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Pareiškimas dėl
konstitucijos projekto
Reikalauja Salia antireligines propagandos laisves įrašyti ir religiniu įsitikinimų
skleidimo laisvę

platų vaikų įstaigų tinklą ir t
t., būtų užtikrinta teisė dar ne
gimusiam kūdikiui gimti ir gy
TSRS CK Generaliniam
venti; kad būtų garantuota la sSekretoriui,
vė tėvams auklėti vaikus pagal
TSRS Aukščiausios Tarybos
savo įsitikinimus bei sąžinės lais
Prezidiumo Pirmininkui,
vę; kad įstatymai daugiau stip
TSRS Konstitucinės
rintų santuokos ir šeimos pa
kom'sijos Pirmininkui
tvarumą.
LEONIDUI ILJIČ1UI
Esame įsitikinę, kad tokie nuo
BREŽNEVUI
statai ir jų vykdymas atneštų
didelę visuomeninę naudą ir dar
Nuorašai:
labiau pakeltų tarptautinį TSRS
1. LTSR Aukščiausios Tary autoritetą, kuriuo rūpintis mus
bos Prezidiumui,
•verčia projekto 62 straipsnis.
2. Religijų reikalų tarybos
Lietuvos TSR,
prie TSRS Ministerių tary
1977 liepos mėn.
bos įgaliotiniui Lietuvos TSR.
Vilniaus arkivyskupijos kunigai:
Lietuvos TSR, Vilniaus
Jonas Kukta,
arkivyskupijos kunigų
Antanas Mačiulis,
Antanas Simonaitis,
PAREIŠKIMAS
Steponas Tumaitis,
Mes, žemiau pasirašę Vilniaus Bronislavas Laurinavičius,
arkivyskupijos kunigai, susipaži Ignas Jakutis,
nę su visaliaudiniam svarstymui Vladislovas Černiauskas,
pate ktu naujosios Tarybų Socia Stanislovas Valiukėnas,
listinių
Respublikų
Sąjungos Donatas Puidokas,
Konstitucijos projektu, laikome Alfonsas Petronis,
reikalinga:
Aldas Čeponis,
1. Kad pilno piliečių lygiatei Julius Baltuš's,
siškumo nepriklausomai nuo jų Albertas Ulickas,
santykio su relgija pagrindu, apie Jonas Kardelis,
kutį kalbama 34 straipsnyje, nau Vytautas Jaskeliavičius,
joji TSRS Konstituci'a užtikrin Domininkas Valančiauskas,
tų vis'ems šalies piliečiams — Karolis Garuckas,
tiek tikintiesiems, tiek 'r netikin Kazimieras Vale'kis,
tiesiems — vienodas teises ir lais Kazimieras Žemėnas,
v a sąžinės srityje, būtent, kad Alfredas Kanišauskas,
Konstitucijos 52-me straipsnyje Alfonsas Merkys,
šalia antirel'ginės propagandos Donatas Valiukonis,
fe?svės butų įrašyta ir religinių Kazimieras Pukėnas,
įsitikinimų skleidimo, tai yra re Antanas Dziekan,
liginės propagandos Ia;svė, ii kad dr. Silvestras Malachovski,
šia la'sve tikintieii galėtų naudo Jonas Charukevič,
tis taip, kaip netikintieji ir ate's- Adolf Trusevič,
tai naudotasi antireliginės propa Pijus Jankus,
Stanislovas Kakarieka,
gandos laisve.
Henrikas Kitauskas,
2. Kad Konstitucijos 53-me
Konstantinas Gajauskas,
straipsnyje šal'a valstybes teik'a- Antanas Andriuškevičius,
mos pagalbos šeimai, vystant

Moterys galės neiti
į kariuomenę
Jeruzalė. — Izraelio kabinetas
nutarė moterims suteikti teisę at
sisakyti privalomos karinės tar
nybos, jei atsisakymą pagrindžia
religiniais sumetimais. Tokios tei
sės reikalavo ultra dešinioji Agudat partija, remianti Begino vyrMfflsybę.

Hua atsisakys
premjero posto
/

Pekinas. — Ateinantį sekma
dienį Pekine susirenka 5-sis Kini
jos liaudies kongresas. Kongresas
patvirtins visus pakeitimus, pa
darytus po Mao mirties, pa
smerks "keturių gaują". Spėjama,
kad partijos vadas Hua Kuo-feng atsisakys premjero posto,
sau paliks tik partijos reikalus.
BUDAPEŠTAS. — Tatabaliy*, Vengrijoj, anglių kasykloje buvo sprogimas, ir žuvo 26
gįflliįiiiiiliiii

Algimantas Keina,
Jonas Vaitonis,
Ričardas Černiauskas
Juozas Budrevičius,
Bronius Jaura,
Jonas Lauriūnas,
Nikodemas Pakalka,
Česlovas Taraškevičius,
Mykolas Petravičius,
Bronislavas Sakavičius,
Kazimieras Gailius,
Stanislovas Markevičius,
Vytautas Rūkas,
Petras Daunoras,
Viktoras Zavacki,
Vaclovas Aliulis,
Konstantinas Moli,
d r. Kazimieras Kulak,
Vladislovas Novicki,
Juozas Urbonas,
Alfonsas Tarnu laitis,
Justinas Saulius,
Vladislavas Velymanski,
Danielius Baužys,
Antanas Zaraan,
Vaclovas Verikas,
Algirdas Gutauskas,
Jordamas Slėnis,
Juozas Obremskis,
Antanas Dilys,
Jonas Morkūnas,
Nikodemas Jaura,
Povilas Jurkcvienec,
Juozas Poškus,
Juozą? Tunaitis,
Kazimieras Kindurys,
Tonas Grigaitis,
Vytautas Bronickis,
Kaz'mieras Vasiliauskas,
Povilas Bekiš,
Juozapas Juodagalvis,
Zenonas Patėjūnas,
Jonas Deksnys,
dr. Pranciškus Vaičekonis,
Stanislovas Lidys,
Petras Tarvidas,
Mary'nas S m i s ,
Stanislovas Taporek,
Aleksandras Liakovič.
(Bus daugiau;

Žiemos kelias per Rocky kalnus Colorado

Angliakasių reikalas
Kongrese
Washingtanas. —Carterio ad
ministracija angliakasių streiką
perduoda Kongresui. Vakar dar
nebuvo žinoma, ar prezidentas
pasiūlys kasyklas laikinai nacio
nalizuoti, ar ginčą spręs artitražo keliu. Taft Hartley akto, įsa
kančio iki 80 dienų grįžti į dar
bą, administracija nenorinti, ne
būtų populiaru ir gali kilti ne
ramumų.

Kinai apie sovietu
intrigas
Pekinas. — Oficialioji Kinijos
žinių agentūra Naujoji Kinija,
komentuodama tarp Vietnamo
ir Kambodijos kilusį karinį konf
liktą, aiškiai apkaltino Sovietų
Sąjungą nesantaikos tarp dviejų
komunistinių kraštų kurstymu.
Agentūra pažymi, kad tarp Tre
čiojo pasaulio valstybių kylan
čius konfliktus sovietai panaudo
ja savo strateginiams tikslams:
siekdami išplėsti įtaką Azijor
kontinente. Sovietų tikslas yrr
visiškai sunaikinti Kambodijo
valstybę.
Vakarų politiniai stebėtojai sa
ko, kad kinų kaltinimai prieš So
vietų Sąjungą liudija, jog konflik
tas tarp dviejų komunistinių kraš
tų pietryčių Azijoje yra rimtesnis
negu buvo manoma, ir kad jį ne
bus lengva taikingomis priemo
nėmis sureguliuoti.

"NYT"
apie
S. Kudirkę

SOVIETAI PLANUOJA 2AIBIN1 KARĄ
VVashingtonas. — Amerikos
strategai vis labiau susirūpino
dėl galimo sovietų "blitzkriego',
— žaibinio karo, rašo "Monitor".
Tokiais staigiais puolimais buvc
pagrįsta nacių strategija. Ją įsisa
vino ir sovietų kariniai planuoto
jai Centro Europoje, sako gyny
bos sekretorius Harold Brovvn.
Amerikos generolai teigia, jog
paprastais ginklais NATO jėgc:
negalėtų laimėti karo prieš Var
šuvos paktą. Lenktynėse tradici
niais ginklais sovietų blokas ne
pralenkiamas. Jie didina ir karu
bei ginklų skaičių ir gerina jv
kokybę. Neabejojama, kad, je'
pradėtų karą, karas butų pirmiau
sia paprastais ginklais. Nebūti
nai Europoj — gal Korėjoj ąj
Viduriniuosiuose Rytuose.
Sen VVilliam Proxmire (D.
Minn.) bando raminti Pentago
ną, bet kiti Kongreso žmonės nė
ra tokie optimistai ir siūlo 197£
biudžete numatyti sumas, lei
džiančias neatsilikti nuo sovieti
apsiginklavimo, daugiau duot
kariuomenei tankų, artilerijos i;
'dtokių ginklų, reikalingų sausu
mos kariuomenei. Bus pasirūpinL
a, kad apie sovietų nepaprasta
ginklavimąsi daugiau žinotų ii
Amerikos visuomenė.
Per paskutiniuosius 25 metu:
Amerika ir Europos sąjunginin
kai buvo po atominiu skėčiu.

Išradingumas

Skėtis apsaugojo nuo naujo kare
ir mažiau kainavo. Jei vietoj įc
būtų didinama armija ir stengia
masi susilyginti su Varšuvos pak
tu, būtų daug daugiau kainavę.
Tik 1960 dešimtmety gen. Maxwell Taylor pasiūlė ir paprastų
ginklų didinimo programą.
Dabartinė statistika apie Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos apsi
ginklavimą pateikia tokius skai
čius:
Tankų — Amerika 10,000,
Scv. Sąjunga 50,000.
Šarvuotų autovežimių — JAV
22,000, SS 50,000.
Artilerijos — JAV 5,000, SS
20,000.
Sunkiųjų mortyrų — JAV
3,000, SS 7,000.
Helikopterių — JAV 9,000, SS
3,500.
Taktinių lėktuvų — JAV 4,500,
SS 5,400.
Europos fronte santykis kiek
geresnis, kai mūsų pusėje įsijun
gia NATO karinė mašina, pvz..
Varšuvos bloke tankų persvara
yra tik 2:1.

Larnaca, Kipras. — Egiptas
pasiuntė į Kiprą specialią koman
dą, kuri išlaisvino 16 įkaitų, bet
susišaudyme 15 egiptiečių buvo
užmušta, 28 žmonės sužeisti.
Tarp sužeistųjų buvo 7 kipriečiai
kariai ir du laikraštininkai Du
teroristai sulaikyti
Kipras pasmerkė Egipto žygį,
komandos siuntimą be atsiklausimo. Likusius gyvus komandos
vyrus kuriam laikui sulaikė, vė
liau leido grįžti, bet atsisakė te
roristus išduoti Egiptui teisti.
Kipras žinojo, kad atvyksta vie
nas Egipto kabineto narys dery
bų vesti, bet nežinojo apie ko
mandos pasiuntimą.
Du palestiniečiai teroristai Kip
re nušovė Egipto redaktorių Yousef Sebai, paėmė įkaitų ir reika
lavo lėktuvu juos išvežti Kai
niekur nerado kas juos priima,
grįžo atgal į Kiprą.
Kairas. — Egiptas turi taip pat
specialią
komandą,
panašiai
kaip vokiečiai įkaitams gelbėti,
kovoti su oro piratais. Pirmą kar
tą komanda pasirodė 1976 Luxor aerodrome, kai buvo nugalė
ti trys arabų oro piratai Koman
doj yra 1,000 vyrų. Ne vien ko
voti su piratais, bet pasišovę ir
kitiems pavojingiems darbams:
pulti teroristus įsitvirtinus pasta
tuose, ieškoti jų kalnuose, ardyti
minas ir bombas.

Ledais nereikia
žmonių gąsdinti
VVASHINGTONAS. — Iki šio
šimtmečio pabaigos bus nema
ža klimatologinių audrų, potvy
nių, šalčių, bet kad grėstų nau
jas ledynų laikotarpis, tam nėra
jokio pagrindo, sako 24 žymiau
si pasaulio klimatologai, rašo
"Chicago Tribūne'". Jie atmeta
daug kieno tvirtinimus, kad dėl
padidėjusio sunaudojimo naftos
produktų atmosferoje susidarė
per daug dulkių, ir saulės spin
duliai negali prasiskverbti, di
delė dalis atsimuša atgal į erd
vę. Tokiu būdu 2emė šąla. Kiti
mokslininkai sako atvirkščiai:
Žemė po truputįį šyla, pradės
tirpti ašigalių ledynai, pakils
vandenynų paviršius.
Anie 24 klimatologai sako,
kad nei vieni, nei kiti savo tvir
tinimam neturi pagrindo, Žemėj
jokių radikalių pasikeitimų ne
bus.

