad reikalingi kapitali
nio remonto, ir jų atnaujinimas 
iki* 1995 metų kainuos 19 bilijo
nų dolerių. Iš 38,000 mylių kelio 
8 tūkstančiai jau reikalingi nau
jos dangos. Labiausiai kelius ga
dina sunkvežimiai. 

Italija dar 
be vyriausybes 

Roma. — Italijos vyriausybės 
krizė tęsiasi jau penktą savaitę. 
Giulio Andreotti sudarė ekono
minės programos projektą ir jį 
įteikė komunistų ir kitoms pen
kioms opozicijos partijoms, ku
rios neįeina į kabinetą. Su jų va
dais Andreotti susitiks šeštadie
nį, bandys gauti pritarimą ir gal 
tada jau paskelbs 40-jo kabineto 
sudėtį. 

Lietuviškas mi-irgg 

Geriau mirti, 
nei Kuboj gyventi 

Detroitas. — Richard Witt, ku
ris 1970 nukreipė lėktuvą į Ku
bą, dabar norėtų grįžti į Ameri
ką ir prr.iimtų bet kokią baus
mę, "net mirties". Jis tada buvo 
17 metų amžiaus^ norėjo' pabėg
ti nuo "rasistinės" Amerikos po
litikos "į laisvą socialistinę" vi
suomenę, bet Kuboje rojaus ne
rado. Kelis metus išbuvo kalėji
me, dabar kad ir laisvas, bet ne
gali pakęsti Kubos fašistinio ir 
rasistinio režimo. Tą jis papasa
kojo Detroito prekybinei misijai, 
neseniai lankiusiai Kubą. Jo kal
ba įrašyta į juostelę. 

Labai panašiai delegacijai kal
bėjo ir kitas oro piratas Byron 
Mason. Jie dar minėjo kitus tris 
Amerikos piratus, sėdinčius kalė
jimuose, kurie irgi sutiktų pa
siduoti Amerikos teisingumui. 
Witt ir Mason net bandė patek
ti kaip nors atgal į Ameriką, be' 
nepasisekė. 

Pritaria Egipto 
ivimui ginklai 

IŠGIRSKIME KANKINAMOS 
TAUTOS ŠAUKSMĄ" 

£sdre Martin knygos apie Lietuvą itališkasis vertimas 

Roma. — Šiomis dienomis remiantis konkrečiais faktais, at-
Šventojo Pauliaus vienuolijos lei-! skleisti, kokiais metodais ateisti-
dykla Romoje išleido prancūzo Į nis režimas Lietuvoje, prisidengęs 

teisėtumo skraiste, siekia sunai
kinti katalikų Bažnyčią ir išrau
ti iš lietuvių širdžių tikėjimą. 

"Mūsų tikslas yra" — rašo 
knygos leidėjai —"iš vienos pu
sės atskleisti melą ir apgaulę, 
kuria remiasi ateistai kovoje 
prieš tikėjimą Lietuvoje, iš kitos 
pusės, paliudyti pasauliui nenu
slopinamą Dievo ilgesį lietuvių 
tautoje ir tautos pastangas ap
ginti ir apsaugoti nuo amžių pa
veldėtą tikėjimą, kuris neatskiria-

] mai susijęs su lietuvių tautiniais 
siekTmais". 

Knygos dokumentinė medžia
ga paimta iš "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos". Atpasa
kojama Romo Kalantos susidegi
nimo istorija, pateikiamas pilnas 
tekstas laiško, kurį sep'yniolika 
tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų pa
siuntė Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui; atpasakojami 
teismo procesai kunigų ir pasau
liečių už vaikų religini mokymą; 
rašoma apie teismo bylas, iškel
tas religinės laisvės ir kitų pa-
grind'nių žmogaus teisių gynė
jams; atpasakojama Nijolės Sa-
dūnaitės byla. 

"Išgirskime kankinamos tau
pos pagalbos šauksmą" —rašo 
knygos leidėjai baigiamajame žo
dyje — "Tautos, kuri nesiduoda 
sunaikinama, kuri sunkios aukos 
kaina siekia išlaikyt? gyvą tikė
jimą ir likti išlikimą Bažnyčiai, 
tautos, kuri drąsiai kovoja už 
tiesą ir laisvę". 

Andre Martin knygos "Lietuva 
— tikėjimo žemė, kryžių žemė" 
itališką vertimą. Martin knyga 
pasirodė pirmą kartą Paryžiuje 
prieš dvejus metus. Susilaukusi 
plataus atgarsio Prancūzijoje, ši 
knyga praėjusių metų pavasarį 
buvo išversta į vokiečių kalbą ir 
išleista Vakarų Vokietijoje nau
ja pavadinimu Christus stirbt 
in Litauen (Kristus miršta Lie
tuvoje). Knygos vokiškoji laida 
buvo papildyta vokiečio Peter 
Falke surinkta ir suredaguota 
nauja dokumentine medž'aga 
apie katalikų Bažnyčios padėtį} 
Lietuvoje ir Lietuvoje vykdomus 
tikėjimo laisvės ir kitų pagrindi
nių žmogaus teisių pažeidimus. 
Dokumentacija buvo pagrįsta 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" informacijomis, režisie
riaus Jono Jurašo, Sacharovo tri
bunolo pirmojoje sesijoje Kopen
hagoje ir Tomo Venclovos pa
reiškimais. 

Itališkas ir šios knygos verti
mas pasirodė originalia antrašte 
"Lituania, terra di fede, terra di 
eroti" — Lietuva tikėjimo žemė, 
kryžių žemė. Leidėjai pažymi, jog 
trumpame veikale neįmanoma 
pilniau atskleisti sarbin^os lietu-

Rodezija susitarė 
su juodaisiais 

Salisbury. — Rodezijos prem
jeras Ian Smith ir trys nuosai
kiųjų juodųjų nacionalistų vadai 
po 10 savaičių derybų susitarė 
dėl pereinamojo laikotarpio val
džios. Susitarimo tačiau nepripa-, • t a u t o s is torįjos, kuri taip ryš 
žįsta partizanų yadai, todėl, kiek ,<iai l i u d i j a iietuv,-ų t a u : i n į g e s 
tas susitarimas bus įgyvendintas, 
dar neaišku. Plane numatyta vi
sų Rodezijos gyventojų lygybė, 
ir iš 100 vietų parlamente pa
likti 28 vietas baltiesiems, bei 
užtikrinti baltųjų teises. 

Amerika į tą reikalą žiūri pe
simistiškai, nemano, kad susita
rimas klausimą išsprendė. Am
basadorius Andrevv Young pra
našauja naujo civilinio karo pra
džią, kai juodieji kovos su juo
daisiais. 

Irano šachas Rėza Pahlevi visoj *&vo didybėj 

Bostonas. — Prezidento Car-
terio apsisprendimą ir Egiptu 
duoti karo lėktuvų reikia įvertin
ti teigiamai, rašo "Monitor". 
Šiaip tas laikraštis nepritarir 
Amerikos ginklų siuntimui Vid 
Rytams, bet šiuokart yra jau ki
tos nuomonės. "Tai aiškus signa
las Izraeliui, kad reikia rimtai de
rėtis, kai Egiptas ėmėsi labai drą
sių priemonių taikai atstatyti, kai 
Sadatas rizikuoja netekti gere 
vardo arabų pasauly", rašo laik
raštis. Ginklai Egiptui bus duoti 
tik gynybiniam reikalui, ypač 
kai sovietai braunasi į Afriko* 
iškyšulį. Izraelis dėl to neturi 
nuogąstauti. 

Ottawa. — Rene Levesoue 
Quob?co premjeras, išėjo iš pro
vincijos vadovų ekonominės kon 
ferencijos. apkaltinęs Kanados 
premjerą Trudeau "ekstravagan
tiškumu", konferenciją paver
čiant priešrinkimine platforma. 

Fairbanlcs. — Alaskos 799 my
lių ilgumo naftotiekis prakiuro, 
nafta pradėjo tekėti iš vamzdžių, 
ir teko sulaikyti. Įtariama, kad 
galėjo būti ir sabotažas. 

Chicaga. — Šią savaitę, jei 
dangus giedras, naktimis galima 

I matyti kartais labai aiškią žiau-
' rės* pašvaistę. 

Išvengta dideles 
nelaimes 

Tenerire, Kanarų salor. — Te-
nerife aerodrome buvo išveng'a 
didelės nelaimės, kai belgų lėk
tuvas su 195 keleiviais leisdama
sis užsidegė ir sudegė. Keleiviai 
spėjo pabėgti. 

Pernai tam aerodrome įvyko 
didžiausia aviacijos istorijoj ne
laimė, žuvo beveik 600 žmonių. 

tingumą ir prisirišimą prie tikė
jimo. Knygos tikslas supažindin
ti italų visuomenę su pastarai
siais dešimtmečiais Lietuvą palie
tusiais dramatiškais įvykiais ir, 

Abzug pralaimėjimas 
buvo netikėtas 

New Yorkas. - Bellos Abzug 
pralaimėjimas, neišrinkimas į 
Atstovų rūmus, buvo netikėta: 

Į visiems. Išrinktas respublikonas 
VVilliam Green buvo mažai žino
mas, kai Bella ir jos plačioji 
skrybėlė labai plačiai linksniuo
jama net už Amerikos ribų. Pa 
'ymėtina, kad toj rytinėj Man 
hatteno daly demokratai prieš 
re publikonus paprastai Iaimėda 
TO santykiu 3:1. Apskaičiuoja
ma, kad per šiuos rinkimus nuo 
23 iki 25 proc demokratų balsa
vo už Green. "NYT" indorsavo 
Bella Abzug. 

Tikros atostogos. Borą Borą saloj, Pietiniam Pacifįke 

Kiny - japonų sutartis I Atnaujino derybas 
I 

Maskva apie 
"reakdomerlus" 

ir Somali ję 

Maskva. — "NATO šalys ir 
reakcingi arabų režimai remia 
Somalijos armiją, siunčia jai 
ginklus ir kursto agresyvų karą 
prieš Etiopiją", rašo sovietų spau
da, pasinaudodama Tasso infor
macijomis. Toliau sov'etai teigia, 
kad prie Harero ir Jijigos buvo 
paimta amerikietiškų ginklų, i 
Somai i ją patekuių iš Pakistano, 
italų gamybos tankų ir minosvai
džių, amunicijos, kuria ginkluoti 
NATO daliniai. 

"Reakcingos jėgos, kurios re
miasi pasauliniu imperializmu, 
puola revoliucinę Etiopiją ir sie
kia išplėsti agresiją. Paimti į ne
laisvę somaliečiai teigia, jog ag
resyvų karą Ogadcn rajone finan
suoja NATO šalys ir jų pakali
kai bet kur pasauly. Šie įrodymai 
byloja, kad įgyvendinamas slap-
as Washingtono, Londono, Pa ry 
V.aus, Bonnos ir Romos susitari
mas. Susitarimo tikslas yra už-
rn'aužti Eriopijos revoliuciją, tie
kiant ginklus Scmalijai ir ki-
iems agresoriams", sakoma Ta

sso biuleteny. 

Pekinas. —Kinija su Japoni
ja pasirašė 20 bil. dolerių pre
kybinę sutartį. Kinija eksportuos 
į Japoniją anglis ir naftą, o Ja
ponija įmonių įrengimus ir su
teiks technikinę pagalbą. 

VVashingtonas. — Angliakasių 
streiko baigimo reikalu derybos 
buvo atnaujintos trečiadienio va
kare. Darbininkai buvo atsisakę 
derėtis, bet sutiko kalbėti, tik Bal
tųjų rūmų spaudžiami. 

KALENDORIUS 

Vasario 17: Aleksiejus, Jurgita, 
Vaišvilas, Viltė. 

Vakario 18: Simeonas, Berna
deta, Lcngvinis, Gendrė. 

Saulė teka 6:45, leidžias 5:25. 
ORAS 

Da-inai apsiniaukę, šalta, apie 
20 laipsnių. 
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ARTĖJANTI JUBILIEJINE SPORTO ŠVENTĖ 
IR ATSAKOMYBĖ 

BR. KETURAKIS 

žmonių: E. Palubinskas pakvies 
tas j krepšinio rinktine ir su ja 
jau reikės skaitytis. Aiškus šū
kis veda visus puikiai pasirody 
ti aikštėje ir už aikštės ribų. O 
kartu ir didžiulis pageidavimas 
pamatyti nors dalį Amerikos. 
Todėl kartojame, kad Detroi
tas, New Yorkas. Oevelandas 
ir Chicaga turi tuoj pat subruz-
ti ir nepagailėti australiečiams 
to malonumo. 

Ir Kolumbijos atvykstančių 
skaičius taip pat didėja, taip 
kad šventėj turėsime per 100 
dalyvių iš kitų kraštų. 

West Lafayette 

Purdue un-to studentė Asta 
D įvairių pranešimų spaudoj vadovais, jau nuomotose salėse. 

žinome, kad organizaciniai dar- Be šitokio minimalaus pasiren-
bai sporto šventei Toronte rieda gimo sunku tikėti, kad? kuris Baškauskaitė, kuri su entuziaz-
paslankiai. Didžiausias rūpestis, bent vidutinio lygio pasekmes mu ruošėsi plaukimo ir lengv. 
dėl pačių sportininkų aktyves- į atsiektų, nors ir mūsų mastu atletikos varžyboms Toronte, 
nio subruzdimo treniruotėms,! vertinant. po dviračio katastrofos po tra
ną, aišku ir atitinkamam tau-1 Praeito rudens torontiniai re- pūtį sveiksta. Ji pranešė, kad. 
tiniam pasirodymui. Žinodami, i zultatai, išskyrus 2-3 dalyvius, jei negalės dalyvauti varžybo-
jog PLB seimo metu greičiau- i tiesiog apverktini, anot J Bag- se, tai bent prisidės teisėjavi-
siai bus aptartas ir ŠALF S-gos i <*°no žodžių, me ir organizavime, 
prašymas įjungti ją. kaip LB Tegul šie keli paraginimai Tarp kito, ji įsteigė Purdue 
narį, labai artimai rišasi su vi-' stipriau išjudina visus sporto j un-to lietuvių studentų klubą 
suotina mūsų veikla. Drįstu tvir i šventės garbingam jubiliejui, o , "Lituanicą", kuris turi net 20 
tinti, kad PLB seimas ir apla-' tautinės meilės ir garbingos Lieį narių 
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ezcept Sundaft, LegaJ Holtdays. days after Chnsttna.-

and Easter by che Lithuanian CaihoUc Press Society. 

SubscriprJon Rates: $33.00 — Chicago, Cook County 
ilhnots aad Canada Elsewhere ta che U S A S31 M Foreigr 
ountnes $34.00. 

ASK Lituanicos "geltonoji" jaunių krepšinio komanda. Iš k. į d.: A. 
Bikulčius. E . Račiūnas, A. Liubinskas, V. Mikšis, J. Aleksa, S. Lietuv
ninkas, J. Savickas. V. Kleiza, kapitonas. Nuotraukoje trūksta A. Kor-
zono Nuotr. R. Korzono 

PaSto iftĮairt** mažinant, pakvitavimai ui gautas pruium*. 
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad 
reso. gavus i i Jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO Į M — p > l notaniM ii anksto 
/ netams 6 mėo- 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Htur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje , 34.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
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tuvos priminimu tikriausiai 
džiaugsimės visų darbų laimė
jimais. 

mai visi šios organizacijos žy
mesnieji rikiuotojai mus kaip 
sportinę ir jaunatviškai gyvas
tingą narį priims, bet šis įsijun
gimas kartu užbrėžia ir daug 
atsakomybės 

Bendra organizacinė darbų 
sritis Pasaulio Lietuvių dienų 
šventės, kurios sudėty dirba ir 
ŠALFAS-gos pareigūnai. ligi 
šiolei, atrodo, skersvėjų netu
rėjo, todėl tikimės, jog darbai 
bus laiku atlikti. O sportinin
kam, kurie bus keletos dienų ak 
toriai aikštėse ir už jos ribų, 
krinta ant pečių nemaža atsa-'' 
komybė, nes čia pasirodome dau 
gely varžybinių klasių, kurių, 
šiek tiek skirtinga varžybinė j 
programa, iš kiekvieno reika- j 
lauja jau šiokios tokios mokyk- f 
los: rungtyniavime, bendravi
me ir lietuvio vardo tauriam 
užlaikyme. 