NATO šalys 1979 biudžete
numato kariniams reikalams su
mas padidinti 3 proc Ypač skubinamasi daugiau pasigaminti
prieštankinių ginklų, galinčių
sulaikyti rusų žaibinį karą.
Atlanto paktų šalių silpnoj:
vieta minima Turkijos frontas ir
Italija. Turkija susilpnėjo Kong
resui suvaržius paramą, o Itali
ja dėl jos politinių ir ekonomi
nių problemų. Centrinėj Europoj
sąjungininkų pajėgos didelio už
Sovietų "beklase"
tikrinimo irgi negali duoti. Da
nų, belgų ir olandų daliniai, ku
visuomene
rie turėtų vokiečiams padėti at
laikyti puolimą per V. Vokietiją,
Maskva. — Sovietai oficialiai
nėra pakankamai gerai apgink
kalba,
kad pas juos nėra klasių,
luoti.
Pentagonas paprastiems gink visi žmonės lygūs. Praktikoj ma
lams 1979 biudžete numato pra tome ką kitą, žinome, kaip gy
šyti 46.9 bil., vietoj šių metų vena nauja buržuazinė klasė.
42.6 bilijonų. Tai būtų didžiau Dabar jau bus skirtumas ir lėk
sias padidinimas,
koks kada tuvu skrendant. Įvedama keleivi
niuose lėktuvuose pirmoji klasė.
buvo.
Bilietų kaina bus 20 proc. dides
nė, bus daugiau erdvės, patoges
nės sėdynės, didesnis pasirinki
mas maisto.

Canberra. — Nedidelio dvi
motorio Australijos lėktuvo pilo
tas su penkiais keleiviais nega
lėjo nucileisti, priekinių ratų ne
— Vasario 6 dienos "New buvo galima nustatyti reikiama
York Times" įsidėjo jų korespon kryptimi. Tada į nusileidimo ta
dento pasikalbėjimą su Simu Ku ką atvažiavo du automobiliai,
dirka. Korespondentas, paminė tarp kurių buvo ištemptas lynas.
jęs Kudirkos dramatišką atsira Lėktuvui skrendant iki vieno
dimą Amerikoje, aprašo kaip ši: metro nuo žemės, automobilis
dabar jaučiasi ir ką dirba Ne\* tai lynu užkabino ratus ir juos
Yorke.
ištiesino, spyna užsitrenkė, ir pi
lotas
laimingai nusileido.
"Aš čia laimingas", sako Si
mas. "Kai nuvažiuoju į Manhattaną, tai matau dalykų, kuriuof
tik sapnuose esu sapnavęs, daly
Iš Izraelio į Vakarų Vokietiją importuojami apelsinai, tarp kurių rasta kų, kurių, gerdamas vodką per
ir užnuodytų. Dar neišaiškinta, kas tai padarė — Izraely arabai dar dienų dienas, nesukursi. Ameri
bininkai, ar kas nors Europoje
koj yra marios maisto. Neįtikė
tina. Rusijoj žmonės pragyvena
ketvirtį šimtmečio to niekad ne
(E.)
Havana. —Fidel Castro para matydami". *
Assad Maskvoje
gino savo piliečius ir toliau tęsti
Culiacin. Meksika. — Apie
elektros taupymą. Gal tik po ke
150 laikraštininkų iš tos apylinMarkva. — Sirijos prezidentas lerių metų bus galima atšaukti
'kės sustreikavo; protestuodami dėl
Assad atvyko į Maskvą. Prašys suvaržymus, kai bus baigta nau vieno laikraštininko nušovimo.
sovietų politinės ir karinės para- jų elektrinių statyba, ir prašė Reikalauia didesnės apsaugos
spaudos žmonėms.
Sovietų helikopterių nešėjas "Maskva"
mos savo opozicijai prieš Egiptą. I darbininkų paskubėtu

KALENDORIUS
Vasario 21: Feliksas, Eleonora,
Kęstutis, Žemyna.
Vasario 22: Maksimilijonas,
Margarita, Darvydas, Gintaute,
Saulė teka 6:40, leidžias 5:30.
ORAS
Daugiausia apsiniaukę, šalta,
apie 22 laipsniai
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DRAUGAS, antradienis, 3978 m. vasario mėn. 21 d. I vai ieško atpirkimo o 8 « — k!-'
.
i tą kaltina, kad pateisintų savo'
THE L1THUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Prancūzijos archeologų ekspe- dinys, arba 30-40 cm. skersmens
savo klaidas to vaiko auklėji
me. Mat, iš tiesų, tik nuolatinė dicija,
vadovaujama
Anri de negili duobė, pripildyta pelenų
Second class postage paid at Chicago, DL PubUshed daily
ucept Sundavs, Legal HoJidays, days after Christmas
diena iš dienos, metai iš metų Liumlėjaus, netoli Terra Anata ir anglių. Senesnių židinių dar
aad Easter by tfae Lithuanian Cathoilc Press Soclety.
niekur
nerasta.
į
šiaurės
vakarus
besitęsianti vaiko aplinka įtako bulvaro Nicoje tyrinėjo gerai užNESIRGTI K SVUKT1 PAJĖGUMO UGDYMAS
ja jo charakterio formavimąsi, silikusias senovinių stovyklų lie- nuo židinių stovėjo neaukštos sie
Subscripuon Rates: $33.00 — Chicago, Cook County,
JONAS ADOMAVIČIUS, M D.
nos,
sukrautos
iš
akmenų
arba
o
ne
trumpi,
pavieniai
nesklan-'
kanas.
Jos
rastos
Mindelio
ledynHnois
and Canada. Elsewhere i> the U.S-A. $31.00. Foreign
KELIAS | SVEIKATA. 1601 U'est Gajrfidd BlvcU Chicago, DL 606S6
countries
$34.00.
žvirgždo.
Jos''
saugojo
ugnį
nuo
dumai.
Tvėrėjas
žinojo,
kad
ninio
periodo
pabaigos
(maž
Telefonas FB 6-6489
vėjo.
daug
prieš
300
tūkstančių
mePašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
tėvas-motina nėra
zmosrus
Šių dienų Nicos ir jos apylin
ratas nesiundamt Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
tobuli ir padarys klaidų vaiko,'tų) sluoksniuose ir . gal būt, sureso, gavus ii jo mokesti atžymima iki kada yra užsimokėjęs.
kių teritorijoje žmonės medžiojo
auklėjime, todėl taip patvarkė, sijusios su neandertaliečiais.
kilniuosius
elnius,
pietų
kilmės
DRAUGO premunera*! mokama ii anksto
Stovyklos buvo išsidėsčiusios
kad pavieniai negerumai vaiką
jutams 6 mėn. 3 mėn.
akmeninius
auklėjant nesudarytų lemiamos nedideliame Viduržemio jūros už dramblius, šernus;,
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
įgyti savarankiškumo didžia reikšmės vaiko asmenybei. Tik utekyje, kurio lygis tada buvo ožius, Marko raganosius, lauki
Suteikime vaikui pakanka dalim' priklauso, ar jis tėvų
1300
18.00
Kitur JAV
31.00
nius jaučius, taip pat triušius,
ilgai
trunkąs
meilės
stokojimas
•
20
metrų
aukštesnis
už
dabarti15.00
19.00
mai meilės, ir leiskime jam buvo pakankamai mylimas ir
Kanadoje
33.00
paukščius, vėžlius, graužikus. Vi
vaikui.
tik
nuolatinis
vaiko
el-'nį.
Žiedadulkių
ir
kriauklių
lie15.00
20.00
Užsienyje
34-00
augti — susilauksime gerava kaip sėkmingai vaiko elgesys
sų šių gyvūnų kaulų rasta būs
9.00
15.00
gesių
neribojimas,
tik
kasdie-,
kanos
rodo,
kad
klimatas
buvo
Savaitinis
25.00
lio žmogaus.
buvo ribojamas.
ninis trukdymas vaikui augti į gerokai vėsesnis ir drėgnesnis, ne tuose ir šalia jų. Jūros maisto
• Administracija dirba kas. \ • Redakcija straipsnius taiso savo
atsargos mažai buvo vartojamos.
A. H. Chapman, M.D.
žaloja
iki
nepataisomumo
vaiko
gu
dabar.
nuo 8:30 iki 4:30, šeštaBen
šešta i nuožiūra. Nesunaudotu, straipsnių
Kai kurie tėvai mėgina vai
Stovykloje rasta šiek tiek austrių,
• nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
asmenį
ir
augina
jame
didžiau-!
Žmonės
kūrėsi
kopoje,
rėvoje
dieniais
nuo
8:30
iki
12:00kus laikyti perilgai prie savęs.
I to susitarus. Redakcija už skelbimidijų, šukučių kriauklių ir žu
Dažnai skundžiamės, kad blo
sią
nusikaltėlį,
kokių
dabar
yra'ar
paplūdirm
v,
ištįsusių
apvaToks vaikų prie savęs perilgas
• Redakcija dirba kasdien • „^ tori^
neatsaką Skelbimu
gis taip gausiai siaučia apie
lų formos laikinų būstų yra nuo vų kaulų.
laikymas yra abiem, tiek vai pilna apie mus.
830
—
4:00,
šeštadieniais;
prisiunčiamo,
gavus prakain0s
mus. Retas kuris rimtai pasvars
Būstuose ne tik būdavo doro
8 iki 15 metrų ilgio ir nuo 4 iki
kams,
tiek
tėvams,
nesveikas.
830
—
1:00
Jsymą.
Kiekviena motina
supyksta
tome, kas reikia daryti, kad t o - . .
6 metrų plo3io. Kontūrai arche jamas laimikis ir ruošiamas val
P n e s
a 1
ant
savo
vaiko
liau taip smarkiai šis kraštas {
^ ' ** tev^i Perankst
ologų buvo išaiškinti pagal į gis, bet ir gaminami kelių rūšių
atleidžia savo vadeles: vaikui
nežengtų tikron pražūtin per
Visi tėvai kartais supyksta mėlį įkaltų sienų žardų atspau primityvus ginklai i š įvairių pa
reL ofiso Ir bato: OLympic 2-41Si
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Televizija, spauda.

PROPAGANDA IR DETENTĘ'

UŽSIENIO POLITIKOS VERPETAI
Dideli Washingtono polėkiai, bet nemažesni prieštaravimai