Būtų visų dalyvių didelė klai- į 
da, o žiūrovams* ir s-gai nusimi- i SVARBUS ŠALFA SĄJUNGOS 

VAKARŲ VOKIETIJA 
RANKINIO PASAULIO 

NUGALĖTOJA 

Kantrybė ir pastangos vėl ap 
vainikuotos, kai V. Vokietijos 
rankinio-rinktinė laimi pasauli 

laidų siūlymas neatrodo, kad šios kovos: 
būtų logiškas ir praeitų šuva- Baigminis ratas A gr. 
žiavime. V. Vokietija-Rumunija 17:17 

R.. Vokieti ja-Jugoslavija 16:16 
V. Vokietija-R. Vokietija 14:14 
Jugoslav i ja-Rumuni ja 17:16 

B grupės rezultatų dėl tau
pumo sp. žinių nežymime. Ga
lutina nugalėtojų lentelė š i : 

Pasaulio nugalėtojas — I v . 
nes p-bes Danijoj, baigminiam Vokietija, 2 v. Sov. S-ga, 3 v. 
susitikime nugalėdamos Sov. R Vokietija, 4 v. Danija, 5 v. 

n M Btiftamko, . ^ f a c * - ) * * * rinktinę 20:19 (11:11). Lenkija, 6 v- Jugoslavija. Rū
šinio rintkinės žaidėjo, pussese- i R ^ ė j o laukti net 40 metų, kai munija, buvusi sio titulo seimi-
rė Jai linkime greito nasveiki- I pirmukart •(1938) tapo ranki- ninkė, turėjo tenkintis 7 vieta, 

nio pasaulio galiūnu, kol suma- kai 25:17 laimi pnes švedus, 
naus ir ypatingai kieto režimo Pabrėžiame, kad V. Vokieti-
trenerio, jugoslavo Vlado Sten- jos rinktinėj yra žaidėjas, šių 
zel pilnų 3 m. darbas tapo ga- pasaulinių p-bių dalyvis, Kurt 
linga pergale pasiektas. Kluhspiess, verslo studentas, 

Dramatiškų susitikimų eigą 
ir pašėlusią nervų įtampą rodo 

• Administracija dirba kas. * • Redakcija straipsnius taiso savo 
iien nuo 8:30 iki 430, Šešta ;; nuožiūra. Nesunauaotu straipsnių 
(tarinis nno &30 iki 12:00 ;' nesaugo. Juos grąžina tik ii anks 

',', to susitarus. Redakcija už skelbi-
• Redakcija dirba kasdien ,, ^ į^^ neatsako. Skelbimų 

830 — 4:00, Šeštadieniais J ^^a^ prisiunčiamos gavus ora-
830 - 1:00- Jjym,, 

Kaip jau esame minėję. Asta 

rė. Jai linkime greito pasveiki
mo ir iki pasimatymo Toronte-

Varžybų programos 

Visų šakų varžybinės progra 
mos jau nustatytos, išsiuntinė
tos klubams ir spaudai. 

Šachmatų varžybos vyks 5 ra 
tų šveicarų sistema, su iaiko 
riba: 40 ėjimų per dvi valan
das. Visi dalyviai varžysis vie
noje grupėje, iš kurios vėliau 
bus išvesta dar B klasė ir jau-

Tetef. — PB 8-3229 
0R. AMA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2856 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitariau, 

DR.ll.fi. DALUKAS 
ir 

(Nukelta į 4 psl.) 

iraiBRKfflr mmmmmmmmtmmmmmmm 
S 0 P H I E B A R Č U S 

BADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir-
nių A ir B klasės. Registruotis madienio iki penktadienio 3:00 — 
pas K. Merkį, 115 G Str., So. 3:30 vai. popiet. - šeštadienį ir 

nimas. jei garbingoji šventė 
tilptų į eilinių metinių p-bių 
trafaretinius rėmus, neišryški
nant nepriklausomybės 60-me-
čio ir pirmosios tautinės olim
piados 40-mečio, kurių garbin
gas jubiliejus šią šventę ir įkū-

SUVAŽIAVEMAS 

Ryšium su Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynėmis ŠALFA
S-gos centro valdyba saukia vi
suotinį suvažiavimą balandžio 

Boston. Mass. 02127. 
Tinklinio varžybos vyks vy

rų, moterų, jaunių A ir mergai
čių A ir B klasėse. Preliminari
nės varžybos vyks grupėse taš
kų sistema, o baigminės varžy
bos dviejų minusų sistema. Vi
sos rungtynės bus žaidžiamos iš 
2 laimėtų setų. Registruotis pas 
vadovą M- Leknicką, 716 The 
West Mali, A p t 1701, Islington, 
Ont. M9C 4X6, Kanada. 

Krepšinio varžybos vyks vy-

sekmad. nuo 8:30 ;ki 9:30 v ryto 
Telef.. 434-2413 

1490 A. M. 
7159 S. MAPLEWOOD A VE. 

CHICAGO, UJU 60629 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiitiiiniiiiiiHiiiiiiiimiii 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. KAL 
* A S S O C I A T E S 

Ofs. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd S t , Cicago, I1L 

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

Seštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
i i i i i iti i i i imiiimiMiiiimiiii i i i i i i i i iti i i i i i i 

6449 So. Pnlaski Rd. (Crawford 
Medfeel Building) TeL LU 5-6446 
Je* TWfrttlf|rt>. akjunbiatl S74-SO*4 
Priima ligoniu. pasai •ualtarlmt: 

BR. n . BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGC* 

1 d. Detroite. Jis įvyks Lietuvių | rų, moterų, jaunių A. B ir C 
namuose, 25335 Nine Mile Rd. Į klasėse. Vyrų ir jaunių A po 16 

mja. Sumaniai ir gražiai praves W e s t g ^ ^ ^ mch 4 8 0 3 4 
-! komandų, o kitur po 8. Koman tas iškilmingas atidarymas, su 

trumpute garbingų svečių svei
kinimų dalimi, gausus visų spor 
tininkų rikiuotėj pasirodymas, 
plįus itin tvarkinga elgsena ir 
šventės priesaikos skaitymas, 
surišant-su lietuviškomis melo
dijomis (įeinant ir išeinant spor 
tininkams). stiprins vidaus 
jausmus ir paliks įspūdį lyg 
olimpiadų fanfaras. Visų gieda
mą tautos himną, aišku, pir
moj vietoj Kanados ir JAV vals Į 
tybių, reikia prieaugliui gerai 
išmokti. 

Kita svarbi sritis, tai visų i 
sportininkų, ypač individualinių-

pradžia 11 vai. ryto. 
Dienotvarkėje daug svarbių 

klausimų, kurių bene svarbiau-

dos kvalifikuosis apygardų p-
se, su pirmenybe komandoms iš 
kitų kraštų. Preliminarinės var 

šias bus galutinis visų šakų pro i žybos vyks grupėse taškų siste-
gramų pristatymas ir patvirtini. I ma, po to 8" kvalifikavusių ko
mas. Laukiama karštų diskusi- j mandų baigminis ratas vieno mi 
jų lengv. atletikos ir ypač krep-' nuso sistema su -rungtynėmis 
šinio programose. Todėl ypatin- dėl 3-čios vietos. Jaunių A kla-
gai svarbu, kad visi klubai, ku- sei sistema ta pati, tik be pa-
rie Toronte dalyvaus su savo į guodos rato. Kitoms klasėms 
sportininkais, būtinai atsiųstų j varžybos vieno minuso sistema 
savo atstovus į suvažiavimą, su paguodos ratu. 

PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ ŽINIOS 

Australijoje įkarštis 
Po sėkmingos sporto šventės 

P A D £ K A 
Palm Beach Lietuvių klubo narių susirinkime, kuriame buvo 

prisiminta Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 60-ties metų 
sukaktis, surinkta aukų: 

S50.00 — A. ir V. Tomkai, K. ir A- Šimuliai 
$20.00 — J. ir J. Daugėlai 
S15.00 — P- ir V. Balchunas,, E. ir V. Mazoliauskai 
S10.00 — R. ir V. Volodkai, V Girnius, A. ir A. Skučai 
$ 5-00 — V. Mickus, H. ir Pr. šapalai, A. Papievienė, A. ir 

V. Garmai. 
Viso surinkta $200.00. 
Aukos įteiktos pusiau ALT-ui ir Tautos Fondui. 
Aukojusiems širdingai dėkojame. 

Palm Beach Lietuvių Klubo Valdyba 

plrmad., antra* Ir fcetrtrt* 
• lkl 7:»o vai. vakaro 

M M ano 1 lkl t vai 
Pasai eneltartma. 

Ofiso tote*. WA S-SS70 
ttestd. tel. WAJbrook 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
OR. PETER T. BRAZIS 

TYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2434 West 71st Street 
pirm., aatr.. ketv U penk-. 

1:00 - 6:00 vai popiet treč U- W* 
tik mamtkrm. 

Dr. Mm 6. BYU-BYUITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2558 West 68rd Street 
Ocago, Dlinois 60629 

TeL —476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso Ir boto: OLynpie 8-415? 
0R. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
144S So. 60tb Ave^ Cicero 

Kaadlen l-» r&t ir 6-8 vai *•* 
l*»ky roa trečl>xdlemus, 

destadleolaia 1S ltc; 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUR 

įLietuvi3 g>-dytojas> 
S925 VVest 59t Street 

eu.. pirmad.. antru ".e • •-'•.:<! . 
.eAKtad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-> 
%1. rak. Tteč. Ir ftefitad. uidaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ CR VAIKC LltiOS 

SPECIAUHTi 
MEOICAJL BCLLDtNO 

7156 Soti Ui Wmtcra Aveone 
iiandoa. Kasdien nno 10 «al ryv 
. lkl 1 vai popiet 

Ofs. teL RE 7-1168; re*. 2S9-29U 
Ofs- HE 4-1818; rez. PR 6-9891 

OR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West Tlst Street 

(71-oa tr Campbell A ve. >«wpe 
ai.: plrmad. antrad.. ketvlrad. 1 
enktad S lkl 7 v. p. p. Tik .susitarus 

O P T I C A L S T U O I O 
VIOLKTA KAKOSAITf 

0.M So. Waabtenaw — TeL 778-S7* 
Htaikoml akintai pagal ardyto J 

r»<*«ptua 
Didelis aklnli) rSma pasirinkimai 

Vai.-' pirm., antr., p^nkt lo-6:t« 
«tv 1.8 v. rak. Seftt 10-« v p • 

Trečiadieniais uždaryta 

Varžybos tęsis 6 dienas (!), 
pradedant birželio 26 d. Regist 
motis pas vadovą R. Korzoną. I 
2725 W. 84th Place. Chicago,: 
111. 60652, kartu prisiunčiant 

rungčių- kaip lengv. atletikos ar • T a s m a n i j o j e A u t i n ė s visų ša-: užstato mokesti kaip garantiją 
plaukimo, mokėjimas t e r m i n o - ; ^ rinktinėg baigiamos sudary-; Prie programos taip pat ir 
logijos sportinėse ningtyse. u 0 & ž e n k ! i n a p r a d ž i a | t e m p ! l a b a i ^ ^ i š d i r b t a s preiimi-
naudojamos. Su kamuolio žaidi- a, ^ ^ ^ i ^ t i e k iS s p o r t in io , j narinis varžybų planas. Jis tik
inu teisėjais, kiek spėju, bus t j e k i š reprezentacinio taško.; riausiai artėjančiame suvažia-
sunluau. ir be kanadiečių tai- V i s 0 6 r i n k t i n ė s turės naujas | vime sukels dar didesnes disku-
kos. nors ir kastai nemaži, bet gportmes ir išeigines unifor- sijas kaip pereitame. Pradėti 
išsiversti neįmanoma- , m a s . N r o r a s atįręmš& šventėje i krepšinį dviem dienom anks-

Kai kurių sporto šakų pasiū- tiesiog karštligiškas, sportinin- čiau. negu kitas varžybas, atro-
kų skaičius padidėjo iki 80. j do keistoka. Apkrauti eilę ko-
keliautojų skaičius nuolat au- j mandų su 6 rungtynėmis ir ap-

LIĖTUVISKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

Vafeta; vltarrana!, importuoti kvepalai, gydomos ioJės r t t 
Važkioiamos kėdės, ramentai ir kt„ pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuolane dovanas, 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

lytoji programa ir įvairūs skai
čiavimo (už laimėtas vietas) 
taškai, o ypač apdovanojimų Sa ir, prisidėjus Melbourno cho krauti organizacinį k-tą su ke 
žymenys nuo medalių ligi juos- rui- i š Australijos atvyks 200 lėta tūkstančių bereikalingų iš-
telhį. iš keletos CSiicagos klubų 
atstovų tėvų. kurių vaikai ar 
dukros ruošiasi ten vykti, susi
laukė kritikos. Tikrenybėj šis 
klausimas priklauso PLS 2aidy 
nių organizaciniam komitetui, 
ir sporto šakų atstovai gali tik 
duoti sugestijas. Nesinori tikė
ti, kad ryr. žaidynių v-bė to
kius projektus priimtų. 

Vos 4 mėn. beliko ligi šven
tės, tad nelaukime pavasario 
oro. bet nemažą dalį kondicijos, 
ypač bėgimų, kasdien po 25 — 
40 rain. kiekvienas turi snie-
K* orabėeti Soecial' mankšta A S K L't1"*1*00^ žauoji" jaunių krepšinio komanda. Iš k. į d.: D, Siliū-
i , i C * i w ; w , v « p a TXLe^-di~is Eas~ A ^ ^ J 0 1 ^ 2 L Raudys M Kelečius A. Jonynas, R. Raudye, R 
dausa. ^ . ^ J o s e , o pagr:-u-—s, P e l e c k i £ D z™*^ ^pitonas, T. Lžubiaakas, D. Grybauskas, P. AMk 

t — 3 kartai savai^ie. j-er.:- s , p Fabijonas. Nuotraukoje trūksta: A. Kuliešiaus, A. Tuskenic 
ruotėfl darbas su trcEfiriaU — j Nuotr. R. Boraonc 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tkbe5twtyto 

> n a r t « r i y 

OUR SAVINOS 
cemrtCATEi 7 v* % 

tLA*N UP TO 

usfor 
tfftjĮH financing. 

AT 0UK I0W IATB 
WfTH R F P A V M r N : 

TO HT YOI IR I N C O M I 

OR. E0MUND L CIAR* 
0PT01H7TRISTAS 

t7W West l į s t Stnel 
1 W . ~ O B ft-2400 

vai pasai aaattartxa*: ptrtoao. t 
a*t*. 1-4 ir -7-*: antrad ^tr penkt 
10-4: MMad. 10-1 Tai. 

i .< ' • ; 

Ofte. teL 7SM477; Res. 246-2839 
DR.LDECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SpedaJrbe — Smew% to 

Telet. — 282-4*22 

DR. ROMAS PETKUS 
*Kir Lraos — (-mtiM. -nau* 

Ofisai: 
111 So WABASH ATB. 

4200 SO. CEOTRAL ATB. 
Valandoa pagal 

OBAWPORD KERICAL BLDG. 
•449 So. Pnlaski Road 

valaadoa pasai rarttartm*. 

M . L I . tUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

M . — BE M M S 
SpecisJyb* Aldų Bgos 

8907 West lOSrd Slrcet 

insuHEo 

Mutual Federal 
Savings and Loan m 

DR. JANINA JAKiEVIčIUS 
J O K I A 

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

FtNB*!, antrad.. kotrtrtad ir p«nkt 
noo IS Iki S raį. ir nno s tkl l vm> 
rak. S«*tad nuo 1 iki « n j . 

va w w r CEKMAK KOAD ancAco, VLUNOB « M 
V T * KAJAI*AttMJit, P-**Umm Į Į i i i i VIrfMi VTHK 

BDOUSi Mon.TUS.rrl .9-4 AtBT.9-6 l « t , 4*1 

l5£R;iNC CHICftGO ANU SUBURBS SINCE 1905 
i i . • — — • • — — — — — — — ^ ^ — 

Ofs. PO 7-6000 Bes. GA 6-7278 

DR. A. IENKINS 
GYDYTOJAS S t CHIRURGAS 

3844 W<** 68rd Street 
Valandos pagsl ensmirlmą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
5814 No. Weston Aveaae 
1862 No. Westera Avenoe 
TW atsakome 12 vsiandt] 
489-4441 — 561-4605 

DR. FERD. VYT. KAUNA? 
Įstaigos ir bato tel. 653-1381 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So. 40th Oaariy Cicero, TEL 

Kasdien 10-12 Ir 4-7 
liskyrus trexiiad r ž e i t i i 

0R. FRANK PUCKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

nartas akta. PrHafko akraaa* a MOrj«tact l«nwe»» 
8818 W. 71st St. _ TeL 787-5141 
vai pasai auaiferlma. CMar/ta trf. 

DR. LEONAS SEIB0TIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2888 W . 88rd Otieet 

Vai antrad. ano 1-4 popiet 
ir ketv nnn S-7 vakare 

Ofiso teL 776-3880; rez. 448-5545 

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

i i foeM 4255 W. 8Srd Straet 
Oftoo telef. RE ft-4410 

RemklencUoa telef. GB S-Otll 
Ofiso vai.: plrmad. ir ketvirtad. 

ano 1:00 Ilgi 3:00 vaL popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CKERURGAfl 
Bendra praktika ir moterų ligos 
OfiaM tr na. SSSS W. 501h ftt. 

TeL PKoapeot S-1MS 
Oflao »»;.: pirm., antr.. trefl. k 

penkt noo S-4 vai. Ir 4-8 •. vefe 
VK. S-4 p. p. Ir kttn laiku aoaltara» 

Ofteo teL HF 4-21 SS. >mnn$ OI S-Stt* 
DR. V. TUMASORIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
vai ptrm antrad.. ketv Ir penkt* 
•-» tr 4-7 — • ankate eultaras. 

TeLoflaoPR 6-8448 
0R. F. D. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
n o ? West 7lst Street 

Valaadoe: 1-4 vaL popiet 
fre& Ir aeMad. pa«al aueHartme 

Ofs. teL 586-8166; narna 881-8772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

62S4 So. Nanagaasett Avenne 
VaL pirm., antr. ir penkt 2-7; 
jeitadienfaifl pagal susitarimą. 

http://DR.ll.fi
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PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE 
Kiekvieną žmoniškumo ne- yra 400 lovų psichiatrinė ligoni-

aradusį asmenį supurtė žinia, nė, skiriama vien politiniams ka
liniams. Netoli Maskvos dar yra 
tam reikalui naudojamos Gorkio, 
čistopolio psichiatrinės ligoninės. 
Rusų pogrindžio laikraštis pa-

.carią paskelbė Šveicarijoje vei 
kianti psichiatrų draugija, kad 
;os surinktomis, žiniomis Sy-
chovskio kalėjimo ligoninėje, So
vietų Sąjungoje, per paskutinį skelbė, kad Kazanės psich. ligo-
dešimtmetį mirė 475 rusai disi- ninėje buvo kalinamas ir buvęs 
dentai. Žinias surinko šveicarų Estijos prezidentas Paets. Ypač 
draugija, kovojanti prieš pikt- tam skiriamas vadinamas Serbs-
naudojimą psichiatrijos mokslo. *i institutas. Tarp minėtose ligo-
Tai rodo, kad jie kalba daugiau- ninėse kalintų minimi biologas 
sia apie disidentus, uždarytus Ii- Koževnikov, pasipriešinęs Lisen-
goninės psichiatriniame skyriuje, kos (vėliau pačių bolševikų pa-
Jeigu tik vienoje tokioje ligoni- smerkto) diktatūrai biologijoje, 
nėję per dešimtmetį buvo numa- kalintas rašytojas M KrinickL 
rinti 475 disidentai, tai kiek Pshichiatrinėje ligoninėje bu-
tij aukų buvo visose Sovietų ligo- vo žlugdomas rašytojas Valery 
ninėse, ir tai ne vien kalėjimų Ii- Tarsis, knygos "Palata T* auto
geninėse, bet ir kitose, į kurias rius, vėliau pasiekęs vakarus. Y-
Maskvos tironai bruka kitaip pač paplitusi žinia apie kalinimą 
mąstantį žmogų, negu jų dikta- psichiatrinėje ligoninėje rašytojo 

JAV „AKYS DANGUJE" 
STEBI BERIBE ERDVE 

fipie 10,000 žmogaus gamintų žemės palydovų skraido erdvėje 

tūra yra nustačiusi. 
Minėtoji Šveicarijos psichiatrų 

draugija pasiuntė komunistų par
tijos gen. sekretoriui Brežnevui 
protesto raštą, kuriuo prašo iš
laisvinti visus kalėjimuose ir psi
chiatrinėse ligoninėse laikomus 

Aleksandro Volpino. 

Amerikos žinovai suskaičiavo, 
kad nuo 1957. X. 4., kai Sovietai 
iššovė į erdves savo I-jį žemės pa
lydovą 'Sputnik", ligi 'pastarų
jų dienų tokių žmogaus kūry
bos "keliauninkų" į erdves iš
mesta daugiau kaip 10,600. Tai 
yra nemažas skaičius ir 'plačio
sioms erdvių teritorijoms. Tik ge
rai, kad ne visi satelitai, siųsti į 
erdves net aštuonių tautų moks
lininkų, ir dabar dar tebėra ak
tyvūs: šiuo metu virš žemė=; dar 
yra likę 4,545 "metalo gabalai", 
kurie lydi mūsų žemę. 

Savaitraštis "Newsweek" savo 
II. 6. laidoje rašo, kad iš tų 
tūkstančių palydovų daugelis 
jų tėra tik dangaus erdvės teršė
jai, o kiti laikomi pažengusio 
mokslo kūriniais. Jų tarpe tenka 
priskaityti ir sovietišką "Saliut 
6" erdvėlaivį, kuriame (rašant šį 
straipsnį) tebeskraidė jų kosmo
nautai Jurij Romanenko ir Geor-
gij Grečko. Tačiau vienas pasku
tiniųjų sovietiškųjų satelitų 
— "Cosmos 954", iššautas į erd
ves šnipinėjimo reikalams 1977. 
LX. 17 iš Tiuratan raketų į erd
ves iššovimo poligono, jau pir
momis po iššovimo dienomis pa
rodė negalavimo simptomus. Jis 
buvo atidžiai sekamas, kol nukri
to 1. 23 Kanados šiaurinėse teri
torijose. 

BR. AUŠROTAS 

Pačioje Sov. Sąjungoje kilo o-
pozicija prieš tokį psichiatrijos 
piktnaudojimą komunistų parti
jos tironiškiems siekiams. Jau 
1969 m. susidarė Akcijos grupė 

disidentus. Draugija taip pat pap- gin t ; žmogaus teises ir 1500 te 
rašė leisti jos nariui prof. Du- sąjūdžio narių pasiuntė Jungti-
raud aplankyti suimtuosius. , n i ų Tautų žmogaus teisių komi

sijai prašymą, kad ištirtų teisių 
Jokiame kultūringame krašte laužymą Sovietų Sąjungoje, kai 

taip nesielgiama su opozicijos visiškai sveiki žmonės uždaromi 
žmonėmis. Čia komunistai savo į psichiatrines ligonines. Ypač 
Siaurumu pralenkia nacius. To- pasaulį plačiai pasiekė žinios a-
dėl šio fakto akivazdoje neturi- p j e nežmonišką žiaurumą, svei-
me tylėti, o kelti balsą visame fcus žmones uždarant į beprot-
pasaulyie prieš žmogaus te:sių namį, kai pagarsėjo, kas buvo pa-
laužymą, prieš tokį nusikaltimą daryta su gen. Grigorenko, 
žmogaus minties ir sąžinės lais- mokslininku Medvedevu, disi-
vei. dentu Bukovskiu. Ėmė ryškėti 

Medžiagos tokiai akcijai yra a p i e gausumą tokių psichiatrinių 
daug. Čia norėtume atkreipti dė- ligoninių, kur kankinami disi-
mesį į neseniai New Yorke Basic dentai, be jau minėtosios Kazanė-
Books, Inc., bendrovės išleistą fe dar Leningrade, Čemiakovske, 
dokumentuotą faktų rinkinį: Sydovkoje ir k t 
"Psichiatric Terror. How Soviet Protesto raštą prieš tokius ne-
Psychiatry Is Used to Suppress žmoniškumus jau 1971 m. pa-
Dissent". čia du specialistai — ^ ^ 44 britų psichiatrai. Tai 

„.Cbcfordo universiteto psichiatri- iškilo tarptautiniame psichiatrų 
jos profesorius Sidney Bloch ir kongrese Meksikoje ir buvo pa-
Londono Ekonomikos mokyklos smerkta vėlyvesniame tarptauti-
politinių mokslų profesorius Pe- niame psichiatrų-kongrese. Liūd-
ter Reddaway, abudu plačiai ž;- niausią, kad net už religinius įsi-
nomi autoriai, susilaukę net ir tikinimus uždarinėjama į psichi-
premijų, yra surinkę daug duo- atrines ligonines, kaip tai įvyko 
menų, apklausinėdami iš Sovietų ^ Simanovu. 
Sąjusgos pasitraukusius psichiat- * 
rus, beprotnamiuose kalintus di- Psichiatrinėse ligoninėse lovos 
sidentus, gavę raštu pareiškimus sugrustos viena prie kitos, kail
is kalinamųjų, suieškoję duome- namieji mušami, prirakinami Į poligonų, kai toks jų pasirody 
nų iš laisvojo pasaulio ir Sovietų prįe lovų. Jiems duodamos sulfa- į rn3iS horizonte tuojau būna užre-
Sąjungos spaudos, pareikia dau- z ; no, aminazino ir kitokių che-
gybę širdį veriančiu faktų. mikalų injekcijos, kurios sukelia 

Ištisiems mėnesiams pasitrau- aukštą temperatūrą, drebėjimą, 
kę nuo universitetinių pareigų, haliucinacijas, žaloja sąmonę, 
žmoniškumo vedami, jie uoliai akys praranda gyvumą, kartais 
tyre Sovietų Sąjungos nusikalti- veda net į visišką sąmonės nete-
mus šioje srityje, tikrindami do- kimą. Ten nenori dirbti slaugės 
kumentus ir apklausinėdami liu- j r dažnai į jų vietą skiriami kri-
dininkus nuvykę į Torontą, Bos- minaliniai nusikaltėliais, pasižy-
toną, New Yorką, Paryžių, Mask- m j savo žiaurumu. Žmoniškesni 
vą ir Leningradą, išsikalbėjo su psichiatrai ten uždarytiems disi-
zen. Grigorenko artimaisiais, su dentams kartais atvirai pasako, 
Leonido Pliuše laisvintojais, kad jie juk sveiki, bet laikomi pa
su rusų psichiatrinių ligoninių g a l instrukcijas. O uždarytųjų y-
specialiste Tatjana Chodorovich. r a gimtai. 
Siame veikale jie sudarė įspudin- Minėtieji profesoriai, knygos 
gą, dokumentuotą kaltinamąjį autoriai Bolch ir Reddaway sa-
aktą psichiatriją piktnaudojan- v o veikale pakartotinai sumini 
Čiai Maskvai. Jie iškelia, jog Sov. ; r lietuvius. Pažymi, kad paverg-
Sąjungos gydytojai yra verčiami tų lietuvių tautinis judėjimas 
prisiekti, kad visuose savo veiks- stiprus, kad smulkmeniškai apie 
muose jie vadovausis "komunisti- persekiojimus skelbia Lietuvos 
nes moralės princ'pais", taigi ne Katalikų Bažnyčios kronika. Rašo 
psichiatrijos mokslo, ne savo knygoje apie 1973 m. Čemia-
sąžinės. ne žmogiškumo, o ko- chovskio psichiatrinėje ligoninė-
munistų partijos reikalavimais. j e uždarytą lietuvį Vilniaus uni-
Knvgos autoriai iškelia, kad po versiteto studentą Petrą Cidziką, 
antrojo pasaulinio karo būsimie- 29 m. Jis yra paskleidęs atsišau-
u gydytojai turėjo išklausyti 250 kimą, skatinantį grąžinti demo-
valandų politinio - marksistinio kratiją ir raginantį pastatyti pa-
auklčj:mo, o tik 213 valandų chi- niinklą stalinizmo aukoms. Kny-
rurgiios ir 297 valandas ana- g o j e skelbiama ir kita auka pd-
tomijos. Taigi net Rusijos gydy- chiatrinėje ligoninėje — Vytau-
toio paruošime politinis indok- tas Grigas. įdėta ir jo nuotrauka. 
trinavimas labai platus, palygi- Primenama, kaip Vilniaus teis-
nus su profesiniu lavinimu. Le- m e buvo pasmerktas Kovaliovas, 
ningrado psichiatrė dr. M. Voi- išryškinama, kaip lietuviai disi-
chnaskaja 1975 pasitraukusi į dentai siekia savo kultūrinių, re-
vakarus) paliudijo, kad ketvirta- liginių ekonominių teisių. 
dalis Rusijos psichiatro studijų Ilgiau sustojome prie to moks-
laiko skiriamas politiniam, ko- lininkų dokumentinio liūdtj'mų 
munistiniam indoktrinavimut. rinkinio. Jaunimui to leidinio 
Nenuostabu, kad paskiau psichi- reiktų ieškoti bibliotekose ir pa-
atrai yra klusnūs enkavedistams, naudoti visas progas kelti baisa 

Minėtieji knvgos autoriai iš prieš žiaurų komunistų vykdomą 
tasiekusio Lenkija Sov. Sąjungos nekaltų žmonių naikinimą psi-

r AjHchiarro natyre, kad Kazanėje chiatrmėse ligoninėse. J. Pr. 

Sekančios akys 
Visi žinome, kad šio krašto ju

dėjimo 'policija ant visų JAV ke
lių seka įvairiais keliais skuban
čius automobilistus. Taigi pana
šiai beribių erdvių vieškelius ir 
greitkelius taip pat seka ir tikri
na Šiaurės Amerikos orinės apsau 
gos kariškoji vadovybė, sutrum
pintai anglų kalba NORAD va
dinama (North American Air 
Defense Command). Jos vyriau
sioji būstinė yra įruošta po 1450 
pėdų storumo granito uola kaž
kur Colorado kalnuo~e, netolie
se nuo Colorado Springs vietovės. 

Teigiama, kad vos tik sovieti
nė raketa ar satelitas tepakyla iš 
Tiuratan, Kapustin Jar ar Ple-
setsk sovietinių raketų šaudymo 

gistruojamas NORAD"© būstinė
je. Šiam NORAD sekimui talki
ninkauja pasaulyje apie 30 stočių, 
panaudojančių radarą, astrono
mišką fotografavimą ir kitus čia 
neskelbiamus sudėtingus satelitų 
sekimo metodus. Kai tik NORAD 
būstinėje gaunamos žinios apie 
naujo "dangaus kūno" pasirody

mą, tai žinios apie jį tuojau pa
tenka į sudėtingų kompiuterių 
apskaičiavimo labirintus. Pirmiau 
sia yra apskaičiuojama tokio "ke
liauninko" trajektorija ar jo ke: 
lias per žemę. 

Ir jeigu toks satelitas yra ne
aukštoje nuo žemės paviršiaus 
orbitoje, tai iš karto mėginama 
nustatyti bent apytikriai, kada ir 
kur toks satelitas gali sugrįžti į 
orinę, žemę supančią atmosferą. 
Tai reiškia, kad tokio satelito va
landos erdvėse yra suskaičiuotos. 
Tokie apskaičiavimai yra tikri se
kundžių tikslumu. Kai NORAD 
būstinė gauna tokius apskaičiavi
mus, tai mažai kreipiama dėme
sio į palydovus, skrendančius di
deliuose aukščiuose. Tačiau že
mose trajektorijose skrenda sa
telitai yra labai dažnai tikrinami. 

Nevykęs "Cosmos 954" 
Sakoma, kad ypač dažnai bu

vęs tikrinamas Sovietų satelitas 
"Cormos 954". Greitai po jo pa
siuntimo į erdvę jis burvęs žino
mas, kaip "šnipinėjimo palydo
vas", stumiamas branduolinio pa
jėgumo variklio — reaktoriaus. 
Kadangi "Cosmos 954" variklis 
netrukus po iššovimo neatsisky
rė nuo satelito, tad po trijų sa
vaičių buvo tikrat kad satelitai 
— šnipas rimtai sunegalavo. Ir 
kai tik "Cosmos 954" nustojo 
siųsti žinias Sovietų žvalgybai, 
buvo išsiųstas į erdvę jo pakai
talas "Cosmos 786". Taip šioje 
sekimo plotmėje ir Sovietai neno
ri matyti jokių spragų. Dabar 
žinoma, kad "Gocmos 954" buvo 
skirtas sekti JAV karo laivynui: 
to aparato ilgis 46 pėdos, svoris 
8,000 svarų ir jo variklis svėrė 
100 pagerinto urano svarų. 

Po "Cosmos 954" išsiuntimo į 
erdvę jau lapkrity (1977) buvo 
pastebėta, kad jis praranda grei
tį ir aukštį. Amerikiečių sekė
jai laukė, kad Sovietai mėgins pa
kelti satelito aukštį, uždegdami 
vieną urano celę. Po tokio pavy-
vykusio bandymo satelitas liktų 
erdvėse apie 600 — 1000 metų. 
Spėjama, kad Sovietams šis mėgi
nimas nepavyko ir š. m. sausio 
pradžioje "Cosmos 954" pradėjo 
kvailioti. Buvo laukiama jo grei
to nukritimo. Šiam bėdos atve
jui JAV buvo sumobilizuota 100 
paruoštu žinovų grupė. 

Sovietai noroms nenoroms 
bendradarbiavo 

JAV vyriausybė, tiksliai žino

dama, kas gali atsitikti ir koks pa- ; nuostabą kelia, kad jau 1972 me-
vojus gresia šiaurės pusrutulio gy- tais pasirodė LB leidinys "The 
ventojams, kreipėsi į Sovietų am- į Violations of Human Rights in 
basadorių Washingtone, kad jo ' Soviet Occupied Lithuania". Lei-
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šiandien nuolat linksniuoja- ruošiant šventei, bet to nebuvo, 
mas žmogaus teisių klausimas j Tautinių šokių kursai, Galinai 
spaudoje, radijo bangomis, televi- '• Gobienei ir jos talkininkams tau-
zljoje, bet juk prieš penkmetį tai piai tvarkantis, praresti su juc-
buvo visiškai nepopuliaru, todėl j kingai mažomis išlaidomis. Val

dybos pirmininkė Jadvyga Matt-

valdžia praneštų, kokius įran
kius veža su savimi 954 satelitas. 
Tačiau pirmasis Sovietų atsaky-

dinio iniciatoriai Bronius Nai
nys ir dr. Tomas Remeikis jau ta
da numatė tokios dokumentinės 

mas nebuvo visiškai tikslus ir pa- informacijos svarbą ateičiai ir ją 
tenkinamas, kaip pareiškė Sau
gumo Tarybos pirm. Brzezinski. 