PARAPIJA - LIETUVYBĖS CENTRAS
Nepakankamai įYertinta lietuvybei institucija

MSTONYS
Nuolat
komunistų
ar JAV rodydami Laisvės statulą, teigia,
GEDIMINAS
GALVA
Jau daugiau kaip metai pra
sienio politikos klausimams Z.
Esame susirūpinę lietuvybės iš va ir Dievo malonė, bet kartu
spaudoje užsimenama apie
de- kad laisvės ž"bintas atgręžė kraš- slinko, kai demokratas preziden
Brzezinskis sukelia juoką, beri- laikymu. Dažnai svarstome, kaip puikiausia lietuvių kalbos pamo
tentę, apie santykių gerinimą, tui nugarą. Philadelphia tai esą tas ir demokratinis kongresas val
JAV gairės
kiuodamas klausimus žiūrint jų jaunimą palenkti į save, kaip ji ka. Čia juk girdi žodžius tariant,
apie pavojus grįžti į šaltąjį karą miestas, kuriame egzistuoja ra- do JAV. J. Carterio skubi ir prieš
JAV turi milžinišką užsienio svarbos. (U.S. News-World Re- išmokyti gimtosios lietuvių kal matai tekstą, pats tari, taikyda
tarp JĄV ir Sov. Rusijos. Tai reiš- sizmas ir skurdas. Bostonas pa- taraujanti ūkio ir užsienio poli-r
bos, įpratinti visad vartoti ją po mas ištarti taip, kaip visi taria,
port, 1978. II. 13).
kia, kad tų kraštų spauda turi vaizduotas kaip miestas, kuria- tika nepatarnavo išspręsti svar politikos aparatą Valstybės depar
kalbiuose
tarp savųjų, įtvirtinti i upranti žodį ir iš jų sudarytą sa
Pasak jo, svarbiausias užsienio
apie viena kitą taikiai rašyti, gra- me egzistuoja riaušes dėl vaikų biausių klausimų. Nedarbas ap tamente • ir užs"enyje. Pačiame
įprotį
ckaityti
lietuviškus laik kinį — mintį. Čia ne "virtuvinė",
departamente dirba arti 3000 as politikos reikalas daboti dorovę,
žiai vertinti, kelti tik gerąsias pu- vežiojimo į mokyklas,
valdytas, bet didėjanti infliac"Jos menų, užsienyje 10,456, pasisklai rūpintis žmogaus teisėmis. Tikė- raščius ir knygas, kaip įtraukti i o įvairi, žodinga ir turtinga kal
ses, tiesiog garbinti viena kitos
*
banga vėl gali jį paskatinti. Už
k'me Šiam teigimui, nors tikrovė lietuviškas organizacijas ir pri ba. Tik kartok ir pasistenk atsiS'stemą. Jei Vakarai ne kartą paKa ; p matome, Sovietų televizi- sienio prekybos 27 bil. dol. ne dė 130 ambasadų ir pasiuntiny
jį paneigia. Net žmogaus teisių pratinti bendrauti su lietuviais. min'i. Toje kalboje rasi gražių po
sisako apie Sov. Rusiją labai tei- ja nedaug ką gero randa Ameri- priteklius turėjo įtakos į dolerio bių, 112 komsulatų ir 29 infor
reikalas paremtas ne dorove, bet Lituanistinės mokyklos neužten sakių, kurių kiekvienam pravers
giamai, tai Sov. Rusija toli gražu kos miestuose, —visur tik skur- vertės kritimą užsienyje ir tarp macijos įstaigose. Jo biudžetas iš
nauda. Savo bičiuliams Washing- ka, nes ji tik šeštadienio pusdie pr'siminti ir pakartoti.
to nedaro. Jie nuolat ir nuolat das, prievarta, riaušes. O kad tautinius santykius, kai daromi augo per penkerius metus nuo
tonas atlaidus dėl žmogaus teisių nis. Bet dažnai pamirštas kitas
Nenuostabu, kad didelė lietu
savo spaudoje ir savo televizijoje žiūrovas būtų dar labiau įtikin- žygiai įvežimą varžyti. Energeti- 591 mil. Tgi 1,3 bil. dol. įrankis
pusdienis — sekmadienic, lietu vių dalis tų savo lietuviškų pa
milžiniškas,
bet
jo
veikla
nesklan-1
pažeidimo,
o
priešų
negali
paniekina Ameriką, jos santvarką, tas, spaudoje skelbia taip pat
kos klausimas tebelaukia sprendi- di. §i 0 nesklandumo kaltė tenka veikti, priespaudos santvarką pa viškos pamaldos, po jų pokalbiai maldų vengia, dažnai praleidžia,
Sovietų laikraščiai teigia, kad Ameriką niekinančias žinias,
xo
naikinti. Bekalbant apie žmogaus prie kavos puoduko su lietuviais nes, matai, jam prie namų ang
*
užsienio politikos rikiuotojams.
amerikiečiai yra žiaurūs darbiŠtai vasario mėnesio "Tiesoje"
apie įvairiausius reikalus. Čia ir liška bažnyčia, o Dievas tas pats
Kiekvienas prezidentas yra men teises, pamirštama, kad Sovietai
ninku persekiotojai, kad bedar- Tassas paskelbė žinią iš New
Užsienio politikoje yra dides
yra pavergę lietuvius ir kitas tau pažintys atsiranda, čia ir jaunus — angliškai supranta! Kam va
fciai miršta badu, kad Amerikos Yorko, kur rašoma apie darbi- nių prieštaravimų.
Kai kurie kai pasiruošęs užs'enio politikai.
žmones sutinki, kurių mokykloje žiuoti 30 ar daugiau mylių į lie
tas, siūloma 3,5 mil. palestiniemiestai yra kriminalistų rankose, ninku streikus ir persekiojimus klausimai delsiami dėl preziden J. Carteris ne tik sąlyčio su užsie
tuviškas pamaldas?
Užmirš>
č'ų suteikti tik savivaldą ir net nematytu
kad Amerika ir iš viso kapitalis- Sov. Rusija, kuri neseniai suėmė to ir senato nesutarimo, kitų nio politika neturėjo, bet kaip ir
į
žmogus,
kad
Lietuvoje
pėsti
eida
nuolaidžiaujama
Belgrade,
kai
Lietuviškos pamaldos
tinis pasaulis stovi ant bedugnės darbininkus už norą įsteigti sa- sprendimas atidėliojamas dėl pa daugumas amerikiečių ja nesido
vome
7
ar
9
kilometruc
arba
ark
šnekama apie žmogaus teises. Ta
krašto. Sov. Rusija, nepaisant, varank ; šką valdžiai nepriklauso- darytų klaidų, o trečiųjų nepa mėjo. Prieš rinkimus užs"enio
Per
visą
savaitę
besisukinėjant
liais
važiuodavome
dulkančiu
riantis su Vietnamu ar Kuba nu
kad ji Amerikoj ieško* duonos ir mą uniją, dabar rašo, kad ame- jėgia išspręsti, susiklosč'us ne politikos išmintį sėmė iš Z. Brzetylimas
žmogaus teisių klausi tarp svetimų ir girdint tik anglų vieškeliu. Automobiliu daug pa
technikos, Ameriką niekina, kad rikiečiai taiko streikuojantiems palankioms sąlygoms. Didelis sku- zinskio, kuris vėliau paskirtas svar
mas. Dvigubas doros mastas pa kalbą, sekmadienio ar kito šven- togiau ir greičiau pasiekti lietusavo gyventojams įkaltų, kokios darbininkams represijas.
Pagal; botumas ir nepasiruošimas pastū- bioms bet antraeilėms pareigoms
neigia dorovę, nei ją nustelbia tadienio lietuviškos pamaldos — viską bažnyčią už 40 mylių, ne
didelės kapitalistinio pasaulio ne- Tassą "Išsigandusi klasių kovos j mėjo į prieštaravimus, o pasta- užsienio pol'tikai rikiuoti.
didi lietuviškumo atgaiva ir net gu Lietuvoje sukarti 8 kilomet
Svarbiausias užsienio politikos nauda.
gerovės. Tas negeroves nuolat ke- Amerikos valdžia vis dažniau \ rieji į painiavas,
pasismaguriavimas. Čia lietuviš rus O eidavome ir važiuodavo
rikiuotojas yra Valstybės departa
Kiti JAV tikslai
lia spaudoje, bet taip pat rodo ir griebiasi represijų, plačiai panaukos maldos, giesmės, Švento Raš me, nes bažnyčia buvo šventinė
Sunkus palikimas mento sekretorius C. Vance, ga
Sov. Rusijos televizijoj.
dodama antidarbininkiškus įstaAntrasis tikslas esąs tarptauti to skaitymai kartu cu lektorių, atgaiva, džiaugsmas ir žmogiško
"U. S. News-World Report" bus teisininkas, greitai susivokian nio bendradarbiavimo
tymus darbo žmonių akcijom slom
skatini kunigo pamokslas — ir visa tai ji privilegija. Ja ir naudodavomės.
23 laidoje įdėjo straipsnį "The t*s atskiruose klausimuose, bet mas, ypač gerų santykių palai gera ir taisyklinga lietuvių kalba, Čia, Amerikoje, turėdami daug
v • « T L ^ u •_*:
c pinti. Uždrausti politiniai streiKaip T h e Chnstian Science p .
, . ..
' . „ _ M . mess in forelgn policy" — užsie nepajėgiantis surikiuoti užsienio
su prieš akis rankose laikomu prabangos, užmiršome savo žmo
iv* •* » J«,. . . .
o
kai. valstybes tamautoių streikai,
įMonitor dienraštis teigia, Sov. 7v«
« -m » i « M ^ i •«.
politikos * klaus'mų, žiūrint jų kymas su draugiškomis valstybė tekstu. Tai didelė dvasinė atgaiT, -. M , . ..
. ,
bet koks darbo konfliktas, kuris nio politikos maišatis. Ten da
giškąją privilegiją ir šventadie
Kusiios televizijos programoi, kur ,
.
v ,
,
.i .
svarbos. Jis per daug laiko pralei mis ir įtakingais kraštais. Kas g'
ii,
• •
i
^_- J »• ^ daro nmtą žala ekonomikai, lis tiesos pasakyta, tačiau dar
nio
lietuvišką džiaugsmą.
kalbama apie Amen ką, trisdešimt „, .
. v,
,„.
. . daugiau perdėta, kai bandoma H. džia užsienyje, o Valstybės de dedasi šioje srityje? Net su arti
„. ZT*
. , v, . Teismo organai uždraudžia streiTrečias tikslas siekiąs branduo
Jei suaugę ir senstelėję taip da
miausiais kraštais santykiai žy
mmueių is keturiasdešimt penkių ,
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L?_T kus, persekioja profsąjungų
akty- Kissingerį į aukštybes kelti ir da partamento svarbiaus'ems parei miai pablogėjo. Fed. Vokiet'jos, linio apsiginklavimo varžybas su ro, tai jie tik save ir lietuvišką
rodoma Amerika iš negatvvios .
„
bartinius JAV užsienio politikos gūnams, jam išvykus, paveda da
Sovietais sumažinti ir nusigink parapiją skriaudžia, nes tą auką,
. .
. . . ^. .
, . .
vistus .
nusės. Amerikiečiai vra nelaimin,,
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. , - • „ rikiuotojus suniekinti. Mums ne ryti esminius sprendimus. Čia ir Japonijos ir Brazilijos šio me
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Kalba, lvg nieko negirdeies
to santykiai su JAV yra įtempti lavimo sutartį pasirašyti. Neat kuri priklau~o lietuvių bažnyčiai,
glūdi
JAV
užsienio
politikos
prieš
gi nes salia dangoraižių yra daug
,
rūpi
partijos
veikėjai,
nes
sten
angliakasių
streiką
kalba
rodo, kad Washingtono užsienio atiduoda angliškajai. Bet dar blo
taravimų ištaka. Prieštaravimus dėl įvairių priežasčių, ypač ne politikos rikiuotojai praeityje su giau daro jaunesnieji, vengdami
skurdo, juodukai Amerikoje yra l
, . ..
-j
jgiamės vertinti tik jų darbus,
sutarimo ūkinia's reikalais.
'. .
- i • ^.
persekioumus ir uždraudimus, o
H. Kissingeris kurį metą buvo dar įs'ūbuoja JAV prezidento ne
Per praėjusių metų
dešimtį sigaudę Sovietų apsignklavimo lietuviškos bažnyčios. Jie skriau
pajungti ir paniekinti,
prez. *_ ..
, . v.
. - ne tik Tautos saugumo tarybos susigaudymas, kai jo nuomonę
v.
tiksluose ir šiuo metu nėra page džia savo vaikus, neleisdami
v
J • x» *• T JL vtuo tarpu sią sunkią žiemą tikapsprendžia paskutinis pašneko mėnesių piršo draugiškiausiai rėjęs jų numatymas Nežiūrint jiems lietuviškai melstis ir kartu
pirmininkas,
bet
ir
Valstybės
de
Kennedy ir Martin Luther King „ j angMakasių streikas labai nuoIzraelio valstybei derėtis Genevopartamento sekretorius. Jis bandė vas.
nuolaidžiavimo, dalyvauti puikioje lietuvių kalbos
buvo nužudyt, ne paskirų asme- ^
Tačiau niekas
anglia.
je, bet vėliau darė staigų posūkį Washingtono
nu bet susitarusiųjų grupes, juo- k a s J an ir tendencija
.
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pamokoje. O vien tik dėl jos kiek
kiekj pamėgdžioti Mettemichą ir Biski
a M espindi
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Juokingas tikslų surikiavimas
ir ėmėsi labai sunkaus ir iki šio nors prieš rinkimus J. Carteris
dūkai pergyvena desperacmi lai,
vienas lietuvis turėtų vežti visus
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vienoj informacijoj apie Ameri-! marką, bet nuslydo į- MachiavelJAV prezidento patarėjas už- meto nesėkmingo tarpininkavimo. žadėjo kietai derėt s, derybos
kotarpi.
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i r n u s k u r d { n . lio prieglobstį.
vyksta labai lėtai. Krašto gyny savo vaiku: kiekvieną sekmadie
San Francisco teigia, kad tame ^
^
b u i t i n i ų prekių trukstąs
bos sekretorius kalba paie JAV ka nį ar šventadienį.
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. . užsienio politi
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toks n e
Dar prisimintina, kad po pa
rinio biudžeto padidėjimą nuo
meksikiečiai yra diskriminuoja- l a h n i
£ a d jis vis d e k o t u ^ s maisatj. Norėjo paskelbti Eu117 bil. ligi 172,7 bil. dol. 1983 maldų duodama kava su užkan
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tikos tikslus: tarptautinę įtampą naudinga-.
nieko neužsimena. kad Water- « T i e s a » išspausdino liūdną i š i Vietnamu pravėrė duris naują
mažinti ir ginklų prekybą s a u k r
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įtampos
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netesėjo. Sovietai
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Apie
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Angoloje
ir
kituose
Af
Jos pranešėjas kalba, kad kraštas t a m e r e p o r t a ž e vaizduoja liūddesnę ar mažesnę salę, kurioje vi
bos varžymą nėra nė ko šnekėti, są savaitę vyksta vakarais tauti
rikos kraštuose. JAV santykiai su
yra gražus ir keliai geri, bet ener
skurstanną,
nusigyvenusią,
nes JAV yra didžiaus'as prekiau nių šokių ar choro repeticijos, su
Pietų Amerikos valstybėmis žy
gijos trūkumas veda prie anar
čią Ameriką.
tojas, besistengiantis parduoti eigos, posėdžiai, sporto pratimai,
miai atvėso. Vienintelis jo laimė
chijos, verčia naudot? mažesnius
*
net
pačius moderniausius ginklus. susirinkimai, o šeštadieniai: ar
jimas
—
sudarymas
sąlygų
Izra
sutomobilius, o
Hollywooda«
Šiomis dienomis į Maskvą
eliui
valdyti
užgrobtas
arabų
esąs tik nešvarumų centras.
Žinoma, tikslus galima įvairiai sekmadieniais — įvairiausi kul
Amerikos komunistų
laikraščio
žemes. Žąsies žingsnių politika
minėjimai,
surikiuoti.
Jų
įgyvendinimas tūriniai renginiai:
World" korespondentu
New Orleane, esą, buvusių ver "Daily
patarnavo sudaryti Egipto ir Izra
paskaitos,
koncertai,
dailės
paro
priklausys ne nuo jų surikiavi
gų valstybėj, ir šiandien .žmonės pasiųstas lietuvių kilmės rašy- elio naują sutartį, kuri brangiai
dos,'šokiaVlr 11. Šiuo atveju lie
mo, bet nuo tesėjimo. Deja, ir
gyvena skurde ir nevilty. Apie tojas ir žurnalistas Philip Bonos- kaštavo JAV.
tuviška parapija —didelė palai
Chicagą filme "Dūmai virš Chi- ki. Jo raštai yra išleisti Lietuvoje,
East Chicago, Ind., miesto meras R. Pastrick priėmė lietuvių atstovus šio meto užsienio politikos vai ma visai lietuvių kolonijai. Ji diToks buvo jo machiaveliškos ir pasirašė Vasario 16 proklamaciją. Sėdi: Birutė Vilutienė ir meras R. ruotojai nepajėgia išbristi iš prieš
cagos" parodo, kad Loop ir ir dabar jis turės progos daupolitikos
palikimas.
Pastrick. Stovi Kazys Valeika Ir Albertas Vinikaa
taravimų.
(NukeKa. į 4 psL).
North Shore vietovės yra daug giau kartų nuvykti į Lietuvą ir
gražesnės ir skiriasi nuo vargšų taip pat komunistų laikraštyje
apgyventų pietinėje dalyje. Taip "Daily World" rašyti Maskvai
tik į vidurį mišių.
kas galėtų nurašyti Tuo net a i pats galėčiau pasi
par rodo juodukų skurdą, nugy- palankias korespondencijas. Jis
— Ar bus vietos dar vienam? — klebonas atsi rūpinti. Knyga gal nebeišeitų, bet šioks toks pamink
ventas vietoves, šiukšlynus. Ro- kiek anksčiau "Tiesoje" skundėsi,
suko | netoli stovintį, juodai apsirengusį vyrą.
las liktų ir lietuviškai. Tik kaip prie jų prieiti?
do, kaip Atlanta mieste juodukai kad, jei Amerikoje susukamas fil— Nors ir dviem, klebone.
— Manau, kad būtų galima. A š gerai pažįstu jo
eksploatuojami fabrikuose. Coca mas, tai jame komunistas bus viTaip juodu į kleboniją sugrįžo su graboriaus ma advokatą. Pats Šeštokui jį prirodžiau. A r labai sku
JURGIS JANKUS
Cola įmonė pavaizduota, kaip sada neigiamas tipas, o, esą, košina, pasišnekėdami apie praeitas Juozo dienas, apie bini išvažiuoti?
korupcijos ir šnipinėjimo įstaiga.
nunistas turi būti teigiamas, nes
kurias klebonas turėjo daug ką pasakyti. Net ir apie
— Manęs tai jokie reikalai nevaro. Galiu krapš
33
Washingtone parodo istorines ? is kovoja už "žmonių gerovę ir
tą, kaip per Kalėdas su keletu kitų buvo atvažiavę tytis nors ir savaite, tik prirodyk kur viešbutėli ne
— Kas jis toks f— paklausė.
vietas, labai išgiria prez. Roose- laimę žemėje". Taip norima papasveikinti seno profesoriaus.
toliese.
— Kad nežinau. Tur būt, kas nors iš universiteto.
veltą už kooperavimą su rusais teisinti visi
šmeižtai,
kuriuos
— Ką čia sakau seno, —greitai pasitaisė pasa
— O kam tamstai viešbutis, kad klebonijoje yra
ir kritikuoja prez. Trumaną, kad Maskva skleidžia prieš Ameriką, Profesorius koks, — prie savo nežinojimo dar pri
dėjo.
kęs
seno.
—Jis
buvo
jaunesnis
už
daugelį
jauniklių.
vietos
ligi valiai. Palauk, aš tuoj pamėginsiu paskam
jis pradėjęs šaltąjį karą. Jie taip Tačiau Amerikos spauda vis lai—
Ne
profesorius,
kas
jį
duos.
Iš
teismo,
—
s
u