Sakoma, kad visi šie pasirengi
mai sutikti sovietinį satelitą, su
grįžtantį į žemę, buvo labai jau 
kruopštūs ir aipie jo galimą nu
kritimą buvo painformuotos visos 
NATO valstybės, Japonija, Aus
tralija ir Naujoji Zelandija. 

JAV vyriausybės sluoksniuose 
įtampa sumažėjo, kai "1978. I. 19 
Sovietų ambasadorius Dobryni-
nas pranešė Brzezinskiui, kad 
"Cosmos 954"branduo!inės ener 
gijos variklis nesprogs -pasiekęs že
mės atmosferą". Vienas JAV val
stybės d-to pareigūnas komenta
vo, kad "tuo pareiškimu Sovietų 
valdžia patikinusi JAV vyriaury-
bę, kad ant "Cosmos 954" dar 
nebuvo įrengta branduolinė bom 
ba". 

Taigi daugiau kaip 100 bran
duolinės energijos mokslininkų, 
technikų, karių ir įvairių prie
monių buvo išsiųsta į 15,000 
kvadratinių mylių plotus Š. Ka
nadoje surasti kenksmingus So
vietų satelito likučius. Kaip ilgai 
laisvasis pasaulis galės gyventi 
grėsmėje, kuri skrenda virš mūsų 
galvų ir nežinia nei kur, nei ka
da gali atnešti daugeliui ne
lauktą tragediją? 

paruošė. 
Tuo laiku krašto valdyba ne

turėjo lėšų net leidiniui išspaus
dinti, tad iniciatoriams teko pri
vačiai rinkti aukas. Kiekviene-
riais metais gausėjo okupantą 
kaltinanti medžiaga iš Lietuvos 
(pogrindžio, ir leidinys iš kuklios 
brošiūrėlės tapo knyga. Šiais me
tais išeina jau septintas toks lei
dinys ir juos visus paruošė dr. 
Tomas Remeikis, bet tik pastarai
siais metais padidėjusios Vasario 
16-osios aukos, skirtos Lietuvių 
Bendruomenei, įgalino krašto val
dybą nors dalinai dr. T. Remei-
kiui ir jo talkininkams atsilygin
ti. 

Simo Kudirkos laisvinimo by
loje viena iš daugiausia pasidar
bavusių organizacijų • buvo 
"Americans for Simas". Ją įkūrė 
ir jai vadovavo LB Visuomeni
nių reikalų tarybos narė Daiva 
Kezienė. Mūsų spaudoje tuo lai
ku buvo minima, kad tą organi
zaciją finansiškai remia LB. Ir iš 
tiesų pagal išgales LB stengėsi 
padėti, finansuodama kai kurias 
telefono sąskaitas ir keliones, bet 
didžiausią organizacijos finansi
nę naštą nešė Kezių šeima, nors, 
jiems auginant penkis sūnus, pi
nigų pertekliaus niekada nebuvo. 

Kai kurioje spaudoje* LB kalti
nama, kad ji pasigrobusi Tautinių 
šokių švenčių pelną ir naudo
janti savo veikėjų kelionėms. 
Tautinių šokių grupės net ragi
namos reikalauti, kad tie pinigai 
būtų joms išdalinti. Tiesa yra ta, 
kad švenčių pelnas nėra naudo
jamas krašto valdybos reikalams. 
LB, ruošdama šokių šventes, yra 
atsakinga už galimus nuostolius, 
o ta galimybė visada egzistuoja, 
tad ir lėšų rezervas yra būtinas. 
Išdalinus tą keliolika tūkstančių 
51-ai grupei," kiekvienai tetektų 
po tris šimtus, kas būtų tik men
ka parama. Iš kitos pusės, tas 
pelnas sutelkiamas tik švenčių 
rengimo komitetų neapmokamu, 
kietu darbu ir Tautinių šokių 
instituto valdybos taupumu. In
stituto valdybos narės ir narys, 

Senatorius Robert Dole pasakė Chicagoje, New Yorke, 
pagrindinęe Kaibą ir nuoširdžiai: f< . , „ . , . . . .„ . ' 
sveikina lietuvius Lietuvos nepri-į D e t r o i t e ' W i ™sore galėjo isieist! 

porą tūkstančių vien tik kelio
nėms į posėdžius ir kursus besi-

klausomybės šventės minėjimo zne Į 
tu, Chicagoje Nuotr. P. Maletos i 

laitienė sugebėjo suderinti savo 
tarnybines keliones ir pasinaudo
ti darbovietės suteiktomis skrai
dymo lengvatomis šokių prupi | 
lankymui ir instituto valdybos 
posėdžiams, sutaupydama šimtus 
dolerių. 

Ne vieną apima džiaugrmns 
bevartant tobulėjantį "Pasaulio 
Lietuvį", iš žinių biuletenio spar
čiai virstant įdomiu žurnalu. Po
pierius geras, turinys aktualus, 
leidimas reguliarus, be vėlavimų, 
o prenumerata vos trys doleriai 
metams. Pasiteiravus administra
cijoje, kaip su tokia kuklia prenu
merata išsiverčiamą, išgirrtama, 
kad prenumeratorių skaičius au
ga ir žurnalas pats Ssilaiko. De
ja, ne -visiškai taip. Išsiverčiamą, 
nes nei "Pasaulio Lietuvio" re
daktorius Bronius Nainys, nei ad
ministratorius Stasys Džiugas ne 
tik nė cento negauna už savo dar
bą, bet dar smulkias išlaidas pa 
tys padengia. Ir tai-? "Pasaulio 
Lietuvio" vedamieji gimsta auto
buse pakeliui į darbą ar iš darbo, 
korektūros atliekamos darbe pie
tų ar pertraukų metų, raginimai 
ir pakvitavimai prenumeratoriams 
adresuojami iki gilių vidurnak
čių, sunkiai išrkaitomi rankraš
čiai mašinėle perrašomi B. Nai
nienės. Tad, va, tokia išsiverti-
mo kaina. 

Tik angliškai beskaitantį Ame
rikos lietuvį pasiekia jau vienuo
liktas anglų kalba biuletenio 
"Bridges" numeris. Šį biuletenį 
pernai pradėjo leisti LB krašto 
valdyba, daug kur siuntinėdama 
veltui, taigi ir leidimo išlakios 
didelės. O tos išlaidos būtų kur 
kas didesnė:, gal net nepakelia
mos, jei "Bridges" redaktoriui 
Algirdui Budreckiui ir jc kolekty
vui būtų mokamas nors ir kuk-
!us atlyginimas už įdėtą darbą. 

Pastaraisiais metais apylir.k ;j, 
apygardų valdybos, LB taryb'S 
nariai apkrauti įvairiausiais kraš
to valdybos aplinkraščiais. Dau
gumas ju, ypač' Visuomeninių 
reikalų tarybos, rašyti įvairiomis 
mašinėlėmis, ranka sudėtais lie
tuviškais ženklais. Pasirodo, kad 
taryba neturi nė vienos "valdiš
kos" rašomos mašinėlės. Lietu
viški aplinkraščiai rašomi nuosa
vomis, dažnai ir išklerusiomis, o 
laiškai amerikiečiams darbovietė
se. Prieš keletą metų krašto val
dyba įsigijo naują lietuvišku šrif
tu mašinėlę, kurią vėliau perlei
do Kultūros tarybai, taigi per-

(Nukelta j 5 psl.) 

MUŠKIT BOGNUS 
JTRGIS JANKUS 

30 
nusijuokė Vytautas pakeliui — Ir man vistiek, 

į rūsį. 
Kai jau buvo suvalgę po pusę kepsnio ir pradėjo po 

antrą taurę vyno, Šeštokas sugrįžo prie savo rūpesčio. 
— Tai sakai, kad paskaitomas. 
— Ar tas rankraštis? 
— Tik tą vieną prašiau paskaityti 
— Ir dar kaip. Ar tamstos? 
Šeštokas pakėlė taurę, pažiūrėjo į šviesą per jau

kų raudonumą. 
— Ką veiksi, reikia prisipažinti. Prie teisės moks

lų nebesirengiu grįžti, tai užsigeidžiau pabraidyti po 
anuos laukus, kur gimiau ir augau. 

Ir čia jis susakė, kaip mintis kilo praėjusią vasa
rą, kaip tas kelias dienas dabar su Bronium suko savo 
šnekas į juostelę, kaip mėgino parašyti tik memuarus 
ir kaip sumetė viską surašyti ne iš savo, senio, bet iš 
vaiko perspektyvos. 

— Ir pats padaryk panašiai. Kai tik turėsim laiko, 
viską sušnekėsim į juostą. Dviem geriau. Pats buvai 
pačiam sūkury, aš jo pakraščiuose. Neužmiršk, kad aš 
irgi tada dirbau universitete. Jeigu ne tiesioginiu pa
tyrimu, tai bent klausimais daug ką padėsiu prikelti 
Po to , beklausydamas pats savo šnekos, prikelsi 
daug daugiau, negu gali pagalvoti. Man taip atsitiko, 
nemanau, kad ir pačiam tas neatsitiktų. Esam skirtin
gi, bet kartu esame ir žmonės, taigi daug kuo ir labai 
panašūs. O paskum, jeigu trūks žodžių, a r išsireiški
mų, mano visi aruodai pačiam atviri 

— Jeigu rašysiu, tai rašysiu angliškai, — nusi
šypsojo Vytautas. — Pogrindžio žodynas man irgi tu
rėtų būti pažįstamas. 

— O, atsiprašau, — greitai pagavo Šeštokas. — 
Žinoma, kad angliškai. Lietuviškas pasaulis tokiai 
knygai būtų ir per siauras. Atleisk. Žmogus jau toks, 
kad pats save įtaigoji: įsitraukus į savo darbą, visas 
pasaulis tapo monolitiškas, tik lietuviškas. 

— Bet tamstos idėja vistiek gera. Kai taip pa
galvoji, galvojimu ir nueina, bet ką į juostą įšneki, ga
li visada papildyti, pakoreguoti, patikslinti. Ypač kai 
yra su kuo pašnekėti; pasvarstyti, j viską net iš kitos 
pusės pažiūrėti 

Įsišnekėjus laikas greitai nueina, šeštokas žvilg
terėjo į laikrodį ir pašoko: 

— Ar tu žinai, kad man už pusantros valandos 
reikia už namą pinigus atsiimti? 

— Taip greitai? —nustebo Vytautas. 
— Šeštą valandą renkamės reikalą užbaigti 
— Šeštą! Kodėl taip vėlai? 
— Taip norėjo Konkos. Sako, jų žmonės kitą va

landą neturį laiko, o norį reikalą prieš Naujus Metus 
užbaigti. Klausė, ^r aš turėsiu laiko? Nesišiaušiau. Te-

varkė virtuvę ir dar kartą pasiėmė rankrašti. Skaitė ir 
negalėjo atsikratyti įkyrios minties, kad tas, į metų ga
lą palinkęs žmogus, numetė visą savo gyvenimą šu
nims. Gimęs menininku nuėjo į teisę. Kas kad išspaus-
dinio keliasdešimt straipsnių teisės mokslų žurnaluose. 
Gal juose ir daug talento, gal ir daug teisybės, bet jie 
pelyja senuose komplektuose. Ar juos kas surinks j 
vieną vietą ir išleis gal net kelis tomus su komentarais 
ir pastabom? Tai didelis klausimas. Dabar universi
tetas leidžia veikalą, bet ar jis atsvers visą žmogaus 
gyvenimą. Trimitą padėjo jaunumėje, tikrą plunksna 
paėmė į ranką tik kelio gale. Ar spės pratęsti ligi pa
baigos? Skaitė, vėl skaitė ir galvojo, kiek tokio skaid
rumo galėtų atskleisti iŠ savo vaikystės. Nieko. Beveik 
nieko. Ir net ligi ašarų suspaudė širdį, kad pačiam ne
teko augti tokioj skaidrumo nutvėkstoj aplinkoj. O 
gal tik reikia mokėti sugrįžti ir pažiūrėti anų dienų 
akimis. Dabar jos pilnos apkartusių tamsių spalvų, 
bet tada juk taip nebuvo. Tada buvo išsilaisvinimai iŠ 
kartėlio, buvo kelias į šviesą, kol... O taip. Kol. Bet ka
da buvo tojo "kol" pradžia, kada galutinis sprendi
mas? Ar jau galutinis? I r kodėl? Viskas taip neaišku
me paskendę ir sumizgę, o tada buvo tikrenybė. Tvirta, 
pirštu paliečiama. Ar ji galėjo dingti, išsisklaidyti, 

gu jau sau. Patys Konkos, žinoma, nesirodys, nors no- kaip aki3 uždengęs rūkas? Ar syki buvusi tikrenybė 
rėčiau iŠ arti pamatyti. O gal važiuojam kartu? Gal ko
kį savo bičiulį iš nosies ar iš balso pažinsi. 

— Tegu sau, — numojo Vytautas. — Antra ver
tus , gal kartu abiem ir nevertėti} jiems į akis lįsti. Jei
gu kas rūp i tegu patys visus mazgus sumezgioja,,Nors 
praeitą naktį vedėjas buvo labai malonus ir sukalba
mas. Be jokio derėjimosi parašė čekį. "Jeigu kada pri
reiks, ateik," dar pasakė. "Tau darbo pas Konkas vi
sada bus. Garantuoju". Persiskyrėm, kaip geri bičiu
l ia i Ir iš paskos niekas nesekiojo. Nežinau, ar tas prieš 
gerą a r prieš blogą. ' 

Šeštokas persirengęs išvažiavo, o Vytautas susit-

gali išnykti ? Ar ji neturėtų plazdenti viršum esamosios 
tikrenybės, tik reikia išmokti sustoti, sugrįžti ir pa.-
justi jos virpėjimą. Pakelti akis nuo savęs. O gal ne. 
Gal kaip tik panardinti jas į save patį. 

Šeštokas grįžo gerokai po septintos. Įėjęs nume
tė kailinius ant sofos galo, ištraukė iš švarko kišenės 
čekį ir numetė ant stalelio priešais Vytautą. 

— Va. čia iš mano pusės garantija, kad galėsi iš
eiti mokslus, kokius tik norėsi Dabar tik lieka paties 
pusė, kad sugebėtum ištesėti 

•—-v — • -f 
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LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS 

ALR Katalikių Moterų sąjun
gos 76 kuopos narės ruošiasi mi
nėti šv.Kazimiero šventę kovo 1 d. 
3 vai. po pietų Lietuvių klubo pa
talpose. Ruošia akademiją — 
programą ir vakarienę. 

Programa rūpinasi kuopos dva
sios vadas kun. T . Degutis ir kuo
pos pirmininkė. Numatomas ir 
paskaitininkas. Taip pat pedago
gas Feliksas Prekeris pažadėjo pa 
siruošti su deklamacijomis. Pa
įvairinimui Rūkštelienės okte
tas mokosi naujų dainų ir keletą 
h imnų, ypač šios šventės proga. 

Vakarienės suruošimu rūpina
si kuopos sekretorė Stasė Stane-
lienė ir Bronė ir Aleksas Uiškis. 
Talkininkėmis apsiėmė Liuda 
Sprindžiūnas, Em. Mikalauskas, 
Ona Rinkienė, Jadvyga Mockū-
nas, taipgi ir visos valdybos na
rės — Ona Juška, Julija Aitienė, 
Mary Boza ir Donna Kamm. 

Moterų sąjungos 76 kuopa ne
seniai suorganizuota, bet jau yra 
atlikusi keletą didesniųjų darbų ir 
ateičiai ruošiasi neatsilikti nuo 
bendros veiklos. 

Šv. Kazimiero šventės minėji
m o pelnas yra skiriamas mūsų 
naujos Šv. Kazimiero misijos rei
kalams, todėl prašome ir lauksi
m e visų lietuvių gyventoja, turis
tų ir svečių paremti mūsų užmoji 
savo atsilankymu. 

D . K. 

TRUMPAI 

— Vasario 9 d. St. Petersburg 
mere Freeman apskelbė vas 16 d. 
Lietuvių diena. Ji priėmė iš po
nios Jacobson lietuvišką vėliavą, 
kurią pažadėjo iškelti prie rotu
šės vasario 16 d. Proklamaciją į-
teikė Jacobsen ir dr. Valiui su prel. 
J. Balkūnu. Miesto fotografas iš
kilmes nufotografavo. Mere savo 
kalboj pabrėžė, kad jos senelis gi
męs Vilniuje. 

— Lietuvos vėliavą Vasario 16 
d. 9 vai. ryte iškels Treasure 
I&land savivaldybė, 1 0 vai. S. 
Petersburg Betch. 11 vai. Gulf-
port savivaldybė ir 12 vai. prie 
St. Petersburg International 
Folks Fair namų. Televizija 13 ir 
8 stotys perduos. 

— Vasario 16 d. 5:30 vai. vak. 
radijo WTĮS. (Tampa - St Peters
burg) perduos inž. Antano Ma
žeikos kalbą apie Lietuvą angliš
ka! (Tęsis pusę valandos). :Šfuo" 
reikalu rūpinasi LB apylinkė. Ra
dijo perduoda 1110 numeriu. 

— Vasario 19 d. 10 vai. ryte 
Sv. Jono bažnyčioje bus angliš
kos mišios už Lietuvą su pamoks
lu. Lietuviškos mišios bus Gu-lf-
porte Šv. Vardo bažnyčioje 1 vai. 
P4>. 

— Lietuvos nepriklausomybės 
šventė vyks Liet. klube vas. 19 d 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkel ta i* 2 psL> 

kairiarankis, ka ip pavoj ingas 
puolėjas ir k o m a n d o s ramst i s . 
Vyrukas t ikro l i e t u v i š k o ūg io 
— 195 cm. ir 9 6 kg. s vor io , ne
abejotinai tr iuškino r u s ų gyni 
mą. 

Vokiečių t a u t o s dž iaugsmui 
neišsemiamos ribos, o bes iart i 
nančioms futbolo p a s a u l i n ė m s 
pirmenybėms A r g e n t i n o j , tre
nerio Schoen d a l y v i a m s , g y v i a u 
š ias paskat inimas. 

Pirmenybės v y k o D a n i j o j ei
lėj miestų. Maskvos X X I I o l im
piadai klasif ikavosi buv. . p a š a u 
l io nugalėtojas R u m u n i j a , šei
mininkai — rusai, a b u ( R y t ų ir 
Vakarų) Vokiet i jos kraš ta i , D a 
nija, Jugos lavi ja ir Lenk i ja . 

Br. K. 

LAUKO TENISAS 
Chicagos Lie tuvių L a u k o te

niso klubo "round robin" varžy
bos vėl užpildė v i s a s 9 Wimble-
dono klubo a ikš te s . Šį kartą 
varžybas pravedė p a t s klubo 
pirm. R. Bl instrubas , padedant 
L Žukauskienei. 

A kfesės f inal inės r u n g t y n ė s 
buvo gero lyg io ir j a s p o lygių
jų 8-8 pratęsimą la imėjo R. Gri 
mus ir K. Mikonis pr ieš E . Gri
nių ir V. Grybauską p a s e k m e 
5-3. B. ir C k lasės ž a i d ė kartu 
ir la imėtojais t a p o I Žukaus
kienė s u A. Prapuo len iu ir S. 
Plepytė s u Daukumi . 

P o dovanų į t e i k i m o la imėto
jams trumpai buvo p a t e i k t a in
formacija apie P a s a u l i o Liet . 
sporto žaidynes, o t a i p p a t pa
sveikinti s u g i m i m o d i e n a ir 
broliai Griniai. kurie m ū s ų tar
pe jau priartėjo pr ie pač ių ge
riausių. 

FUTBOLAS 
S U P O V A N D E N I N I U Į 

P A S A U L I O P I R M E N Y B E S 

Original iausią transportac i -
jos priemonę į p a s a u l i o pirme 
nybes Argent inoje s u r a d o ško
tai: 150 entuz ias tų p l a u k s į A r 
gentiną povandeniniu la ivu , ku 
ris kadaise pr ik lausė vokie 
č iams. 

V ienas b u v ę s povanden in io 
la ivo kapi tonas p r i e š 1 0 m e t ų 
nusipirko povanden in į laivą, 
kaip pasenusį , i š v o k i e č i ų karo 
laivyno. J i s j u o v e ž i o j a v a i k u s 
ekskurs i joms i r u ž t i k r i n o ško
tams, kad ke l ionė b s s saugi . V ie 
nata a«r»iŪMi-~ka«»a--1.200- dol. 

• _ 
Tuniso, A f r i k o s a t s t o v o , fut

bolo r inkt inės t r e n e r i s pareis 
kė: "Nemanyki te , k a d m e s dar 
su kupranugar ia i s t e b e v y k s t a m 
į treniruotes". 

Vytautas A, Krikščiūnas 

AČIŪ U 2 TALKĄ ŽYGIUI 
Žygio į VVashingtoną rengimo į dys, Juozas ir Jadvyga Černiauskai, 

komitetas nuoširdžiai dėkoja visiem)S. ir E. Zatorsklai, po 15 dol. — A. 
aukotojam ir organizacijom už su
teiktas aukas. 

Per JAV LB Melrose Parko apy
linkę ir Jaunimo tautinių šokių 
grupę "Klumpė" aukojo: 50 doL — 
dr. K. Jablonskis, po 25 dol. — A. 
Repšienė. Walter Witort, LA. Ra
gai, po 10 dol. — H. O. Rašti-
kiai, E.K. Katelės, Vytas F. Šuopys, 
p. Raugienė, p. Rudaitienė, C. 
Walsh, Rūta Grina, Rožė Želvys, A.. 
Urbelis, ALB, J.K. Jukneliai, P. 
Bružas, Jonas Rugelis, 7 dol. — 
Julius Jusinskas. 6 dol. — P. Vai
nauskas, po 5 dol. —S. Gritėnas, K. 
Valis, V. Stankevičius, B. Baraus
kas, R. Barauskaitė, J. Utara, K. 
Ulis, A. Junkeris, K. Valavičius, 
Vanda Dagys, B . Markai, p. Rakaus- Ks, Steik Hotra 
kas, p. Bandžiulis, Vytautas Linar-
tas, p. Stankevičius, Jonas Otmas-
kin. p. Barčiai, p.p. Rudinski, Peter 
Metrik. A. Liekas, A. Žemaitis, O. 
Mejeris, RA. Urbeliai. Bronius Mu
rinas, A. Kraucenka, K. Blekštys, P. 
Dovielienė, P. Budelskienė, P. Bu
kauskienė, dr. Vytautas Dargis, P. .5 dol. — Adomas Brakas. Aleksas 

E. Misiūnai, Jonas ir Ona Bartkai, 
po 10 doL — A Zotovas, A. Ba
rauskas, SBT, Antanas Tumosa, 
Petras ir Petronėlė Pajaujai. Zeno
nas Pajaujis, Vytautas Liesiūnevi-
ČIHS, A Petrauskas, Algis ir Gražina 
Petruliai, Juozas Bagužib, O.B. 
Rukšlelės, W. Lekrina(?). Vilniaus 
Krašto organizacija, Jadvyga ir Pet
ras Putriai, Kazys ir Rožė Razauskai, 
Antanas *ir Bronė Sukauskai, p.p. 
Balynai, X., Juozas Murinas, Vytau
tas Kutkus, po 5 dol. —S. Gar-
hauskas, V. Petrulis. A. Juška; D. 
Miciūnieną K. Sandarys. J. Udrienė, 
E. Ignaitienė, J. Ulikaila. J. Gaižu
tis, E. Kudžmaitė, P. Kausterlis, p. 
Staniulis, po I dol. — p. Gražu-

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT I I A L E S T A T E 

Manom. 4 kamb. batas suaugu- Beveriy Shores, Indiana. 2-jų me-
siems. be vaikų, arba pensininkas, tų kaip naujas namas. '200 p. prie 
Jokių gyvuliuku, 45-os ir Fairfield kelio. Statytas ant kalnelio prie 
apyl. Skambint tel. 523-9164 arba P»t ežero. $125,000. Kreiptis į — 
776-0784 

Tranauskas, A. Sinkevičius, P. Alke-
vičius, P. Kolis, Astra Valytė, po 4 
dol. — A. ir V. Suopiai, P. Kužefe, 
po 3 dol. — J. Černius, A. Rizloris, 
H. Garbaliauskas, Aldona Brisnai-
tis, po 2 dol. — G. Pažėriūnas, 
John Newman, R. Misauskas, S. 
Misauskas, E. Jablonskienė, P. Mi-
kolis, C. Tranauskas, po 1 dol. — R. 
KoNvalick, M. York, R. ir X Ba
rauskai, L.A. Geleniauskai, A. Lin-
gis. P. Siaustas, 5 centai — S. Turso. 

Per JAV LB Cicero apylinkę au
kojo: 100 dol. — dr. Petras ir Stefa 
Kisieliai, po 20 dol. — A.A. Lau
raičiai, M. Kuprienė, J. Balutis, V.G. 
Gečas, V. Laniauskas, A.O. Venc
lovai, J. Tuminas. M. Mackienė, G. 
Bučmys, A.O. Venclovai, 15 doL — 
J. Paulėnas, 12 dol. — A. Zaibkas, 
po 10 dol. — R. Rimkus, A. Pupelis, 
M. Skruodys, M. V. LiuleviSai, A. 
Prapuolenytė, B.J. Bartkus, J.G. 
Končius, K.M. Aras, A. Zailskaitė, 
K.J. Dočkai, J. Elvikis, G Ro3denė, 
K. Kynas, K. Razma, V A . Oroidas, 
VJ. Bleijai, A. Mickus, L. Orentie-
nė. P.O. Zailskai, M.O. Baukai, J 
Grybauskas, L.O. Kizlauskas, J.M. 
Gabalis, po 7 -dol. — E. Radvilienė, 
L, Radvilaitė, J. Ališauskas, po 5 

2818 W E S T 64TH S T R E E T 
Išnuomojamas 2-jų miegamų 
butas. $195.00 mėn. 

McKET & PO A G I E 
Tel. — 239-6990 

Išimom. 6 kamb. butas 2-me aukš
te. Tik suaugusiems. 74M S. Rockweil, 
tel. 471-0078. 

M I 8 C E L L A N E O U 8 
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TELEVIZ IJOS' 
Spalvotos ir Paprastom. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas Ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t , toL 776-1488 
lilIlIlIlIHIlIlIlilHIIIIIIHIIIIIIUIIIIHHIimi 
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P A ( K V ! KXPRESS AGENCY 

MARIJA NOKEIKIENĖ 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Labai pageidaujamos geros rūSies 
preke*. Maistas 16 Europos sasdelta. 
2*08 W. «9tb St.. Cbicago, DL 6062* 

TEL. — WA 5-2787 
rufis, Aldona Noreika. Kazys Kecio-: timillHHimiIIIIIUimmiimilftlIIHIlIMPl 
rius, Elizabeth Hauser, 3 doL -

Per Buffab Lietuvių Klubą (au
kas rinko R. Masiulionis) aukojo: 
po 10 dol. — Romas Masiulionis, 
Stasys Kežutis, Klemas Sakas, Vla
das Kybartas, Alfonsas Kybartas, 
Vincas Sakas, po 7.50 dol. — Petras 
Rudgalvis, dr. Julius Slavėnas, po 

Stankūnas, Juzė Gvikienė, Elena 
Šakienė, dr. Algirdas Gamziukas, 
Aurelija Dolata, Edmund Rynaski, 
dr. Kvedaras, Vladas Čėsna, Leonas 
Zucas, kun. J. Liauba. Petras Na-

Ann Stephens, tel. 219—874-7428 

Marinis. Geras M kamb. namas. 
Arti 72-os ir Ricnmond. 

BROKERIS P. 2TJMBAKIS 
TeL — PB 8-6816 

Gary Michalski. 

Per JAV Lt$ New Haveno apy
linke aukojo: po 5 dol. —Stasė Lei-
kfenė, Zidonių ieiraa. Marija Jokū-
baitė, Aug. Ramanauskas, St. ir A. 
Lipčiai, po 2 dol. — Matė Kronkai-
tienė, Sofija Zascrurinskienė, Alber
tas Gutauskas, Jonas Mačys. Jadvy
ga Kronkaitienė, Genovaitė Vėbrie-
nė, Vyt Valiukas, po 1 dol. — Juo
zas Zasfiurinskas, Leonas Markevi
čius. 

Per JAV LB Hot Springs apylin
kės valdybą aukojo: 30 dol. — JAV 
LB Hot Springs apylinkės valdyba. 
10 dol. —T. Dambrauskas, po 5 dol. 
— Liucija Gudeliene, Stepas Ingau-
nlt, Vilius Masuraitis, kun. Petras 
Patlaba, A.I. Bertullai, B. Andrašiū-
nienė, S. Smaižienė, B. Girskas, A. 
Rėžinys, D. Makarai, B. Bartkus, A. 
Zubavifius, 3 dol. — kun. A. Bur
kas, po 2 doL — Bronius ir Ona 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4865 Archer Ave. 
Cbicago, IU. 60682, telef. 927-5880 

0 kamb. mflr. S miegami. 65 Ir Tal
man.. S27.50C. 

Grąžos buagalow — 6 kamb. 2 žkn-
aiai. 83 ir Kedzie. $64,200. 

15 metų senumo. 5*4 kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2% maš. garažas. 
63 h- Narragansett. $54,000. 

2-jų aukštų — 2 po 6 kamb. mur. 
65 ir Talman. $32.500. 

50 akrą žemės Lemom*. $10,000 
už akrą-

Š I M A I T I S R E A L T Y 

2951 W.63n iS t . . 436-7878 

R E A L E S T A T E 

LIETUVIŲ C0ND0MINIUM 
S t Pettfsburg Stati), 

Floridoje 
10 batų narna* verčiama* į 

-»»«»»—- Butai vieno miegamo. Geat-
ratiais Saldymas h* šildymas kiekvie
nam* bute. Namas vienas blokas nuo 
jūros ir labai gero paplddymio. Del 
smulkesnių informaciją skambinti 

Chicagoje 312—284-1730; 
St. Petersburg Beaca $13—407-1200 
kaip naujas namas. 200 p. prie ke
lio. Statytas ant kalnelio prie pat 
esero. $125,000. Kreiptis į — 

Stepfcens t e t 219—874-742S 

MAJBQŪETTE P A R K E 
2-jų botą marinis po 5 kamb. 

Gazu Šildymas. Mūr. garažas. Arti DRAUGAS, 4545 
66-os ir Talman. Žemiau $34.000. Cbicago, 10. 

BCTŲ NUOMAVIMAS 

D ft M E S I O i 
n • — — « • • m u m i » • i 

iiimiiiiiimiiiinimmmmmiH 
ANDRIUS NORIMAS 

SANTAKA" 
16-ka novelių. Iš jų trys buvo 
nuputos. Gražiai išleista. 304 pusi.. 
1977 m. Viršelis daiL Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
$6.30. Užsakymus siųsu: 

W. 63rd Street, 

Valdymas 
- Inoome T u 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

0456 So. Ecdsm Avo. — 77S-22SS 

O V I N G 
SERCN'AS perkransto baldus far 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8663 

II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII1IIHIIIIII 
M . A . Š I M K U S 

irOTAKY F C B U C 
TSC09SE TAX SERVICE 

4259 So. Maplevroed, tel . 254-7450 
Taip pat daromi VERTTMA1. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai. 

tllllllllllllllllllllIlimilllllUlilIlIIHUIIIIlll' 

M.L.Simanskiai .V.AUšaus-i1 : ;« i o n i a i- ™*** E H ^ 5 e n į P ™ -
las Petrulbnis, 1 doL — J. Tairilas. 

Per JAV LB Vidurio vakarų Ke-
noshos apylinkę (aukas rinko S. ir 
P. Petružaičiai) aukojo: 20 dol. — 
Stasė ir Petras PetrušaiSai, Racine. 
\yisc, 15 dol. — A.A. Jurai, po 10 
dol —.Vladas Voleinis, Mary We-
dėikis, Lionginas Pluira. P. Kleino-

12 vai . p.p. su pietumis ir progra
ma. 

N u o 
1 9 1 4 Met i / 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitm apdrat 
iki 

FRANK ZOGAS, 
President 

2037 W. tttb Street 
Cbicago, m. 69629 

Pbene t2S-74M 

8AVIN68 
* LOAN ASSOCIATION 

4041 Arcbsr A venue 
Cbicago, UI. 0M32 

2544470 

8929 S. Harlem A venue 
Bridgeview, tll. 60455 

TeL 

5%* 
paidouarterK 
4 Year Saviscs 
CirOBcates 

AB secsnfits cem-
poonded dafly — 

Saricgs 

dol. 
kas. K. Pažėraitė, kun. A. Rutkaus
kas, dr. P. Atkočiūnas, S.J., Pau-
tieniai, A. Stepaitis, B. Novickis, P. 
Pičkus, L. Stakienė, O. Remeikienė, 
M. Gegevičienė, S. Maknavičiųs, R.. 
Olšauskaitė^ Ę. Banienėj RA Gedgau
dienė, p. Bikulčius. A.. Sulaitis, J .Kiz
lauskas. po 2 dol. — K. Pažėra, J. 
Rūbas, p. SmflftensbB, £r K*B**#'*-
Račkauskas, N . Rūbas, 1 doi — Z. 
2ibutis. 