Niekada
negirdėjau,
kad
kada
būtų
kuo
skundęsis.
Vi
binti advokatui
pat giria prez. Kennedy, kad šis kosi taikiai ir apie Sov. Rusiją
Sutarė susitikti vakare.
pradėjęs detentę, ir puola prez. kalba mandagiai, vis iš tolo, bi- šnibždėjo iš kitos pusės moteris. — Kai buvau džiū- sada judrus, visada pilnas smagumo. Ir tada per Ka
ry,
prisižiūrėjau.
Dabar
šneka
kaip
žmogus,
o
pama
lėdas
mus
linksmino
Kalėdinėm
giesmėm.
Sakė
tuoj
Johnsoną, kad jis Ameriką paže- jodami pažeisti detentę.
mino, išplėsdamas Vietnamo kaSovietų
Rusija, nuolat pri- tytum tenai. Puola, rodos, kad gyvą suės. Kaip jį čia po švenčių eisiąs nusipirkti trimito ir per Velykas taip
Visi kambariai Broniui atrodė tokie pat, kaip pa
rą. Paminimas R. Nixonas, ku- mindama, kad tas ar tas kenkia vadina. Žinau distriet, tai distriet, bet dar yra ir ant užpusiąs "Linksmą Dieną", kad net bažnyčios lan
gai išsivaikščios. Gerai, kad spėjo rankraštį atiduoti liko išvažiuodamas, net ir Nikon fotografijos apa
ris 1972 m. susitiko su Brežne- detentei, visaip puola Ameriką, ras žodis.
universitetui, nors knygą išleis. O taip kažin kur bū ratas tebebuvo lygiai toj pat vietoj, kur padėjo iš
— Attorney? — klausimu įsiterpė pirmasis.
vu, prisimena Watergate ir pasi- ją niekina ir vadina supuvusiu
ėmęs iš lagaminėlio, tik nebuvo nė vienos juostelės.
— Taip, taip, tas pats. Distriet aterni, ar kaip tų nusibarsčiusi.
traukimą, o prez. Fordas tepami- kapitalistiniu kraštu. Ar kas nors
Bronius žinojo, kad bičiulis juosteles rūpestingai nu
— Kažin ar nereikėtų sudaryti kokios komisijos
nėtas tik užuominom.
ta priešamerikine propaganda ti- ten, bet smarkus, oi kaip smarkus, — iš šnibždėjimo
meravo, ant kiekvienos šalia numerio užrašydamas
Vaizduodama New Yorką So- ki, kitas reikalas, bet tai rodo, moteris perėjo j pilną šneką, net aplinkui stovintieji peržiūrėti jo paliktus rankraščius, kad kas vertinga "Aš ir Bronius", ir dėjo į dėžute šalia visokių ki
nenusimėtytų.
vietų televizija parodo, kad tai kad detentė nesumažino ant ėmė žvalgytis.
tų. Tos kitos, daugiausiai chorų ir solistų dainos bu
— Kad tą, berods, jis pats sutvarkė. Visus savo
Moteris
nutilo,
ir
Bronius
atbulas
pasitraukė
ki
vargšų ir valkatų miestas, jame Amerikos pilamų rusiškų šmeižvo, bet pasikalbėjimų nebuvo nė vieno. Ir lietuviškai
•iiukšlės, nešvara ir nedarbas. Pa- tų sriauto.
A.B. tiems už nugarų. Dabar jam nebebuvo jokių abejo rankraščius testamentu užrašė universitetui. Reikia parašytų raštų nebuvo nė vieno. Nebuvo net jo laiš
nių, kad kalbėtojas tikrai buvo tas pats Juozo drau tikėti, kad universiteto žmonės gerų darbų palaidai
kų, kuriuos praeitą žiemą siuntė iš Čikagos, šešto
gas. Pabaigęs kalbėti, jis pasitraukė atbulas ir atsi nepaliks. Šiandien rektorius minėjo darysi;^ pastan
kas laiškam plyšį buvo įtaisęs priekinėse duryse, ir ad
Spaudoj ir gyvenime
stojo tarp dviejų stambokų nedidelio ūgio vyrų. Vie- gų visus p o visokius leidinius išbarstytus straips
vokatas sakė radęs visokio pašto ligi pusės durų. Vis*
į nas iš jų kažin ką sakė, o kalbėjusia klausė galvą nius surinkti į vieną vietą. O lietuviškai vargu ar ką
ką suskirstęs ir sudėjęs štai čia. Parodė popierių pri
į pakreipęs ir nežymiai kelis kartus šyptelėjo. Pas- paliko.
krautą vietą gale sofos. Buvo angliškų, vokiškų, pran
| kum visi trys nuėjo kartu, susėdo į tamsiai pilką
Tada Bronius papasakojo apie paskutinį Juozo cūziškų ir lietuviškų laikraščių ir žurnalų, buvo laiš
Tokia antrašte Kanados 'Tėviš Lietuvos emigravusia šeima. Pra- \ mašiną. Kunigas dar tebesišnekučiavo s u žmonėmis, norą parašyti knygą apie savo vaikystę. Su visu etno kų, bet nė vieno laiško lietuviško.
• Bronius priėjo prie jo, pasisakė kas esąs, kad su Juo- grafiniu koloritu.
kes Žiburiai" (1978. 2. 9) išspaus nešimas toliau kalba:
— Keista, — pasakė klebonas angliškai
"Prieš
kurį
laiką
į
Izraelį
atvy
dino pranešimą iš Izraelio apie
— Mudu daug šnekėjome praėjusią vasarą Čika
zu abu iš to paties kaimo, kad žiemą pas jį svečia
— Ar kas ne taip? — pakėlė advokatas galvą
pereitų metų spalio 10 d. demons ko kauniečiai — muzikos mokyto vęsis ir kad norėtų su klebonu pašnekėti.
goje, rašė, kad mėginęs rašyti, bet daug trūkstą. Tada
nuo saro darbo.
tracijas Vilniuje, okupuotos Lie ja Mina ir inžinierius Michaelis
kelias dienas apie tą tik ir šnekėjom, ir visas šnekas
— Ar važiuotas ? —paklausė klebonas.
tuvos sostinėje. Pranešimą pasira Kublanovai, su kuriais man teko
— Atrodo, kai ko trūksta.
jis surašė i juosteles. Aš bijau, kad tos kur neding^r.
— Ne. Kažin koks žmogus ligi kapinių pavėžino,
šo Jigaelis Bar-Amas. turėjęs pr">- plačiau ĮNMBneMU apie dabartinę
(Nukelta į 5 psl.)
i Norėjau pašnekėti su tamsta anksčiau, bet tespėjau i Reikėtų dabar padaryti nors kopijas, o paskum gal
gą pasikalbėti su neseniai iš ok. i
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DRAUGAS, antradienis. 1?>7S m. *w*rfo wėr». ?1 <?.
Į ratūrą ir kultūros istoriją, gamtos t^ti dorą, tvirtą dvasioje, kilnų.
(mokslus, teisės filosofiją, socialo- Nepatinka jam toks lietuvis, ku
, giją, sanskrito, graikų, lotynų, ris leidžia save dvasiškai paverg| ti ir tampa kitos dvasios verp.u.
prancūzų, anglų ir kitas kalbas.
E t A L
JU S T A T *I
IšNLOMOAAMA^— FOifc MENI
M 1SCSJ.L A N B O U S
;
Todėl » raštuose visur pabrėžia
1917-1919
m.
buvo
BerJvno
Jo 25 metų mirties sukaktį minint
universiteto oriento seminaro lie ma mintis "Būk sau žmogus".
UMfMMHIMlIlIlMHHIimtlMMIlMMUJIMlIlI ' • kamb. mūr. s miegami. 65 ir Tai.
. Kanom. 4 kamb. botas, suaugu
/O.V.4S MIŠKINIS
Jis ne. viės žymus savo raši
man.. $27,500.
siems, be vaiki*, arba pensininkas.
tuvių kalbos ir kultūros docentu.
Gražus bungatow — 6 kamb. 2 ttOi- Jokiu gyvuliuką. 45-os ir Fsirfield
Vydūnas, buvęs taurusis lietu- j Vydūno gyvenimas — nuolaTačiau jo lietuvybės ugdymo niais, knygomis, bet ir dainom i s. Spalvoto* ir Paprasto*. Radijai | šiai. 83 ir Kedzie. $64,300.
t ^ apyi. Skambint tai 523-9164 arba
Daina
jis
stengiasi
išreikšti
meilę
vybės saugotojas ir jos gynėias' tinis budėjimas lietuvybės sargy- aktyvioji veikla prasidėjo nuo
Stereo ir Oro Vėsintuvai
15 metų senumo. 5%. kamb. 3 mi«- 776-0784
Prūsų Lietuvoje, reikšmingo sa-' boie. o jo kūryba — lietuviško- 1895 metų. Jis buvo Mažosios savam kraštui — Lietuvai. ]ą
Pardavimą*farVsš»ynsa»
į gami. Daug rūbinių. 2% mas. garažas.
• 4> 4> + • • • » • • # # 4» 4> • • • • • 4>'4> » • » # • • • '
! 63 ir Narragansett $54,000.
vo gyvenimo jvykio išvakarėse s : os dvasios galių ieškojimas, jų Lietuvos tautinio gyvenimo ak skambesys artimas mintims ir
M
I
G
L
I
N
A
S
TV
2
auk
I SI OYK l TE D 4 B AB
sielai
ir
daug
ką
pasako,
pavyz
^« *** — 2 po 6 kamb. mOr
neteko laisvės! Apsvaigę hitleri- ugdymas, lietuviškos dvasios pa- tyvus veikėjas, mokė jaunimą
3346 W 69th S t , tai 776-1486 i
T
a
l
T
n
a
n
$32-500.
ninkai savo laimėjimais, pasi- grindų stiprinimas. Jo mintys gi- vaidinti, giedoti, dainuoti, rengė džiui, "Lieftiva, brangi šalelė, vi tMluntltlMtlIimiKliHIItlIlUIflIliaiIHUO* I ^ ""
90
akrų
žeoiėa
Lementa. $10.000 JilUlUUlUUlrllUURUlfiMlJlilUUUHmilIti
sada
aš
tavo".
stengė ų apkaltinti taikaus gar- : Hos, savaimingos. Kad Vydūno Su jaunimu tautines šventes, moMiiiiiiiiiiiiiiiiiitNiinfiiitiiiirHiNiiminui už akrą.
Vydūnas mirė prieš 25 metus,
PACRAtifc *Al»KfcSK AftKNCY
bmgo lietuvio veikėjo reikšmin-! mintis suprastum, reikia gerai įsi kė juos lietuvių kalbos, sakė kai
MARIJA NOREIKIENĖ
bet
jo
darbai
ir
idėjos
gyvos.
Š I M A I T I S REALTY
giausią jo gyvenimo momentą, j eilinr. Tik Įsigilinus pastebima, bas.
skaitė paskaitas, kuriomis
Prof. ar. BRONIO J. KASIA
SIUNTINIAI ! LIETUVA
Insurance — Income Tas
neva. už apsilenkimą su devzų' kokios didingos mintys, kokie ne- žadino lietuvišką sąmonę. Tais
LaKu pageidaujamos geros rūšies |
1 naujas anglų kalboje veikalas, ku
taisyklėmis. Vydūną suėmė, bet j įkainuojami dvasiniai turtai glū- pat tikslais
nepriklausomybės
ĮSTEIGTA NAUJA K S B
prekes. Maistas ts> Kuropos sandeliu.
_ . . _ . „ rį sudaro trya daiys. Pirmoji pa
DO dvieių mėnesių iš kalėjimo iš di jo kūryboje. Tada skaitydamas metais lankė ir Lietuvą. Kurį lai
Anaberge, Vokietijoje, įsteig 2*o8 w¥6».h st.. £ f ^ . | u . «o*» 2951 W. 63rd St., 436-7878 teikia Baltijos Valstybių istoriją
leido ir paliko policijos priežiū lyg pajunti, kad šioj žemėie, kur ką Vydūnas buvo mokytoju Tel
bei poUticę/ struktūrą, antroji —
ta "Kultūros ryšių draugija", iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiimtlmiiiiuiiini
roje.
reikalaujama kovos ir darbo, vis šių gimnazijoje.
t .
saugumo
siekius sritinėje integra
sutrumpintai — "KSB", kuri sa
SIUNTINIAI
Į
liETUY^,
M.ARQCr7TTE
PARKE
dėl to miela ir malonu gyventi.
cijoje,
trečioji
— II D. karo įta
Vydūno kultūrinis darbas yra vo tikslą deklaravo kaipo "abi
1944 m. bolševikams okupa
kos
analizę
tautiniu
ir tarptauti
2-ju
botn
mūrinis
po
5
kamb.
ir kitus kraštus
Vydūnas žymus filosofas. Jis susijęs sų jo literatūrinm-kūrybi- pusių lygiateisių kultūros ry
vus Lietuvą ir Rytprūsius, Vydū
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
Gazu
Šildymas.
Mūr.
garažas.
Arti
nas nusprendė pasitraukti į Va turėjo susikūręs savotišką vidaus niu darbu. Kūryba labai gausi, šių*' — tarp tremties ir okupuo NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 66-os ir Talman, žemiau $34,000.
leistas ir tinka bet kokia proga
turininga
persunkta
giliomis
fi
amerikiečiams
j teikti .kaip dovaną.
Cbicago,
IU.
60632,
telef.
927-5980
pasaulį.
Tas
pasaulis
pasižymi
karus. Tačiau jo pasitraukimas
tos Latvijos gyventojų palai
BTJTŲ NUOMAVIMAS
:
Kaina
$12.00.
320 pusi. Užsakyti
losofinėmis
mintimis.
Jis
iš
pra
skaudžiai buvo išgyventas. 1945 įva riais filosofiniais savumais.
kymą. Laikinosios valdybos su
;
paštu
.
eities
turėdamas
lak
ą
vaizduotę
Namu pirkimas —> Pardavimas
m. raudonarmiečiai apiplėšė Vy- Jis yra asmenybė, gilus lietuvis
dėtis: pirm. A. Urdze, vicepirm.
Valdymas
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street
dūną, o lenkų kareiviai žiauriai, patriotas. Ligi pat žilos senatvės ir būdamas gausiai apdovanotas K Kangeris, sekr. N . Briška ir
Cbicago, m. 60629
kūrybinėmis
galiomis,
dar
vaiku
Draudimai
—
income
Ta»
U sumušė. Į Vakarų Vokietiją pa ėjo, neatsižvelgdamas nei į gy
kasininkas M. Būmanis.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Notanatas
—
Vertimai
būdamas,
savo
amžininkams
sa
Illinois gyventojai prideda 60c
vyko jam atvykti tik 1946 m. Ap- venimo audras, tiesiu lietuvišku
kitus daiktus. Ir is toli miesto lei
kydavo
improvizuotas
pasakas.
mokesčių
ir persiuntimo išlaidoms
dimai
ir
pilna
apdrauda.
keliu.
Todėl
jis
ir
yra
nepriklau
s"gyveno Detmolde. Čia jį lietu
Apie
savo
lietuvišką
literatūrinę
viai tremtiniai paėmė savo glo- somos Lietuvos pranašu.
lUnilUliUlIlUUiUUUilUlHIIUUIllUlĮUMI
TEL. — WA 5-8063
VIZITINIŲ KORTELIŲ
J. B A C E V I Č I U S
darbo pradžią Vydūnas taip ra-|
bon. Gyvendamas tremtinio ne
Visur ir už viską aukščiau jis šo: "IŠ pradžių nežinojau kaip
6455 8«k Kedzie Ave. — 778-22SS
llllllit!lllllll!ll!IIIU!HII!llli!IHIIIIIIIIIIIll
REIKALU
dalioj labai sielojosi dėl Lietu
statė žmoniškumą. Pasak jo lie tai pradėjus. Ir tik pasitaikius proHELP VTANT5ED
MOTERYS
M. A. Š I M K U S
vos likimo. Gyvybė jo užgeso
tuvis turi būti žmoniškas net ir cai prisipažinau esąs lietuvis. Bet Vizitinių kortelių naudojimas yra
XOTARY PCBMO
1953 m. vasario 20 d.
savo priešams. Esą svarbiausias rašinėjau, kaip iš mažų dienų jau grąžos paprotys. Biznieriai jas pla
I3JCOME TAX SKRVTCE
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
lietuvio ginklas turi būti dvasi darydavau, poemėles ir apysa mų atstovams turėti gražias vizi 4259 So. Maplerrood, teL 254-7450
Didžiadvasio
asmenybė
Taip pat daromi VERTIMAI,
nė kultūra ir žmoniškumas.
Mes su 50 kitom namų pardavimo
kėles vokiečių kalba. Nemačiau- tines korteles.
6 days per week. Live in or go.
Jis buvo didysis l'etuvių tau
GIMINIŲ
iškvietimai, pildomi
Kreipkitės į "Draugo" adminis
įstaigom aptarnaujame pietvakarių Own room, T.V. Ref. Mušt speak soiae
kelio,
kaip
galėčau
gerinti
sudar
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Veikla ir kūryba
tos švietėjas, mintintojas, filoso
Chicagą — tas daug pagreitina English.
traciją visais panašiais reikalais.
kitokia blankai
kytą
prigimtą
kalbą.
Ir
tik
S
fas, rašytoias, poetas, dramatur
pardavimą
ir pirkimą.
Būsite
patenkinti
mūsų
patarnaviIHUIHllIlIlUUIlllUUlIHHUHUIIHIHIIIIUni
Vydūnas iš savo tėvo įsisąmo lengvo, Tilžėj susiėjęs su kitais
279-3200. Ask for Mr. Celozzi.
mo>
gas, pedagogas, muzikas, kultūri
mitiHiiiiiiiiiiiitiiiiiifitiiiifiuiuiifimiHit
NORINTIEJI
nino lietuvybėje. Su brendimu ir lietuviais, pradrfsaa lietuviškai
ninkas, uolus visuomenininkasBĮUMTKSOTtS I M U fvairiŲ pr<>kiq. pasirinkimas nebran
moksfkiimosi stiprėjo jo lietuvy rašyti".
giai t« mūsa sandetto.
PARDUOTI AR PIRKTI
veikėjas.
COSMOS PABCELS EXPRESS
;
bė. Jis savo autobiografijoje ra
FOR SUBURBAN RE ST AL RANT
Jis savo gilių minč ų kūrinyje
arba išnuomoti butą
ELMHURST, IL
šo: "Dar vaikas būdamas ir pa "Prabočių šešėliai" seniai numa
SIUNTINIAI I LIETUVĄ !• bg jokio įsipareigojimo skambinkit
Woridng Hours 3 P-M — 12 P.M.
PARAPIJA IR LIETUVYBE stebėjęs, kaip doriškai silpnina tė atgimstančią Lietuvą ir tekan Vo&tų, v&tltvos sinku ir vandens SS3S S. Halsted St.. Chicago, BU «0«O8 ! mmUuTl nn <s :
Salary $3.50 Per Hour
mi yra lietuviai vokiečių, kai čią aušrą. Jo kūrybos stilius lie šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 2SOl W. «90» St^ ChicaKO. EB. «MS« i
Telef.: «25-2?S7 — 254-2320
(Atkelta iš 3 psl.)
Taip
pat,
abejojam
dėl
turimo
CALL
279-2150 After 3 PJML
jiems apreiškiama panieka, pasi tuviškas, rašyba originali.
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Vytautas Valanti nas DRAUDIMO, ar norim apdrausti
plyteles.
Gfess
blocks.
Sinkos
Vydūno kūryba ska'tytoją nu Į vamzdžiai išvalomi elektra. Ga niiiuiiiiiiiuiiiiiuuuiiiiiiiiuuiniiiiiiuiui NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBE, ir
džiausią parama visai lietuviškai ryžau savo amžių tam skirti, kad
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus
veiklai, visoms lietuviškoms or lietuviai galėtų jaustis garbės ver kelia ryg i dausas, kur gali pa lite kreiptis nuo 7 iki S vai. ryto
H E L P 1VANTED VYRAI
ganizacijoms. Ypač didelė pagal tais žmonėmis".
justi kilnesnio gyvenimo dvelki arba po 5 vai. vakaro.
BALYS
BUDRAITIS
ba lietuviškam jaunimui, kai jis
Greifwaldo, Hales ir Berlyno mą. Jo kūryba nuoširdi, didinga,
SERAPINAS _ 636-2960
FTTTER PRESSER
4343 u 63rd St., Chicago, l»I.
KILIMUS IR BALDUS
tinkamai vadovaujamas ir prižiū universitetuose Vydūnas studija- ideali. Jis rodo kelius kilti dva
Two openings availabte for auafity
Plauname ir vaškuojame
rimas. Todėl labai sunku lietu
mens and womess clothing store.in
767-0606 arba 778-9371
visu rūšių grindis.
viams ten, kur jų telkinys mažas,
Nortbbrock CourL Many^ beoeftts.
BfBNYS — TeL B E 7-5186
including profit sharing. CaQ Niek at
kur nėra lietuviškos parapijos.
" ^
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Budraitis Realty Co.