Per Amerikos Lietuvių klubą 
Floridoj aukojo: po 10 dol. — P. 
Balčiūnas. K.V. Palfiauskai, St Pe
tersburg "Palangos" knopa. St Pe
tersburg Lietuvių Klubas **Banga'", 
K. Urbšaifiaf, po 5 dol. — A. Bace
vičius, B. Čepkauskas. P. Dalims, 
G.J. Jasmskai, A.B. Kliorės, A.I.Ma-
čioniai, A Matulevičienė, A. Navic
kienė, dr. J. ir O. Petrikai, A. Ragelis, 
O Rinkienė, A.V. Stasiūnai, J. Stri-
jauskas, Aldona Ugėnas, M. Ugens-
kienė, J. Ugenskis. V. Ugenskis, P.J. 
Vafeus ia į A.S. Velbasiei, V. To-
mantienė. X, 4 dol. — B.A. Urbo

nai, po 3 dol. — S.E. Bakučiai, A.E. 
Rukstete, po 2 dol. —A. Alčteus-
kas, P.P. Dakniai, J. Gurskis, K. 
Jttrgėla, A. Kleiva, A. Mykolaitis, A. 
Pocius. K.K. Sabaliai, V. Stankevi
čius, B.P. Zelbai, po 1 dol. — A. Ba
ranauskas, O. Galvydienė, J.O. Jaks-
čiai, J. Jakštys, L. Juodelis, A. Pa
leckis, A. Ruzgas, A. Staras, A. Stoi-
kys, V. Žilinskas. 

Per JAV LB Detroito apylinkes 
globojamą vajrj, kuriam vadovavo 
Jonas Urbonas, aukojo: 100 dol. — 
Bronius ir dr. Birutė Glmiai. po 50 
dol. — Petras h Laima 2emaHHai, 
DLK Birutės Draugijos Detroito sky
rius, 30 dol. — Leo Kaskon, po 25 
dol. —kun. V. KriS50nev«Sn8, Det
roito Lietuviu Organizacijų Cent
ras, švyturio jūrų šauliu kuopa, po 
26 doL —Vincas ir Zita Urmantvt-
čte!. Kazimieras h* Kristint Danvydai, 
Antanas Musteikis» F e l i k m Blaa> 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuinujimiiiiiii 
I%'.-«iriu prekių patrinkimas nebran
giai & mo«Q sandelio. 

CX)SMOS PARCELS £ X P K E S S 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

3 & » S. HH U I « 1 St.. CnlcaffO, IU aoeeg 
2301 W. 69tb St.. Chloaco. m. «n«2» 

Tftl«-f. 925-273: — 254-3320 
Vytaatas Vaiantina-s 

tllHIIIHIIHIIMIIIIUIIIIIHIIHIIItlUlIflItlIlII 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

{staigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą br pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti botą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turime 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILĮ GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ matomai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. «3rd SI., Cbicago. H . 

767-0600 arba 77&-9S71 

Baltas Sniego Parkas 

UINUlNIHUIIIUIIIMIHIKIINIIUUiyiHilNII 

iniimitniiiiiiitmitifii! 
ATEITININKŲ KEUU 

tMONfiS — LAIKAI — DABBAI 
( 1 » U - 1927 - lflTT) 

Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šai
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 
pust 

Kaina wa persiuntimu $2.30. U4-
sakymus sinsti: 

DRAUGAS. 4546 W. «Srd St. . 
Chicajro, DL ftMBt 

ntlMIlilt liVrftltfllIlIlf HHf IHfWWMM I IHp l l l f 

nSUESAU 

rr Skambantis l i f tas f t 

Papildyta laida. 72 puai. 1017 m. 
VTršena dafl A-

t a ^ y , K^npikaitis, J. JPlečkaitis. S. 

7 dol. — P. NekroSus, po 5 dol. — 
Lione nr Jonas Miežinskai, Chkago, 
III., Edvardas Šilingas, Jonas Kaspe-
raitis, Harry Mailett, V. Bagdonas, 
S. Gedgaudas. J. Petkūnas, St. Abro
maitis, V. Samulionienė, Jonas Mi
sauskas, Feliksas Jurevičius, Z. Žu
kauskas, Bronius Jaras. V. Sudeikis, 
Genė Baužienė, V. Paukštelė, 3 dol. 
— X., 2 doL — M. Rakauskas. 

Per JAV LB Patersono, N.J., apy
linke aukojo: 15 doL —Bronius ir 
Adelė Stankaičiai, po 10 dol. — 
V. Matusaitis, X., P. Juška, A. Vir
bickas. Antanas Diškėnas, Izabelė 
Keraitienė, Vaclovas Čižiūnas, Juo
zas Jackūnas, Juozas Iškauskas, po 
5 dol — Jonas Juška, A. Visockis, 
J. Litvaitis, M. Šaulienė Jurgis ir 
Ona.Rekašiai, Jonas Urbonavičius, 
G. Slepakonienė, Kazys Jankūnas, 
Stasys Adomaitis, Pranas "ViKmas, 
Sofija Klimienė. Julija Majauskienė, 
1 dek —-Pianas Naujokaitis. 

P. Merkelienė, Sargent and Lundy 
Eng. Co., surinko šias aukas: po ^) 
doL —A. Markelis. K. Pabedinskas. 
15 doL — L. Petraviflenė, po 10 
dol. — Z. Brazis. A. Mikšys, A. Pa-
dvorskis, S. Židonis, X , L Vasahis, 
A. Prapuolenis, po 5 dol. —P. J-
Rarenaa. V. Chamauskas, C. K. Lei
pus, C. Žilionis, D. Stukas, M. Lu
kas, J. Gudas, V. Rėklaitis, X., V. 
Damijonaitis, X, X, 4 doL — V. 
Martinaitis, po 3 dol. —K. Motušis, 
V. Kazlauskas Z. Valavičius, J. Gri
gas, V. Snarskis, oo 2 4kL — L. Pa-
fulis, F Naujoka.' L. l idukis . 

V A L O 
KILIMUS Iff BALDUS 

Pla uname fa" vnakoojanae 
^sa rttžin grinAs. 

S. BUBNYS — TeL B E 7-5168 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL: 376-1882 arba 376-5996 

g g <• 

t9% — 90% — 90% plgtaii mokSstt 
a i apdraada nuo usnies tr •iiluiau 
Mbo pas 

F R A R K Z A P 0 L I S 
% Weat tfl«B X f < 
Cbtoaso, niteate 

Tel. — OA 4-a«54 

:iiniiiiifiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiitiiiuiiniiiiuii 
NAMŲ APSITYARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa 
dės. skambinant po 6-tos v. vakaro 

Telefoa* 478-3956 
iiiiiiiiiiiiiiMjiimiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiuiiiiniiiiiiniimiiiiiiii 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota P A C-

L I A t H LEONO knyga , kurio
j e atvirai ir draskai nagrinėja 
aio krašto negerovea bei pavo
j o s ir tiesia kelius i aaugtj visų 
gerbūvį 

Knyga gaunama to* Drauge. 
minkštais — $S4ft. 

Kaina kietais viraeliaia $ 5 ^ & 

S M I III I III ffiMUĮSjBjMMmcaa 

4 vienetu iHSmt Ir giražm. Mar-
auette Pke. Naujas gazu sikrymaa. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

Palikimas, 5 Kama. 18 metę įuAiaa 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marmiette Pke. $29,900. 

Gfažns platus skrvpaa Ir 
Marquette Pke. Vertingas pirkėjui 

Liuksas "randC*. Beveik 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant šfl-
dymo dvi kontrolės, 2 auto maro 
garažas. Daug priedų. Tik pamate 
nupirksite už $40,000. 

Grąžos 5 kamb. apie 20 metą ma
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marauette Pke, Tuo) galite 
užimti. $27,900. 

Tvirtas 2-jų aukštų mana. 2 botai 
Ir maloni biznk) patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas auafleido flB 
$38,500 Marauette Pke. 

Valdis Real Estate 
2625 Wsst 7lst Sfrett 

Ttl. 737-7200 ar 737-8534 

cnsujinii ttųsa: 
DRAFGAft, 4545 W. 

m 
• » * * 

tnnmiHimiaiiMiiN 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau
ja New Jersey. New York ir Connect>-
eut uetuvianu! _̂ 
Kas- šeštadieni įuo 4 iki 5 vai. popigt 
ia WEVD Stoties New Yorke 1330 
k i L . A M n - o u o 7 i k 1 8 v a l . v a k 913 
meg. FM. 

Direkt Dr. JuMIias 1. Stoka* 
1447 Porte Drive 

Moanliiinslae, N.J. S7t92 
TeL 232-4546 toode> 244 

KvieCiame taip pat klausyti Lieto-
viškų kultūrinių valandų anglų kalte 
ft Seton Hal! Universiteto radijo sto
ties (Ne-* Jersey W90U 89.5 meg 
FM) Pirmad 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauta fVSf. J. Stnfcas) 

HELF WANTB5 — TTBAI _ 

UOLI FOltMER MACHWE 
OPERATOR 

• r • 

P» * lCarqu«tt« Paiin. — 
Mflr. • 

Investavimas. 
$42.904. 

Merttnls. 9 botai po S sssasS 
ž&a imoksilma*. Mamuetto Parka. 
$20.900. 

Maran 4 
cpi«tt« Par%». 

tr . 
Fiaoa. I8t 600. 

Mar-

p̂ i-rd 1 lodamas ASi tiaros. $85,000. 
pa*tl«*1ninl Ftnrttin) 

Ttortnttvtl ptrttrt. par> 
MakM rnnaa, 

ftfas 
vtšokią numn. 

VAINA REAL ĮSTATE 
Ttl . - 92S4S65 

Mest be medanicaliy atdined. Good 
wagea and benefits. Steady. 42% 
week Some overtime avarlabie 

METAL-STRIP MFG. CO. 
14144 Padflc Ave« 
FiaakBn Park, B* 

TEL. 

• 

__ 
CLEAMNG * LITE MAINTENAVCE 

Monday thru Frtday 
Good Benefits 
CALL847-474t 

Betnreen 2 p.m. & 4 p.m. 

\ l c I K ) > A L j y s 
^. • 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jia plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra 

BSMKTTB "PsaalJOA 

V Y R A I 
• I U I ' " ! * ' 

I I N O T E B T B 

EXPKKIEXCTn> P E R S O N 
To taks fuB sharge of oftlee 

Mušt be #xp«r. lo rvadiDs- BtOaprtass 
ana wrta*g oraass, also gaa»ra2 
•tiic* ka»owiedre. SzcoU. worklsr 

joaflitMcs. 
FTBKEBA.SLV W C 

l t t S U . 
• • » • 

file:///yisc
http://kiL.AMn-ouo7ik18val.vak
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KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES MOŠŲ KOLONIJOSE 

Lietuvių Karių veteranų są- džiąją dalį senosios Lietuvos di-1 L J e v e l a n d , VJiUO 
jungos Ramoves centro valdy- duomenės ir privedusią abi tau-
bos pakviestas istorikas dr. An- tas ligi ginkluoto konflikto ir 
tanas Rukša yra paruošęs spau- trečdalio Lietuvos teritorijos su 
dai pirmąją dalį "Kovos dėl Lie- sostine Vilniumi okupavimo. Vasario 19 d., nepriklauso- - ^ ^ ^ ^ « r » 
tuvos nepriklausomybės" II to- Rūpės'inga ateities galimybių•. mybės šventės proga, Dievo Mo- į Lietuvos nepriklausomos valsty-

GRANDINĖLĖS NAUDAI 
PIETUS 

čionių tikėjimą ir buvo popie
žiaus Inocento IV pasiuntinių 
apvainikuotas Lietuvos karaliu
mi 1253 m. Antras, kai lietuviu 
tauta po jvairiu valstybinių ne
sėkmių ir vergavimo, paskelbė 

mo. Toje dalyje pateikiama prognozė neteikia vilčių, kad ir j tinos Nepaliaujamos Pagalbos 
plati istorinė lietuvių - lenkų ateityje lietuvių tautai pavyks parapijos valgykloje Grandinė-
santykių apžvalga nuo pat is- išvengti konfliktų su pietų kai-jlė rengia pietus ir parapijos 
torinių laikų pradžios ligi gin-!mynu, vis dar neatsisakančiu i naudai kavutę. Valgykla Veiks 
kluoto konflikto 1920-21 m.! unijos reminiscencijų ir dar nuo 11 iki 8 vai. vak. Clevelan-
Taip pat nušviečiamos lenkų puoselėjančiu buvusios didybės do lietuviai maloniai kviečiami 
pastangos okupuoti Lietuvą! svajones. Todėl kiekvienas su- savo atsilankymu paremti pa-
1919-1920 m. Šiuo metu auto- sipratęs lietuvis turėtų gerai rapiją ir Grandinėlės jaunimą, 
rius ruošia antrąją dalį, api- (susipažinti su visu kompleksu 
mančią kovų su lenkais laiko-1 tų pinklių, į kurias galingą RAMOVfcNŲ CHOEAS 

bės atstatymą 1918 m. vasario 
16 d. Vilniuje. Taigi, šiais me
tais sueina 725 m. nuo Lietuvos 
valstybės įkūrimo ir 60 m. nuo 
Lietuvos valstybinės nepriklauso
mybės atstatymo. 

Šias istoriniai reikšmingas su
kaktis minime ne tik tarp sa
vųjų, bet taip pat norime tuo at
kreipti dėmesį ir svetimųjų, steng-

tarpį. Abi iios dalys numato- Mindaugo - Gedimino - Algirdo-1 Clevelando Ramovėnų choras, d a m i e s i p r i m i n t i dabartinę pade 
mos išleisti viename tome, tuo Vytauto imperiją įvėlė lenkai su Vasario 16 dienos minėjimo pro-
būdu pateikiant mūsų tautai! pagalba Jogailaičių dinastijos,' ga, giedos naujosios parapijos 
atbaigtą, rūpestingai paruoštą 
mūsų kovų dėl nepriklausomy
bės istorinį dokumentą. Tai bus 
didžiai svarbus veikalas mūsų 
ateinančioms kartoms, kurios 
gal neturės galimybės sužinoti 
tikrą, nesuklastotą tiesą apie 
anų laikų įvykius, nes lietuviš
ki žinių šaltiniai okupacinės ru
sų valdžios parėdymu yra sunai-

sukūrusios Lenkijai keletą aukš
čiausios garbės ir galybės šimt
mečių, o Lietuvai nenutrūkstan
čią grandinę nesėkmių, vargų ir 
praradimų. Teisingas tų nelem
tų amžių pažinimas turės susti
printi budrumą ir suteikti imu
nitetą ateinančioms kartoms. 

LKVS Ramoves pastangos 
išleisti šį veikalą vertos visų 

kinti, juos pakeitus vien bolše-! paramos. Todėl kviečiame ir 
vikiniam tikslui tarnaujančiais prašome būti tos knygos leidė-
ssurogatais. i jais - mecenatais ar garbės pre-

Autoriaus ir leidėjų mintis numeratoriais. Knyga bus 11001 
buvo išsamiau ir plačiau nu- —1200 psl. su daugybe Uiustra-

bažnyčioje vasario 19 d. 10 vai., 
lietuviškų pamaldų metu. 

Omaba, Nebr. 
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

Lietuvos istorijoje buvo du 
svarbiausi įvykiai. Pirmas, kai 
Didysis Kunigaikštis Mindaugas, 
:uvienijęs kunigaikštijas, įkūrė 
Lietuvos valstybę, priėmė krikš-

tį, ypač kai Lietuvos valstybinis 
gyvenimas yra sugriautas ir pa
vergta tauta įvairiais būdais nai
kinama barbariškos Rusijos ko
munistinės santvarkos. 

LB Omahos apylinkės valdyba 
ruošdamasi šių sukakčių minėji-

LB SUSIRINKIMAS 

Kovo 12 d. tuojau po lietuviš
kų pamaldų, parapijos salėje šau
kiamas LB Omahos apylinkės 
susirinkimas kuriame bus renka-
ma nauja valdyba. 

SUKAKTIS 

Šiemet sueina 25 m. nuo LB 
Omahos apylinkės įsteigimo. Apy
linkės steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1953 m. balandžio 26 d. 
Sukaktis yra minėtina. 

mui, pakvietė vysk. V. Brizgi iš DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. vasario mėn. 17 d. 
Chicagos, manydama, kad tai 
bus naudinga mūsų lietuvių tau-Į 
tiniam ir dvasiniam atsinaujini-: 
mui. Minėjimas įvyks vasario 26 j 
d. ir prasidės pamaldomis Sv. An- j 
tano parapijos bažnyčioje ir 3' 
vai. 30 min. popiet bu:- tęs: anvs ! 

parapijos salėje. Visas minėjimo I 
planas yra paskelbtas LB Oma-
hos apylinkės išleistame biulete
nyje. Kviečiame gausiai mi 
nėjime dalyvauti. 

Chicagos BALF'o Apskrities Ugamečiui ir nuoširdžiam vei
kėjui, direktoriui ir kitose atsakingose pareigose dirbusiam 

A. f A. WILLIAM V# MANKUI mirus, 
jo dukteriai Irenai Norbutienei ir šeimai gilią užuojautą 
reiškia 

Chicagos BAIJPo Apskrities 
Valdyba ir Skyriai 

1ĮV)S 

šviesti lietuvių — lenkų santy
kių raidą, sujungusią abi tau
tas unijos ryšiais, atėmusią di

k

cijų, schemų bei žemėlapių. 
Garbės prenumerata 25 dol. Ne
turėtume gailėtis šiam svar-

KUR IŠLEIDŽIAMI PINIGAI 
- - • Į 

... 