HOUSEKEEPER

"n3ISHWASHER~

PLU M BING

V A L O M E

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

Lituanistinė mokykla
Sava parapija dažniausiai turi
ir mokyklai tinkamas patalpas,
kuriomis naudojasi lituanistinė
mokykla, nieko nemokėdama ar
ba mokėdama parapijai tik už ši- i
Įima ir švaros palaikymą. Tai
irgi didelė parama lituanistinei
mokyklai. Gera; ir tas, kad mo
kykla; klases galima papuošti
lietuviškais paveikslais ir kitais
tautiniais ornamentais. Tos litu
anistinės mokyklos, kurios nuo
moja amerikiečių mokyklų patal
pas, tokių lietuviškų papuošimų
neturi, ir mokiniai nuo to kenčia,
mokydamiesi svetimoje aplinkoje.
Mokinių tėvams yra didelis pa
togumas, kai lituanistinė mokyk
la parapijos patalpose: po pamo
kų nereikia vaikų vežti į skautų
ar ateitininkų sueigas kitur, nes
viskas vyksta ten pat. Svarbiau
sia, kad ir visa aplinka lietuvišKa: čia lietuviškas užrašas, Čia
lietuviškas skelbimas apie budi
m ą vaidinimą, ten šviečia tauti
nėmis spalvomis didelis plakatas
apie Vasario 16 minėjimą. Jame
surašyta beveik visa programa su
kalbėtojų ir dainininkų pavardė
mis. Klasėse, koridoriuose ir sa
lėje lietuvių dailininkų paveiks
lai. Tik lietuviškoje parapijoje
tokia aplinką ir galima rasti. O
J5 Fabai svarbi ir reikalinga au
gančiam mūsų jaunimui.

•

DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS

TIK TAŪ VIENAI

SUNG IN LITHUANIAN

AXVAR£Lfi

- •
VILUA

SUTEMŲ GARSAI

AR PAMENI...

rEVYNEI AUKOJ AM

Jonas Vaznelis. Prie piano Aleksandras Kučiūnas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, žalio
joj lankelėj ir kitos dainos.
Kaina $6.00
Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras s u
Algiu Modestu, Vytautu Paskum, ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk,
Žali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00
Laima StepaitieDe. Dainų ir arijų plokštelė.
Apynėlis, Rytmečio burtai. Meilės eleksyras ir
kitos. Akompanuoja Aloysas Jurgutis.
Kaina $7.00
Lietuviškos Lengvos muzikos rinkinys: Žalio
ji banga, Dar nežinia, Tu man brangiausia,
Oi, oi, oi!, Polka, Mažasis šeikas, Daina apie
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina $6.00
Moterų kvartetas, direktorius L. Stukas, ak
ompanuoja A. MaleskL Dainos — Kur gimta
padangė, Apynėlis, OI motinėle, Rid rito, U ž
mėlynų marių, Piršliai, Karetvėlisi i r kitos
Kaina $6.00
Vanda Stankiene. Orkestras ir trio — Bobby
Christian. 3vajooė, Aminių vabalėlis. Apka
bink mane, TOr nežinau, Kas iš to ir kitos
Kaina $5.00
Vanda Stankiene. Orkestras Br bby Christian,
muz. Vytautas Jaacys. Neužmirštuolės. Ilge
sys, Ar pameni, Sudiev, Sidab-iaės naktys ir
kitos pramogines damos.
Kaina $5.00
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai
esame mes gimt ** kitos. Diriguoja Stepas
Sodeika.
Kaina $5.00

GARBE TAŪ, VIEŠPATIE
Lietuvių Maso ansamblis DAINAVA. Tyliąją
Tad lietuviška parapija ne tik
naktį, Sveikas, Jėsau, gimusia. Linksmą giesreliginis, bet ir lietuvybės cent
me mes nstnntrwkn, Malda luimigum ir kitos.
ras, kurio iki šiol daugelis nema
Diriguoja
Stepas Sodeika ir Algis Šimkus
t ė m e ir tinkamai neįvertinome.
Kaina $5.00
T o d ė l visi turime atkreipti į jį sa
.,.
•.•
.
v o dėmesį ir visi spiestis į lietuviš
T f i V H K t S MAMAI kantata
Los Angeles 8v. Basnsiero parapijos choras.
kas, parapijas, jas gerinti, puošti,
Lietuvio giesmė. Pradės aufire. susti, Mano
duoti pakankamai aukų, kad jos
protėvių iemė, Lietuvos himnas ir kitos.
patalpos ir visa aplinka būtų lie
Dirigentas Bronius Budrtunas
Kaina $6.00
tuviškai akiai graži, patraukli ir
KUR
L
Y
X
J
Č
8
LAUKAI
— Stoję plokštelėje raatte: Tn, Seroe gimta, K o
miela. Ypač reikia i tą lietuvišką
aermsti tu, «rdie. Kalnų eelrmr. Nebark ma
cėnirĄ jungti savo jaunimą nuo
na*
Daina tat f a l o ir įvairios kitos, fileido
pat pirmųjų žingsnių, nuo pirmo
"DAINA". Cfeicaga.
Kama $6.00
sios Komunijos, nuo pirmųjų lie
tuviškų pamaldų ir pamokų litu
Wsakrmaf siųsti: DBATCAS, 4545 W. 83 St. Chicaco, m. S0629
anistinėje mokykloje, o vyresnieji
USnkaat mi** » caatu ai kMnrkaą ploUMe peraimiaimi. Tftlnoi. gyveomja' tmq>
turėtų žiūrėti, kad tame lietuvy
d moka S% aakaaaų. OTartjiMim f Kanadą reikia prldėd pe $1.75 palto irtlniiknaa
bės centre niekad lietuviškumo 1

nestokotu.
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Baitas Sniego Parkas

BRnTANY. LTD.

A. V I L I M A S
M O V I NG

4 vienetu maras tr
Marauette Pke. Naujas g«zu Jiklymas
NaS)$ atiduoda už $38,800
Patikimas. 5 icamb. 18
Apdraustas perkraustymas ir garažas, Centr. oro šildymas ir ve*
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti
įvairių atstumų
priedai. Tuoj galima užimtL Gražioje
TeL:
376-1883 a H » 376-5996 gatvgie. Marąuette Pke. $29.900
Gražus platus sklypas ir garažas
Marquette Pke. Yertingas pirkėjui.
Liuksus "ranča".
Beveik naujas
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant Šil
dymo dvi kontroles. 2 auto mūro
nr apdraiHl^ nuo amtfes tr aotono. j garažas. Daug priedą, Tik pamatę
Milo pas
nupirksite už $40,000.
F R A N K 2 A P 0 M S i Gražus 5 kamb. apie 20 metų mūį ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto
' garažas. Marąuette Pke. Tuoj galite
Chlca^o, Illinois
užimtL $27,900.
TeL — GA l-S«.Vt
Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 botai
ir maloni biznio patalpa.
2 auto
garažas.
Savininkas nusileido iki
tiiMttniiiiiiiiuiin;;
MitMiiiinuiii $38,500. Marąuette Pke.

PaflrJ dovana — bei kuria
proga!

Popular lithuanian

RECIPES
Suredagavo
Jaocapiaa Dsofvardfea^

Valdis Rea! Estete

SHEET METAL MAN
Sorne experieibce in hhear and
punch presą.

Ref rigeratian Trainee
Will train. Good eo. b«jefits.

Call — MR. MULLER
Betvreen 10 and 11 a.m.

242-0940
•

MACHINISTS
TOOL

Jig and fixtare work, sorne die repairs, variable projecta wi!L enhance
mechanical interest. Benefits incTude
excellent wages, medical insurance
and profit sharing in a modern
plant. Convenient locatiou.
Come in or call:
J. PARA VOLĄ — 343-70O4
KALMUS A ASSOCIATES
2424 So. 25tb A v e , Broadview, m.

2625 West 7lst Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534

Aa
Mūr. A botai po 5 kamb. 0 « r a »
Investavimą*.
ilaronett* Parka. —
*42.90».
Medinis. 2 batai po S kamb. 9£a*as jmokeltaa*
Marouettft Parka

Šiom dienom Draugo apauatuv^
iUeido septintą laidą fiioa popliaMiami Beach. ft kamb.
rioa virimo knygoa. J. Danžvardie parduodamas dSI ligos. $S5,000.
oe vAi patikslino ir pagražino ftia
Moa tnrbne pardavimai Floridoj
laida naujais paruoaiinaia
risokia nanMj. Normuoji
ii o r i n t i * pirkti, pardnoti
ar mainytt
"
~ skamlbtoktt i

«quai

opportunlty

VYRAI
a Si i n a — » * •

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA
$2o.»oe.
LAIDA

Mfiraa 4 rtenTn ir gars&M. Marqnette Parke.
Pijrua. $39.500.

ROOM

IR
•

eoapioyer

MOTERYS

• • • • * • «

l

į

s

i

—

<

W

—

Household Position
Couple:
|Unencumbered over 30. O v e in
—work a s housekeeper, htn».
band can b e reguiarly cmployed. European train. One adult.
Recent references.

Tai geriausia dovana naujom
tmonom ar marčiom. Daugelis ap
VAINA REAL ESTATE
dovanoja . kitataučius supažindin
TEl^ — 234-0413
Tel. — 925-6565
dami juos sn lietuviakn maistą ir
virimo. 81 knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
HELP WANTED — MAIJB AND VTMALE
tataučių darbo vietose rr organizsdjooe.
| s. 'inHiitiiiit iinHiiimilllttliUlllIlllHllIllHlliHHiliMHliriiliniiiiiniHlrinNMiNiiinHn.

I

COMPUTER PROGRAMMER

I

Knyga yra labai graUsi Jrlsta b '• =
į su spalvotomis ulustraeitotms La
Large distributing company located in Melrose Park 1
; bal patogi Tartojinral
(Jtskiakyklte paAto
needs an exper'd computer programmer. Candidate mušt j§
ORAUOAS, Kare*
have 18 montha t o 2 years experience with Cotool.
|
4648 WsstOrd Slveat
i
Familiarity with Bnrrougbs dise and tapė gyatern pre- j=
CMeagov HUsois
Raina 14.00. Pridekite 30 centus
paAto talaidums. Dlinois gyrento>

ferred although other experienee wiU be coiuodered. Tuū ~
co. benefit package Saiary commensnrate witb ejtperienoe. s

J»J r.-HHAlrita ar. nantų mokesčiams

Y<*r toterriesF Call:

MiiMiiiHiniMinutuiMinmiiifNimfHiMn

Perskaitę "Drangą*, duokite
#<%

•

Jtm Paplaczyk • 547-2305
As

ESessi

OpoortuaMs

Exoptor«>

ŽSJ

m

INDOKINIJOS KARO PAŠARINIAI
Graso JAV karinėms stovykloms
B. JABLONSKIS

P a s a u l i o Lietuvių d i e n ų viena
i š pagrindiniausių š a k ų — b u s
V-toji Kanados ir J A V L i e t u
v i ų d a i n ų šventė. J i į v y k s 1978
m.
liepos 2 d., sekmadienį,
MapleLeaf Gardens s p o r t o s t a 
dione (60 Carlton S t r . ) , Toron
te.

MlTKflunB

ŠVENTE

D R A U G A S , a n t r a d i e n i s . 1 0 7 8 m. v a s a r i o wėn. 21 d.

Popiežius P a u l i u s V I , d r a u g e
riai: Raimonda Apeikytė (Los s u R o m o s v i e n u o l i ų a t s t o v a i s
A n g e l e s ) , Jonas Govėdas (To- Vatikane p a m i n ė j o K r i s t a u s p a 
remto), Eugenijus Krikščiūnas Į aukojimo l i t u r g i n ę š v e n t ę . " N e
(Toronto).
t i k jūsų, kurie "Kristaus - p a v y z 
D a i n ų šventes solistė: Gina džiu p a š v e n t ė t e s a v e
Dievui,
Čapkauskienė ( i š Montrealio). b e t ir k i e k v i e n o k r i k š č i o n i o d v a 
D a i n ų šventėje pasižadėjo da sinis g y v e n i m a s turi r e m t i s i š 
lyvauti apie 40 chorų iš Kana tikimybe D i e v o žodžiui i r j o v a 
dos,, J A V , Australijos ir Skoti-j Uai", — k a l b ė j o p o p i e ž i u s R o m o s
josi vienuolijų n a r i a m s .
— "Taip,
Programoje numatyta dainuo ištikimybė K r i s t u i y r a a u k š 
t i 25 lietuviškas dainas. Dai- čiausioji k i e k v i e n o k r i k š č i o n i o
nuos m i š r ū s chorai, moterų cho pareiga; K r i s t u s p r i v a l o b ū t i
rai, v y r ų chorai i r jaunimo miš kiekvieno k r i k š č i o n i o ,
kiekvie
rūs chorai: taip pat gros jung n o kunigo ir v i e n u o l i o g y v e n i 
tinis kanklių orkestras. Dainų m o c e n t r a s . K r i s t u s v r a v i e n i n šventės programoje dalyvaus; telis y j ^ m ū s ų b i č ' i u l i S j m ū s ų

A. + A .

BRONĖ GEČiENĖ-KYBARIAITĖ

Tragiškas Indokinijos karas pa j ėmė V i e t n a m o prekybos delega
laidojo Pietų Azijos valstybių pasi ciją, kuri nieko nedelsdama pa
tikėjimą JAV politika. Prarają siūlė paramą deryboms su W a dar daugiau padidino prez.J.Car- shingtonu. Komunistų m parama
terio užmojis mažinti karines jė ar pagalba dažniausiai
baigiasi
D a i n ų šventė — d a l i s P a s a u 
gas P. Korėjoje ir santykių labui pavergimu.
lio
Lietuvių dienų programos.
su Pekinu paaukoti Tautinę Ki
Deryboms baigti trukdo šie
D
a i n ų šventės m u z i k i n ė s k o 
niją. Tokia Washingtono politi klausimai: pagalbos sumos dydis,
kos raida gąsdina dar laisvas Pie teisinė stovyklų cadėtis ateityje, m i s i j o s pirmininkas m u z . Vac
tų Azijos v a l - t y b s . Jos nuogąs rtovyklų narių kriminaliniai nu l o v a s Verikaitis. K o m i s i j o s na
tauja, kad ir jos gali būti išduo sikalimai stovyklose ar už jų ri riai — muzikai: St. Gailevičius.
tos, kafo Indokinijos
valstybė;, bų, jų teisinė atsakomybė prieš D . Viskontienė, J. Govėdas i r
E u g . Krikščiūnas.
komunistams.
vietos civilinius teismus, jei jie
Dainų
šventės
komitetas
1947 sutartimi JAV gavo iš padaro nusikaltimus prieš vietos
1 9 7 8 m. s a u s i o 7 d. posėdyje n u ir Mississauga simfoninis or- b r o l i s m
k m i o v e r t a v i s k o
at_
PhiHipinų 170,000 akrų žemės gyventojus.
plotą milžiniškai Clark aviacijos; Marcos užsiiminėja dviveidiš- s t a t ė programą ir t v a r k ą V-ta- kestras.
sižadėti i r k u r į t u r i m e s e k t i s u
stovyklai ir Subic įlanką laivams j ku žaidimu. Keliolikos minučių! jai D a i n ų šventei
pagal muz.
V-toji Kanados ir JAV Lietu Į visišku p a s i t i k ė j i m u . T a č i a u , i š
prisiglausti. Sutarta nuomos vie- ' tarpsnyje, kaip UPI atstovas Vic- • V a c l o v o Verikaičio projektą,
vių d a i n ų šventė bus pradėta K r i s t a u s s e k ė j ų y r a r e i k a l a u j a V - t o j o j Dainų š v e n t ė j e cho L i e t u v o s himau,. Kanados h i m - j m a ir t v i r t o į s i p a r e i g o j i m o , p a 
t o n duoti Phillipinų valstybei tor Laniauskas rašo, jis apėjo pasikarinę ir ekonominę pagalbą. Jos rašyti su Hanojaus užsienio rei- r a m s diriguos šie muzikai — nų ir baigta "Lietuviais esame siryžimo v i s a d a būti i š t i k i m a i s
vertę k a r n e t apsprendžia abi pu- , kalų ministeriu N g u y e n
D u y d i r i g e n t a i : St. Gailevičius (gar mes gimę", pritariant simfoni J o asmeniui, J o m o k s l u i , nieka
sės prie derybų stalo. 1991 baigia Trinh prekybos sutartį ir po to b ė s d i r i g e n t a s ) , B r o n i u s Bud- niam
orkestrui ir diriguojant d a nuo j o n e n u k r y p s t a n t , b e t
si stovyklų sutartis, baigsis ir kas priimti JAV vyr. derybininką R. r i ū n a s , Alf. Mikulskis, Vacį. V e kompozitoriui Bromui Budriū- priimant jį t o k į , k a i p m u m s
metiniai apsi tarimai.
Jclbrooką,
Rytų
Azijos reika r i k a i t i s , F a u s t a s S t r o l i a (jau nui.
skelbia K r i s t a u s į s t e i g t o j i B a ž 
Jau dveji metai, kai šie pasita k i n s valstybės skyriau; pareigu-' n i m o c h o r a m s ) , A . Jurgutis, J.
Choristus ir v i s u s Dainų šven nyčia. I š t o i š p l a u k i a i r k i t a
rimai pateko į akligatvį ir neran ną. Marcos elgesį .turėjo pastebė- G o v ė d a s ir kit.
t ė s dalyvius Toronto lietuviai svarbi k r i k š č i o n i o p a r e i g a —
D a i n ų š v e n t ė s akompaniato- ruošiai gražiai sutikti ir priim būti i š t i k i m a i s K r i s t a u s B a ž n y 
da kelio iš jo išeiti Per dvejus ! ti W a s h i n g i o n a s ir padaryti rei
metus jokios pažangos. N u o m o  kiamas išvadas.
ti su tikru lietuvišku svetingu čiai. K r i s t a u s n e g a l i m a a t s k i r t i
nių skirtumai abi puses skiria.
tvirtina
Vietnamo
propaganda,
mu.
Pranys
Alš&nas n u o B a ž n y č i o s , n e s B a ž n y č i a
T u o metu, kai Holbrookas kal
N e t ir aukšti abiejų valstybių pa- bėjęs; su Marcos, Hanojaus už- skirta PhiHipinų valstybės žmo
yra Kristaus mistinis kūnas.
reigūnai nesugeba derybų' pai-1 sienio reikalų ministerio pavad. n ė m s nuteikti prieš JAV. Dery
Būti ištikimu Kristui ir Jo Bažniavų išnarplioti. O ateitis irgi | Vo Dong G i a n g :akė, kad Viet- bas drumsčia ir JAV kongr. Les— Daryti gera kitiems n e pa- nyčia,
—
pažymėjo
baigdanerodo jokių prošvaisčių skirtu | namas tvirtai remia Marcos po ter L. Wolff pareiškimas. Ji: įtiki reiga, bet džiaugsmas, n e s didi- m a s P a u l i u s V I , — r e i š k i a i š t i 
mams
suderinti.
Priešingai reikius JAV karinėms jėgoms at nėja, kad ir PhiHipinų valstybė na j ū s ų pačių sveikatą ir laime.! kimai v y k d y t i s a v o d v a s i n į p a skverbiasi į derybų eigą pašalinės šaukti iš Phillr'oinų. Taigi H a n o - turėtų dalintis stovyklų išlaiky
Zoroaster i šaukimą".
jėgos — Vietnamo komunistai.
j jus talkininkauja Carterio užmo- m o našta, nes jos tarnauja abiem pusėm. Bet taip negalvoja
Dažni derybų atidėliojimai ne- jui jėgas mažinti,
kantrų PhiHipinų prez. Marcos į Vietnamo parama Maroos ne- Marcos ir prillipiniečiai. Kongr.
Mylimam tėveliui
pastūmėjo į bičiulystę su H a n o - reiškia nieko daugiau, ka:-p de- L,L. Wolff nuomonė yra tik jaut
jumi. Nereniai jis iškilmingai pri- rybų visišką sužlugdymą. Tai pa- rių degalų pylimas ant dar ruse
nančios ugnies.
Lietuvoj mirus, mūsų ta*o širtfijngą mieteli TADJį
Kiekvieną kartą, prieš pasiro
MUŽ& jo 2M0N& anūkę INDRUTC, uošvę p. BALTŪdant Maniloje JAV derybinin
kams, Phillioinu spaudoje pasiro
SIENĘ nuoširdžiai užjaučiame ir meldžiame Aukš
d o Marcos užmačioms palankūs
čiausią stiprybės.
straipsniai. Jie kaltina stovyklų
•
Izabele, Loreta Ir Pijus Stončiai
narius ir jų šeimas nedraugišku
Danguole ir Almis Kolai
'. elgesiu su pilipiniečiais. Be t o ,
j išvedžioja, kad iš stovyklų turi
j naudos tik JAV. O kongr. L.L.
į W o l f f pareiškimą laiko neteisin'gu.
Mylimam tėvui
T a r p stovyklų narių ir pilipinieeių pasitaiko nesusipratimų.
Juos provokuoja komunistinis elementas, sukurstytas užsienio ko
Lietuvoje mirus, dukrai YERONIKHI JflNUŠAiTIEm u n i s t ų partijų.Kartais provoka
KET su šeima reiškiame giliausią užuojautą.
ciniai veiksmai baigiasi žudynė
Elena Paginene
mis. Vietos spauda visada kaltę
Niekas
Tauragės 4-sios vidurinės mokyklos mokytojas Vyt. Baliutavičius dėsto suVerčia amerikiečiam.
Gailute Pagiryti
istoriją, kuri, kaip žinom, yra suklastota Sov. Rusijos naudai. K'asėje neieško kaltės šaknų.
ant sienos kabo okup. Lietuvos pavergėjų, enkavedistų, į Sibirą lietu
Holbrookas, išvykdamas į W a vius trėmusių rusų kolonistų paveikslai. Viršuje pats pirmas diktato
shingtoną,
pareiškė
trumpai,
rius Brežnevas. Tokioje aplinkoje lietuviukams tenka mokytis
kad t a m tikros ipažnagos padary
ta. Ji teikia vilties būsimai sutar
čiai pasirašyti.

mirė Lietuvoje 1978 m. vasario 11 dieną.
Palik} didžiai nuliūdusius: vyrą Praną Gečą ir
2 sūnus Praną ir Danguoiį su šeimomis Lietuvoj a;
mamą Oną Kybartienę, 2 brolius Bladą ir Alfonsą
su šeimomis Kanadoje; ir brolį Stasį su šeima Chicagoje, bei kitus gimines ir artimuosius.