(Atkelta iš 3 psL) kos nelauktų kalbininkų ir me-
.I_M , . • • ' . , . . . -vi nininkų, nes nėra tam lėšų. Tam nai teko kitą įsigyti, taip pat iždo . . . . . . . j . . T T> I . - _ • • i • stirti pmigai panaudojami LB ras-

tvarkytoias turi apynaują skai-,„. . r ., , ... , . 
J ' r J J-' i tmgj reikalų vedėjo algai, raso-

biam išliekančios vertės veika
lui. Me.< moširdžiai kviečiame 
ramovėnub, šaulius ir visus lie
tuvius į talką. Leidėjų - mece
natų ir garbės prenumeratorių 
sąrašai jau pradėti LKVS Ra
movės centro valdyboje. Adre
sas: Ant. Jonaitis, 1223 E. 175 
St., Cleveland, Ohio 44119. 

čiavimo mašinėlę. 
Gali kilti klausimas, kodėl taip 

skurstamą? Juk Vasario 16-sios 
aukos jau prašoka 20,000 dol., 
keletas tūkrtančių gaunama 
Bendruomenės mėnesio proga, 
be to, 4ar šis tas iš solidarumo 
jnasų. Iš tikro tų pinigų pa
kaktų ne tik rašomų mašinė
lių įsigijimui, bet ir nuosavoms 
patalpoms, gal ir LB krašto val
dybos namų su raštinėmis ir san
dėliu knygoms. Gal jų užtektų 
ir samdomam reikalų vedėjui ir 
krašto valdybos narių kelionėms 
į posėdžius, nes kai kurie iš jų 
sukaria po 50 mylių. Aišku, kad 
užtektų. Ir sėdėtų apmokamas! 
reikalų vedėjas prie naujos maši-
nėiės erdvioje raštinėje. Ir žvelgtų 
j's į knygų lentynas, žvelgda
mas naujų leidinių platinimui. 
Deja, tų leidinių jis nesulauktų. 
Nebūtų ten nei kasmetinių "Vio-
lations" leidinių, nebūtų nei 
Aleksandrynų, nei Lietuvių Li
teratūros Istorijų, nei Dainų 
chorams, nei angliškų chrono
logijų apie Amerikos lietuvius, 
nei Bridges biuletenio. Nebūtų 
už ką užsakyti lietuviškas operas, 
nebūtų lėšų premijoms kultūri
ninkams, paramai meno viene
tams, sportininkams, jaunimui. 
Reikėtų sustabdyti dr. T. Remei-
kio veikalo "Dissent in Lithua-
nia" spausdinimą, nes nebūtų 
tam lėšų. Tektų pranešti prof. 
B. Kaslui ir prof. R. Šilbajoriui, 
kad jų knygoms apie Lietuvos 
okupaciją ir sovietinį genocidą 
Lietuvoje nebus lėšų. Tuo pačiu 
reikėtų kaip nors pranešti ir Lie
tuvos pogrindžiui, kad jie palauk
tų su kronikomis ir kita kaltina
mąja medžiaga, nes LB sustabdė 
įvairių leidinių leidimą, kuriuose 
ta medžiaga būdavo panaudoja
ma, mat, LB reikalingi pinigai 
raštinėms, reikalų vedėjo algai, 
rašomoms mašinėlėms lietuviš
ku Šriftu ir knygų lentynoms. 
Taip pat PLB valdyba turėtų pa
informuoti Pietų Amerikos lie
tuvius, kad jie ten neskubėtų su 
atlietuvėjimu ir iš Siaurės Ameri-

m~ms mašinėlėms... 
Neįtikėtina, tačiau taip galėtų 

būti, bet, ačiū Dievui, taip nėra. 
Jei Lietuvių Bendruomenė ir ne
atliko visko, ko iš ]oz buvo tikė
tasi, tai tik ne dėl to, kad jos vei
kėjai būtų stokoję ištvermės, 
darbštumo ar pasiaukojimo lie
tuviškai veiklai. Kliūtis buvo ir 
tebėra — dolerio stoka. Tą turė
tų suprasti aukotojas ir ypač 
Lietuvių Bendruomenės ar jos 
darbų kritikas. 

GYDOMI 
KARVIŲ DANTYS 

Argentinos mokslininkai nu
statė, kad karvių svoris bei jų 
pieningumas priklauso ir nuo 
sveikų dantų. Vienoje krašto 
eksperimentinėje farmoje buvo 
įrengta speciali galvijų dantų 
gydymo stotis, čia gydomi, 
plombuojami, traukiami arba 
keičiami dirbtiniais nesveiki 
karvių dantys. Netrukus buvo 
įsitikinta, jog darbas dirbamas 
ne veltui — sulysę galvijai per 
trumpą laiką atsigaudavo. 

jm. 

Mylimai motinai 
A. + A, 

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI mirus, 
dukrą EUGEMJ5, žentą KA^ KRIMJČItm&, ją šeimą, 
ir artimuosius bičiuliškai užjaučia ir liūdi. 

JAV Ir Kanados LF Bičiuliu 
Centro valdyba 

Mylimam tėvui 

A. t A. JONUI MOTIEKONIUI mirus, 
dukrą JADVTG& žentą ANATOLIJŲ ir jų šeimą nuo
širdžiai užjaučiame. 

Sofija Beliūniene 
Rima Behunaite 

' Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GfcLIVYCIA 

2443 WEST ISrd STREET 
Tetefomk PR M833 Ir PR 8-68S4 

Ta$p pat naujoji Barboros ir 
GenevDrishlq krautuve 

THEDAISY STORE 
MIS lOOlfclim Hwy„ Oak Lawn 

# t TeL 499-1318 

EMMA ŠEŠTOKAS 
POCIOTĖ 

Gyveno St. Petersburg. Florida. 
Mirė vasario 1 d., 1978, 11 vai. vak., sulaukus 77 m. amžiaus. 
Gim# Lietuvoje, Teisių apskrityje, Alsėdžių miestelyje — 1900 

m. gegužės 13 dieną. 
Amerikoje išgyveno 64 m. 
Priklausė American Lithuanian Club of Tampa. American Lithu-

anian Club of St Petersburg ir American Association of Retired 
Persons. 

Kūnas buvo pašarvotas Baynard — Thompson koplyčioje, St. 
Veliones petenai bus atvežti j Chicagą gegužės mėnesį ir laido

jami Lietuvių Tautinėse kapinėse. Data bus pranešta vėliau. 

Nuliūdę: Vyras Pranas, duktė Emilija, Lietuvoje ivogerb VUis 
Šeštokas su šeima, Norbatų šeima ir kiti pfaninte. 
Petersburg Beach, Florida, 

STELLA CIBULSKIS 
RADZEVIČIŪTE 

Gyveno Sv. Šeimos Viloje, Leraont, niinois. Anksčiau gyv. Chi-
cagoje, West Skie. 

Mirė vas. 14 d., 1978, 8:53 vai. vak., sulaukus 79 m. amžiaus. 
Gimė VVilkes-Barre, Pa. 
Veikme buvo našlė a. a. Petro ir motina a. a. Genevieve Žičkus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: kun. Peter A. Cibulskis, 

MIC, VValter, marti Lisa ir John, marti Carol, 3 dukterys: Frances 
Jurzak, žentas Edward, Helen Fabusiak, žentas George ir Catherine 
Di Vmcenzo, žentas Sam, 18 anūkų, 1 proanūkas, 2 broliai John su 
žmona Mary ir Andrew su žmona Rose, 2 seserys Mary Heinze ir 
Catherine Kowalski, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dariaus-Girėno Post Am. Legion 271 Ladies Auxiliary 
ir buvo amžina narė šv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jos. 

Kūnas bus pašarvotas penktad, 1 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23 Place. 

Laidotuvės fvyks šeštad., vas. 18 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėHų prašoma aukoti Sv. šeimos Vilai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentai, anūkai ir proanūkas.. 
Laki. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 847-6672 

A. f A. 
ROMUI MAZILIAUSKUI mirus, 

gilią užuojautą jo žmonai prof. ILONAI MUZILIAUS-
KENEI-GUflŽYTEI reiškia 

Lituanistikos Kursu Studentai 
ir P. L J. S. Ryšiy Centras 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. 0AIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So. Calitornia Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 
4605 07 South Mermitagt Avtnue 

Tele fonas - YArds 7 1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN /B/E 

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

"' 

• • 

Brangiai motinai 

-
A. f A, 

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI mirus, 
dukroms ONAI RIMEIKIENEI, EUGENIJAI KRIAU
ČIŪNIENEI ir sūnums MARKUI, VINCUI, STEPUI ir 
jų šeimoms įteisiname gilią užuojautą. 

Marija Rimkiene 
Raimundas Rimkas 
Aleksandra Gylienė 
Alfonsas ir Dana Pareigiai 
Vytautas ir Nijole Vardžiai 
Zita žvirzdienė 
Paninis ir Birute Gyliai 

E T K U 
TĖVAS IR ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYftOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilt 6-2345-6 
141G S*. 50th A ve., Cicere T0wnball 3-2108-9 

AIKATR AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 
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= PUIKI DOVANA iVENCir; IR KITOMIS PRAGOMTS 

I iY . RASTO NAUJOJO TESTAMENTO f 
ANTRA LAIDA Į 

~ I f t l e l 4 * - i 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

OV7 SO. UTUANICA A VE. Te!. YArds 7-3401 

STEPONAS CC. LACK CLACKAVVICZ) ir SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 6»th STREET 
11929 Southwest Higbwav. Palas HHb, Iū 

Virpi nia 74872 
Tel. REpuMc 7-1213 

TeL 9744419 

. 
LrJ5TUVTC KUNIOŲ 

— PreL Jory 
VIENYBlt 

o*rd«odMBS »H«inam« kata* 
prakttMto formato irtttM kietais rtr*e s 
t t1«tn- -,,, k»tfc« Msoea&to 4ik* laM» = 

PETRAS BIELIŪNAS 
Ott SO. CALIFORNIA A VE. TeL LAfayedi MS7S 

^ ^ "DRAUGO-
Kataa —$&.«• 

lUloola jyrentojai pratoral prhMO (0 centu mokeaCtams U 
ataattmvt (Kttnr crr««aant1«jl prld«kite U centun) 

N O H NaoJąJ T«.< 

DRAUGAS I 
4545 WestB3rd Street 

Chkaoo, Dlinois 60629 ' § 
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JURGIS 
1319 SO. UTUANICA A VE. 

F. RUDMIN 
TeL YAnh 7-1139^9 

P0VIUS 
SO. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
TeL YAnh 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1449 SO. S9t» AvCu, CICERO. DLL. TeL OLymplcH90S 



DRAUGAS, ptnRadlenfc, 1978 m. vasario mėn. 1? 3. 

i x Kr. Donelaičio lituanistiniu 
; mokyklų vasario 16-tosios mi-
inėjimas įvyks šį šeštadienį va-
• sario 18 d., lygiai 11 vai. ryto 
• mokyklos auditorijoj. Visi pra-
. dinės ir aukštesniosios mokyk
los mokiniai turi ateiti su tauti-

• r.-ais drabužiais. Visi tėvai, ar-
X Cbicagos miesto taryba timieji ir svečiai kviečiami da-

vienbalsiai priėmė aid. Jakšy j lyvauti Nepriklausomybės šven-
rezoliuciją. įpareigojančią merą'tės minėjime ir tuo parodyti 
Bilandic imtis žygių, kad būtų • vaikams, kaip brangi mums 
išleista iš Rusijos Juodvalkiu = Lietuvos laisvė, kokia svarbi 
šeima. Prašoma kreiptis į prez. 
Carterį ir sekret. Vance ir visus 
24 Ulinois valstijos kongreso 
narius, kad dėtų pastangų Juod
valkiu šeimos išleidmo reikalu. 
Taip pat vienbalsiai priimta re
zoliucija, pagerbianti vysk. V. 
Brizgį. jo 50 n . kunigystės ju
biliejaus proga. 

x Peteris Vilips, Moywood. 
EI., žinomas latvių, ypač jų 
skautų organizacijos darbuoto
jas išeivijoje, kiekvienais me
tais per "Draugą" pasveikina 
savo brolius - seses lietuvius. Ir 
dabar, Lietuvos nepriklausomy
bės 60 merų proga, atsiuntė ma
lonius sveikinimus. Dėkojame. 

kalba ir mums lietuvių tauta, 
pati lietuvybė. 

X Lietuvių kalbos kursas su
augusiems dar lietuviškai ne
mokantiems, prasideda kovo 6 
d. Park Forest ir tęsiasi kas 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Svečiai Vasario 16-sios minėjime Chicagoje vasario 12 d. Nuotr. P. Maletos 

x Marąuette Parko Namų 
savininkų organizacija šiandien, 
penktadienį, 7 vaL vak. šaukia 

pirmadienio vakarą nuo 8 iki 10 I susirinkimą, kuriame bus pa-
CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

vaL Vaizdinėmis priemonėmis 
pagrįstos pamokos vyks Free-
dom HaJl 410 Cen+ral Park. 
Park Forest Kreiptis į Valeria 

minėta Vasario 16-ji diena. Pas
kaitą skaitys istorikė AL Rū
gytė. 

x LST Korp! Neo-Iithuania ^ ^ ^ ^ ^ 
Wolff, 205 Rich Road, Park į nepriklausomybės minėjimas j „ ^ n nrio a5įau Iš ryto kun. 
Forest, UI., 60466, tel. 748-6433. Chicagoje įvyks vasario 19 d. 

VASARIO 16-JI ŠVENTOS 
š*ELMOS VILOJE 

Vasario 12 d. minėjimas šv. 
labai įs-

išsiskyrė a. a Juozas Gudaitis,' nybos. Vokiečių laikais, kaip 
kurio mirties paminėjimas įvy- j gerai žinąs pašto darbą, buvo 
ko vasario 12 d. jėzuitų koply-! pakviestas tarnybon ir ėjo paš-
čioje. Šv. Mišias atnašavo kun. j to kontrolieriaus pareigas. 
J. Borevičius, kuris savo pras-

X Kun. J. Prauskis vasario 
19 d. išskrenda į Rochesterj, 
N. Y., kur Lietuvos nepriklau
somybės minėjime pasakys kal
bą. Iš ten vyks į Washingto-' 

X Lietuviu Moterų krabu fe- ną dalyvauti Lietuvos nepn-
deracija mini 30 metų veiklos klausomybės minėjime, kurį ren-
sukak'į. Ta proga šv. Mišios, gia senatas ir atstovų rūmai, 
bus laikomos vasario 19 d. 11 
vai. ryto tėvų jėzuitų koplyčio
je Chicagoje. 

x Ohnois universiteto meno 
departamentas šį vakarą atida
ro šešių pažangiųjų foto meno 
studentų parodą. Jų tarpe bus 
išstatyta ir Eug. Būtėno foto 
darbai. Eugenijus universitetą 
baigs šį pavasarį. 

x LB Brighton Parko apyL 
rengiamas Vasario 16-sios mi
nėjimas įvyks šį sekmadienį, 
2 vai. p. p. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakys inž. K. Oželis, 
meninę programos dalį atliks 
mokiniai ir Vyčių choras, vad. 
muz. F. Strolios. 

X Švyturys'', tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Giedrės 
Čepaitytės ir Dainės Narutytės, 
vasario 19 d., sekmadienį, 2 ir 
3 vai. p. p. šoks lietuvių tauti
nius šokius Century Plazoj 
(2828 No. Clark St., Chicagoj). 

x "Per tėvų susitvarkymą 
prie vaikų tvarkingumo" — šia 
tema bus skaitoma 499-oji Al-
vudo radijo paskaita. Sofijos 
Barkus šeimos radijo programo
je šį šeštadienį, 9 vai. ryto. 

x Jonas Kaunas^, lietuvių 
spaudos bendradarbis, buvo su-
paraližuotas ir paguldytas £v. 

X Lietuviu Pensininkų s-gos 
narių susirinkimas bus vasario 
21 d., antradienį, 2 vai. p. p. 
Gage Parko Fieldhouse patalpo
se, Western ir 55 gatvių kam- į kiti. 
pas. Narys, mokėdamas nario f 
mokestį, turi turėti su savim 
nario knygelę. 

2 vai. p. p. Tautiniuose namuo
se. Be kitų vakar "Draugo" 
laidoje išvardytų programos da
lyvių buvo minima ir Valaity
tės pavardė. Turi būti A. Vai
čaitytė. 

X Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 60 metų sukaktį 
minint Lietuvio sodyboje, šį sek
madienį nuo 2 vai. p. p. daly
vauja akt. A. Brinką, A, Kirvai-
tytė, A. Kevėža, A. Duoblienė, 
A. Šidagis, Vincas Kuliešius ir 

S Adominas atlaikė šv. Mišias "***?*. M y j e pammejo iš se-
no hetuvrų paveldėtą gražią tra
diciją prisiminti mirusius mal-hetuviakai. Visi gyventojai ir 

seselės rvasitreldė už gyvus iri . . . . _. ;da ir šeimynine sueiga. Pamal-mirusius tauios didvyrius. Per! J ° „ .,, jdose dalyvavo nemažas skai-pne alto-1 šv. Mišias aukas nešė 
riaus gyventojai* apsirengę tau-

jtiniais drabužiais. 
Vėliau valgomajame visiems 

buvo didelė staigmena, kad atsi-

nemazas 
draugų bei pa-

Visi laukiami. 
Kun. J . Pragulbickas, Eli-

č u s buvusių 
žistamų. 

A. a Juozas pasižymėjo savo 

Slenkant raudonajai bangai 
į Lietuvą, pasitraukė su žmona 
ir senu tėvu į Vokietiją, kur 
apsigyveno Hanau lietuvių sto
vykloje. Be kitų darbų, akty
viai prisidėjo prie įsteigimo l i e 
tuvių Paštininkų s-gos, kurioje 
buvo ilgametis v-bos narys. 

1949 metais atvyko į Ameri-
Čia geromis būdo savybėmis, todėl k $ "* įsikūrė Chicagoje 

akė Lemento niesto meras buvo visų mėgiamas ir turėjo Penėsi duoną eiliniu darbu. 
George Bracken. Meras atvyko daug draugų, ypatingai savo Mirė sulaukęs vidutimo amžiaus. 
į Šv šeimos vilą dalyvauti Lie- bendradarbių tarpe. Tarnavo j Po pamaldų Kapteinių na-
tuvos nepriklausomybės švente- Paštų žinyboje, Kauno centrinio muose įvyko gedulingi pietūs, 
je, kurią surengė vilos gyven- P a š t ° buhalteriu. Buvo sąžinin- kur da'yvavo 30 asmenų. Pa-
toja i Programą vedė kun. S. S*3 i r pavyzdingas savo parei- minėtina, kad įnirusiojo žmona 

.Adominas, paaiškindamas šios S0^ tarnautojas, o taip pat ir Pranutė ištekėjo už O. Kaptei-
zabetfc, N. J. parėmė mūsų spau- įveni^a prasmę. Programos me- pi**1* to žodžio prasme sąmo- nio, irgi paštininko, kurio žmo-
dos darbus 10 dolerių auka. La- '*~~ ' rT,-J —-— ; r-
bai ačiū. 

X Danutė Janutienė, Berke-
ley, Calif., žinoma kultūrininkė, 
užsisakė lietuviškų knygų už 
84 dolerius ir atsiuntė auką Tuo 
ji gražiai parėmė sunkų lietu
viškos knygos leidimo darbą. *"""7 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Jonas Buikos, Bridgeport, 

tu gyventoja Pranciška Kama 
rauskaitė sveikino merą George 

ningas lietuvis patriotas. Tad na anksčiau yra mirusi. Pa-
nestebėtina, kad, bolševikams vyzdingai sutaria ir abu savo 

Bracken nuo visų gyventojų, j okupavus Lietuvą, bene vienas mirusiuosius bendrai prisimena j _ p r a v e d ė ak. 
Po to Lietuvos himną nuošir- » pirmųjų buvo atleistas i š tai-i J. Tijūnas ^ ^ Kalbėlo k 
džiai sugiedojo visi gyventojai 
ir seselės. Taip pat prabilo me
ras, kuris savo kalboje pabrėžė, 

visų lietuvių didžiausias 
troškimas ir nusistatymas at
gauti laisvę Lietuvai Lietuviai 

Conn., prie prenumeratos m o - ' ^ m 0 i ^ teutą n e a ^ 
kesčio pridėjo 9 doL auką. La-1 

bai ačiū. 

Šaunūs "Švyturio'* tautinių šokių 
grupes sekėja: išpildė meninę 
programos dalj Vasario 16 minėji
mo metu Chicagoje 

Nuotr. P. Maletos 

nesigaili laiko ir energijos pa-
, laikyti lietuvišką kultūrą, nors 

x J. Cibulskis, Sudbury. Ont., | . f n d a m i ^ t i m o j e šalyje, 
maloniu laiškeliu padėkojo nzi n t o j a i — d ė k i n g i m e _ 
'Draugo" kalendorių, kuris j ̂  ^ B r a c k e n k a d ^ t u_ 

jam per visus metus nemaža [ ^ J a i k o ^ a i 6 ė ū p r i e l v e n t ė g 
džiaugsmo suteikiąs. Kartu 
pridrjo didesnę auką. Dėko
jame. 

Malonus skaitytojai mėgs-

X Inž. Karolis Bertulis, skau
tų organizacijos darbuotojas, 
buvo Šv. Luko ir Presbiterijcnų 

Kryžiaus ligoninėje. Ligonis ligoninėje operuotas. Dabar su-
dabar jau sveiksta ir artimiau- &&> * s v e r t a namuose. 
šiomis dienomis žada grįžti j x LB Marouette Parko apyi.! 
namo. i valdyba šaukia metinį susirin- j 

x Aktoriai Stasė Kiekitė b r j k ^ vasano 26 d., sekmadienį, i x Gausiomis aukomis skaity 
Jonas Keleeius atliks poezijos[""įl P° Pf™*^1*'. 1 1 : 3 0 v a L . r * tojai stiprina dienraštį. P o T 
montažą •'Sapnavau, broli, 

Ant. Kamšaitis, Gary 

x 
ta savo dienraštį ir jį remia. 
Aukų po 5 dolerius atsiuntė: 

Konst Ramanauskas, Par-
mington, 

Vai. Balčiūnas, Daytona 
Beach, 

Juozas Liuima, Cleveland, 
Marta Rumšas. Southgate. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 

CHICAGOS ŽINIOS 
MAŽIAU TAKSOS IEŠKO DARBŲ 

— Prel. P. Cehešius iš Euro
pos atvyko j Los Angeles pra
leisti šiltam klimate atostogas. 
Anksčiau prelatas čia yra dir
bęs Sv. Kazimiero parapijoj, iš 
kurios buvo pakviestas į St. 
Louis lietuviškos parapijos kle
bono pareigoms, o vėliau vysk. 
A. Deksnio pagelbininku Euro
pos lietuvių sielovadai 

— Danutė Kaškelienė jau ke
liolika metų sėkmingai darbuo
jasi lietuviškoj radijo valandė
lėj. Jos suredaguota informa
cija yra aktuali ir objektyvi, o 
švelnus balso tembras maloniai 
nuteikia klausytojus. 

— Pianistė Raimonda Apei-
kytė ir solistas Arnoldas Voke-
taitis atliks meninę programą 
Los Angeles šv . Kazimiero pa
rapijos organizuojamoje Sv. Ka
zimiero pagerbimo šventėje kovo 
4 d. parapijos salėje. Iskilmin-
ga suma su atitinkamu pamoks
lu parapijos bažnyčioje bus 
10:30 vai. parapijos bažnyčio
je kovo 5 d., sekmadienį. 

— Dr. Vytautas Vardys, pro-
fesioriaująs Oklahomos univer
sitete, vykdamas profesmėn ke
lionėn į Japoniją, vasario 4 d. 
trumpam buvo sustojęs Santa 
Monicoje, Calif. 

0ID2. BRITANIJOJ 
— Nottinghamo Uetuvisi skau

tai tebėra gyvi ir veiklūs. Sau
sio 8 d. įvyko jų susirinkimas, 

B. & Vaitke-
Kalbėjo kun. S. Matulis, 

K Bivainis, Damaševičienė. 
Išrinktas tėvų komitetas, kurį 
sudaro: Važgauskas, Vainorie
nė, Ciganskienė ir Damasevi-
čius. * * 

0K0P. UETUV0JE 
— Irenos ir Felicijos 

DIDŽIAUSIAS AERODROMAS 
iškilmingumo. 

Paskui buvo iškilmingi pietūs 
su paminėjimu gimimo dienos 
mūsų gyventojo Petro Mikolai-
čio. Petras Mikolaitis yra buvęs 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
patikėtinis daugeli metų kun. A.! "•^£""*-
57 . , , . -" i -i_ • m ' lantos aerodromas, 
Linkaus klebonavimo la±ais. Tą A I 
dieną Petras Mikolaitis šventė U>3 **&** 
101 metų sukaktį. Jis gerai 
laikosi pagal savo amžių ir dar 
kartas nuo karto palošia kor
tomis "pinochle' 
laitis yra kun 

Chieagos miesto ore dabar į Kai buvo paskelbta, kad nau-
mažiau taršos. Turi čia reikš-; jas Marrio'-t viešbutis, atidaro- į 
mes, kad automobiliuose vis mas Chicagoje Michigan ir Ohio nauskaičių grafikos darbų pa-
daugiau naudojamas gazolinas gatvių sankryžoj, ieško tūks- rodą atidaryta Dailės salone, 
be švino. Cbicagos tarša tesu- tančio tarnautojų, subėgo dar-. Vilniuje, 
daro tik trečdalį federalinių bo ieškoti 1,500 žmonių, 
įstaigų leisto kiekio. 

AUTOMOBILIAI 
AERODROME 

OTIare aerodromas Chicagoje! Daugelis palieka savo auto-
yra gausiausias keleiviais. 1976' mobilius Midway aerodromo 
metais per jį perskrido 414 mil. \ aikčtėj ir specialiais greitai-
keleivių. Antroj vietoj — At- j šiais autobusais važiuoja į mie-

trečioj 'sto centrą. Pirmą savaitę, tą 
susisiekimo būdą įvedus, pasi-

— Susisiekimo nelaimės 
ta tragiškai žuvo Vytautas An
tanavičius, Kauno telefono • te
legrafo stoties tarnautojas. 

ĮKLIUVO 30 

Patraukta teisman 30 Cook; 
Petras Miko- i apskrities tarnautojų, kurie ap- j 
V. Mikolaičio i gauiingai ėmė šalpos čekius, i š | 

naudojo apie 
listų. 

3000 automobi-

dėdė. a 
PAMINĖJIMAS 

pla
tųjį Nemuną" Cicero LB apy
linkės rengiamam Vasario 
16-tosios minėjime, kuris įvyks 
vasario 19 d., 12 vaL Šv. Antano 
parapijos sa.ėje. Montažą sce
nai pritaikė rašytojas Aloyzas 
Baronas. Muzikinei daliai ir 
apšvietimui talkina daiL Vanda 
Aleknienė. Valdyba 

(pr.). 

X Dgameriai Operos mecena
tai vėl atėjo su savo aukomis 
naujos operos pastatymo islai-

•ras sumažinti: Teresė ir Povi
las Urbonai — 150 dol.. Gabrie
lė ir dr. Benediktas Ročkai — 
110 dol., dr. Justinas Dėdinas 
— 100 dol.. Amalija ir Myko
las Jagučiai - 100 dol., Dana u* 
Jonas Juodgndžiai — 100 dol., 
Aldcna ir dr. Pranas Mažeikos 
— 100 dol, Valerija rr muz. 
Antanas Skriduliai — 100 dol.. 
Kazys K ynas — 100 doL Vi
siems čia išminėtiems mecena
tams Lietuvių Opera taria lie
tuvišką ačiū. (pr.). 

X Inž. Kazys OžeHs, LB 
Brighton Parko apylinkės ruo
šiamame Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 60 metų su
kakties minėjime, vasario 19 d., 
2 vaL p. p., parapijos salėje pa
sakys pagrindinę kalbą, (pr.). 

Švč. M. M. Gimimo parapijos dolerius aukojo: 
salėje. Susirinkime pranešimą 
padarys PLB pirm. inž. Br. Nai
nys ir Vidurio Vakarų apyg. 
pirm. K. Laukaitis. Bus priima
mas solidarumo mokestis ir lais
vinimo reikalams aukos. Visi 
vietos lietuviai kviečiami da
lyvauti 

dr. BRONIO J. KASLO 
naujas anglų kalboje tsiislai, ko> 
r} sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
uugumo siekius sritinėje totagra-
djoje. trečioji — ū D. karo |ta-

Chicagoje prieš trejus metus kos anaiise tautinio ir tarptantt-
įviso t Jp gaudami daugiau kaip | buvo įkurtas D. H. Williams niu požiūriu. Veikalas grasUd l t 

doL iš neturtėliams | universitetas neturtingesnių šei- «^taa ir tinka bet kokia pros* 
Dabar Illinois l *n»enlc»eciains ftelkti kaip dovaną. 

ĮKLIUVO UNIVERSITETAS 

THE BALTIC NATOMIS 

Alfas J. Simonaitis, Chlcago 
W. Koppas, Brooklyn. 
Visiems rėmėjams maloniai 

dėkojame. 

Prieš 15 metų, 1963 m. vasa
rio 14 dieną, iŠ gyvųjų tarpo 

138,000 
skirtų sumų. Tarp teisiamų yra Į m U studentams. 

X Sofija Vakselienė, žinoma 

X Aukų po 5 dolerius atsiun
tė : Juozas Kacilauskas, Felicija 
Chesonis, Bronius Babušis, Juo-

čikagiškė, yra didelė lietuviškos f 3 Vingelis, Bronė Arminienė. 
dr. Justinas Pikūnas. Maloniai 
dėkojame 

knygos mylėtoja. Neseniai ji, 
atvykusi į "Draugą", nusipir
ko įvairių knygų už keliasde
šimt dolerių ir tuo gražiai parė
mė mūsų knygos leidimo pas- ratą atsiuntė 
tangas. Labai ačiū 

x Bronius Mačralattis, Wa-
terbury. Conn., aukojo 9 dole
rius. Dėkojame. 

x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— Petras Manelis, Jonas Ba-
čanskas: Antanas Pukeievičius; 
3 dol. — L. Graboshas: po 2 
dol. — Albina Lmgienė, J. Grau
žinis, J. Pabyonas, Ona Kanau-

Pranas Stoncros, Nashua,! ka; 1 dol. — Marquette Parko 

vienas mokytojas, vienas parkų valstijos stipendijų komisija 
reikalauja iš universiteto grą
žinti 100.000 dol., kurie buvo 
duoti studentų mokslapinigiams, 
bet pasirodė, kad 200 įregistruo
tų studentų universiteto ne
lankė. 

N. H., atnaujindamas prenume-1 lietuvių namų savininkų drau-
ir 9 doL auką.; gija per pirm. J. Skeivį. Vi-

1 šiems dėkojame. 

Vytauto Didž. Šaulių rinktinės Chicagoje lietuvių tautinių šokių grupės šokėjai atlikę programą "Užgavė
nių blynų" Šaulių renginyje. Viduryje grupės vadovė ir mokytoja Jūratė Jaaaityt*. ši sekmadienį šokėjai 
dalyvaus programoje Rockforde rengiamam Lietuvos neprik lausomybes atkūrimo dienos minėjime 

Nuotr. C. Genučio 

prižiūrėtojas, keletas šalpos įs
taigų tarnautojų. 

PRIEŠ PADEGĖJUS 

Sudaryta speciali sekimo gru
pė niinois valstijoje kovai prieš 
gausėjančius padegimus prie
miesčiuose. Padegimais ypač 
stengiamasi pasipelnyti i š ap-
draudos draugijų. 

PIENO KVEŽIOTOJAI 

Uoliai dirbantieji pieno išve-
žiotojai dar gali uždirbti 25,000 
dol. metams, tačiau Chicagoje 
;ų skaičius mažėja — gyvento
jai piano gaminius perkasi pa
tys iš krautuvių. 

KONCERTAS MUZIEJUJ 

Mokslo ir pramonės muzieju
je, Chicagoje, vasario 1£ d. 3:30 

Į vai. kamerinio orkestro koncer-
j te bus atliekami Handeho, Vi-
! valdi, Schuberto ir Mozarto kū-
I riniai. 

MIRTIS KBEPŠINY 

Belošdamas krepSinį sukrito 
ir nugaben as į Skokie Valley 
ligoninę mirė Leo akšt. mokyk- j 
los auklėtinis Tony Johnson, \ 
17 m. Krepšinį jis praktikuo
davosi po keletą valandų kas
dien, 

Raina SIMM 320 rusi Uisskvo 
peštu 
DRAMGA& tttt 

HBsldss 
Dhnois syventojsi 

•lokei^fo Ir liet siuntinio 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
Si knyga tik dabar gauta. Kie 

tais viršeliais. 116 pusi Išleista 
Melbourne. Australijoje Kaina su 
entiuntimu $4 30 

l žw»kymua siusti. DRAlMiAS, 
«.»i;, \\\mi Klrč SI. Chimgo. In. 

c o f = = = = 

IIIIIIIIIIIIIIUIItniUttMIlMIHMMMMMII 
UTHUANIA IN CRISIS. NationaV 

tsm to Communisni. 190S-1M. Auta-
riot politikos moksh} prof Lssnss 
SABALIONAS ISteido Indiasa Urt-
versny Press, Btoomtagtos S) Los 
dos. 9 4 pusi.. Ineui* rtrlanssi ss 
aplanku 

Si karga yra labai varnnga dovs-
sa supažindinti snguskai ssaitandiut 
su mnsu tautos okupantu. Dovana, ka
ti tinka {teikti JvatrioauS prapotnu 
k aieksd iispssfnsu stos knygas 
gsuu tam tikra* ikatfn* su didele 
auoisid* Kaina $5.00 UtMurymua 
siuat) Draugą*, 4»4s • OrS Sc 

Pne kautu* rsikia pndSU S pr«* 
•BokaaėiaJtM 

•iiiiMiiiiiiMiiniiiiimimi 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais virdeliaia Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chioago, 10. 60829, 

^ k 
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