Mylimam tž»ui mirus, kolegę
REGINA OSLAFIENE
ir artimuosius gilki užjaučiame.
Santara - šviesa

E U DEi K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
00VYDAS P. GAISAS Ir GERALDAS F, DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330 34 So. Califoraia Avenue
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-985?
*605 07 Seuth Hermrtage Avenue
Telefonas — YAids 7-1741-2

A. + A. ALFONSUI BAUŽIUI

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845SOOTHWESTERNAVE

A.+A. KAZIMIERUI MEŠKĖNU!

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

LIETUVIŠKOS P L O K Š T E L Ė S

5AL.N OKUPANTŲ KONSTITUCIJA
•

( A t k e l t a 2 3 psl.)
padėtj Lietuvoje apskritai ir konkrečiai apie spalio 10-osios dienos
protesto demonstraciją Vilniuje,
Mma Kublanovienė. kokių 30 metų
moteris, gimusi Irkutske Lietuvos
žydų-tremtinių
šeimoje, atsitiktinai tą atmintiną dieną buvo Vii
niuje ir s a v o akimis regėjo masinę
demonstraciją, žygiavusią Lenino
(Gedimino) prospektu j sostinės
centrą Pagrindinis demonstrantų
šūkis, anot Minos Kublanovienės
pasakojimo buvo "Šalin okupantų
konstitucija"...
Tomis
dienomis
Maskvoje posėdžiavo TSRS aukš
čiausios tarybos sesija, svarsčiusi
bei, kaip dera "laisviausioje" ir
"demokratiškiausioje" raudonosios
Rusijos imperijoje, vienbalsiai pri
ėmusi naująją konstituciją.

je, panaudoja atitinkamomis pro
gomis sporto varžybas demonstrantų telkimui ir masinių veiksmų
Panap r j e š okupantus rengimui.
g ^ protesto veiksmas buvo suman iaj organizuotas Kaune 1960 m.
i j e p o s m £nesį sovietinės Lietuvos
dvidešimtmečio išvakarėse Kaune
kaip tik tą dieną viešėjo TSKP CK
politinio biuro narys M. Suslovas,
ne be pagrindo pramintas antruo
ju Muravjovu koriku. Kauno spor
to halėje tą dieną įvyko Lietuvos Uzbekijos bokso varžybos, pasibai
gusios masine protesto demonstra
cija ir kruvinu susidūrimu su mi/icija bei skubiai iškviestais ka
riuomenės daliniais. Beje, kariuo
menės daliniai ir šį kartą spa'io 10
d. slopino riaušes Vilniuje, nes
milicija nesugebėjo išvaikyti gau
sių demonstrantų. Pats faktas, kad
kariuomenė panaudojama prieš civi'ius gyventojus, yra geriausias
Lietuvos okupacijos įrodymas, pa
neigiantis juokingą tvirtinimą, esą
lietuvių tauta pati
savanoriškai
išsižadėjusi savo valstybingumo ir
nepriklausomybės.

Lietuvos Kariuomene ir k i t o s l i e t u v i š k u s k ū r i n i u s , tai
Nr. 25 ir 28. Viso 24 kūriniai, k u r i o s p r i m i n s L i e t u v ą ,
būtent:

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
2443 WEST C3rd STREET
Telefonai: PR 8-08S3 fr PR 8-0834
Taip pat naujoji Barbora ir
Geae Driekių krautuvė
THE DAISY STORE
f918 Southwest Hwy„ Oak Lawn
Tat 4M-13I8

Karo Mokyklos choras: KUR LYGŪS LAUKAI
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI
GELEŽINIO VTLKO MARSAS
SUTEMS TAMSI NAKTU2EL?
ir V Dinefca: VAIDYLOS MALDA
SENAS KANKLININKAS
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Karo Murėjuje — VSHavos nuleidimas I - IT dah«

ATEITININKŲ KELIU

Stepo Graužinio ir Antano Dvariono Įvairūs {dainavimai
rišos susinėti reikėtų daug vietos sių abejo albumų tik
IUL50 su persiuntimu.

ŽMONfiS — LAIKAI — DARBAI
(1911 - 1927 - 1977)
Redagavo STASYS BARZDUKAS
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
pusL

• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvi* Laidotuvuj Direktorių Asociacijas Nariai

Ussakymoi siųskite šiuo

ORABGAS, 4845 W. 63rd SU CHItaga, III. 60621

ANTANAS M, PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

>
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Kaina su persiuntimą $2.30. Už
Naujoji £ov. Sąjungos konstitu
sakymus siųsti:
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
|
cija "Įstatymiškai" įtvirtina Pabal
DRAUGAS. 4545 W. 6Srd S t
tijo valstybių aneksiją. Tai neabe
Chkago, I1L 60629
jotinai sukėlė demonstrantų —
spalio 10 diencs riaušių dalyvių (ir
MIIIIHIIIIHIIIMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIItlMH
reikia manyti, kad ne tik jų) pasi
A N T R A L A I D A
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piktinimą. Iki šiol veikusi vadina
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moji Stalino konstitucija buvo pri
Inž. Michaelis Kublanovas papil Radijo Valanda jau virS 35 m. tarnau
imta 1936 m., kai Lietuva. Latvi dė savo žmonos pasakojimą fak
— Prel. Juozas Karalius
ja New Jersey, New York ir Connectija ir B3tija buvo nepriklausomos tais apie okupantų milicijos veiklą
Naujasis Testamentas yra pratiško formato, |riStas kietais virše
valstybės. Atseit, Pabaltijo tautų Kaune. Kasmet a. a. Kalantos su eut lietuviams!
liais.
Vertinas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida
atstovai už Stalino konstituciją ne sideginimo metinių dieną Kauno Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet
parduodama prieinama kaina.
balsavo. Riaušių Vilniuje tikslas milicija ir įgula sustiprintai pa iš WEVD Stoties New Yorke 1330
— pademonstruoti visam pasau truliuoja miesto gatves ir prisiden kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97.9
"DRAUGO" knygyne
FM
liui, kad aukščiausios tarybos de gusios įvairiomis dingstimis drau
K a i n a - $5.09
putatai, tariamai atstovaujantieji džia jaunimui įeiti į miesto sodą.
Direkt Dr. JoMkes J
Illinois gyventojai pralomi pridėti 56 centų mokesčiams ir persiuntimui.
Lietuvai, anaiptol neišreiškia savo bei buriuotis Laisvės alėjoje.
14*7 Force Drive
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus).
rinkėjų valios ir balsuoja pagal i"
Inž. Michae'is Kublanovas yra
MotmtaimUe, N.J
anksto paruoštą scenarijų.
nuomonės, kad Lietuvoje veikia
Tel. 232-5MS (eode) 201
Gers proga visiems įsigyti Naujajj Testamentą. Siųskite užsakymus:
|
Futbolo rungtynės tarp Vilniaus giliai paslėptas pogrindis, vadovauKviečiame taip pat klausyti Lietu
"Žalgirio" ir Smolensko "Iskros" i jantis ir organizuojantis lietuvių
D R A U GA S
buvo tik patogi proga legaliai su i tautos kovą prieš rusų okupaciją." viSkų kultūrinių valandų anglų kalba
telkti gausią minią drąsiam ir ryž- I Sis pranešimas nereikalingas ko- ii Seton Hali Universiteto radijo sto- i
4545 Wtst 63 rd S f m t
tingam veiksmui prieš konstitucinę mentarų. Ret jis parodo, koks jau- ties (New Jersey WSOU 89.5 mes
komediją. Tai jau ne be pirmas nimo nusiteikimas rusų atžvilgiu FM) Pirmad 7:30-8:30 v a i vsssšb.
BMcago, IIIIMIS 60629
|
(Vadovauja proi J. Stekai)
kartas, kai įvairiausių krypčių po- ir koks jų naujosios "konstituci-'
litinės jėgos, veikiančios pogrindy-, jos" priėmimas.
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11 RASTO NAUJOJO TESTAMENTO
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SO. UTUANICA A VE.

Tel. YArds ?-M»l

»STEPONAS C. UCK (LACKAvVICZ) IR SGNOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W, mth STREET
I M S Soutbvest Hlgbway. Paloj HlDs, m.

Vlrginia 74C72
Td. REpubUc 7-1213
TeL 07444M

PETRAS BiaiONAS
CALIFORMA A VE.

T«t lAfayette 3-K72

JURGIS F. RUDMIN
S U SO. UTUANICA A VE.

TeL Y A r * 7-113MI

POVIUS J. RIDIKAS
Tel. Y Arda 7-1*11

SO. HALSTED STREET

VASAITIS
I44t SO-

Ava, CICERO, ILL.

BUTKUS
TtL Olytnple M M

r

........

• -

į

(

.

)

»

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. vasario mėn. 21 d. ,

IŠ ART!l t TO U

X S t Xa\ier kolegijoje lietu
viai studentai vasario 22 d., tre
čiadieni, ruo&ia Lietuvos nepri
klausomybes minėjimą. Jie pa
kvietė kun. J. Prunskį 11:30 v.
atnašauti čv. Mišias ir pasakyti
pamokslą.
x Antanas Jucėnas, CenterviDe, Mass., siųsdamas p remi- j
meratos mokest', atsiuntė 50 i
dolerių ir tuo dosniai parėmė
dienraštį. Jis skelbiamas "Draugo" Garbės prenumeratorium,
Esame dėkingi

I — Bronius Vaškaitis, JAV
M , ria n *poHo mokykla,' LB krato valdybos narys ir nuo, Thompson, Conn., buvo šiemet ***is "Draugo" bendiadarbis,
'labai gerai įvertinta ir laimėjo su amenkiecaų grupe yra kei aukščiausią mokslo ir auklėji- U o m s savaitėms išvykęs i pieti!mo pripažinimą tiek valstijos, nes JAV va'stijas Pneš i^ryk1
tiek ir savo rajono mokyklų ly- d a m a s ' R Valaitis su LB vi!gyje. Mokyklos dilektorius yra c e P i r m - * Andnūnu sausio 10
X Waukegano LB apylinkė
|kun. Jonas Petrauskas, MIC. I 4 b u v o n u v >*e » ? e w Yorką,
vasario 19 d. surengė Lietuvos
Nepriklausomybės sukakties mi_ Juozas Kojelis su žmona ^ CBS c e n t r e s t e b ė *> *<*«"'
nėjimą, į kurį atsilankė Illinois
-- Santa Monica, Cauf.. vasario rf*>* p-^ramą apie Simą Kuvalstijos ir Waukegano miestų
15 d. išskrido i Australiią. Va- d r k a i r t u r ė ^ f*0** 5 ? f
^
pareigūnai. Pagrindinę ka'bą
mrio 16 d. proga Australijos ^ ^ ^ J ^ ^ ^ S S L ^
pasakė PLB pirm. inž. Bronius
lietuvių didžiosiose kolonijose S. Kudirkai ir lietuviams rodo
x donas Jokubka, Chicago,
mą palankumą.
Nainys. Aukų minėjime suskaitė paskaitas.
Kr.
Donelaičio
aukštesniosios
mokyklos
visų
klasių
a'
stovai
su
padėkos
laiškais,
kuriuos
išsiuntė
WBBM-TV
HL, žinomas pedagogas ir vi
— Vilius Bražėnas skaito
rinkta rekordinė suma.
Nuotr. J. Tamulaičio
KANADOJE
suomenės
veikėjas,
lankėsi už Simo Kudirkos filmo transliavimą. Viduryje stovi mokyt. J. Bagdonas
paskaitą apie komunizmo grės
X Pietų Amerikos Beturiu "Drauge", tarėsi su redakto
mę kovo 7 d. Farm and Home — Arch. dr. A. Kulpa-Kulparim kongreso Brazilijoje filmas riais, įteikė 10 dolerių auką.
Savings Assn. patalpose, Cay- čius, suprojektavęs Lietuvos
buvo rodomas per Jaunimo Ačiū.
ton, Mis?ouri. Jį kviečia vietos Kankinių šventovę Anapilyje,
centro televizijos valandė'ę.
X Juozas Truškauskas. Los
John Birch draugija. Iš viso kurios statyba eina prie galo,
Filmą savo iniciatyva pagamino
ŠIMTAS
ičius iš miesto valdybos, jų tar- bedama tik tiek, kiek reik a, V. Bražėnas labai dau? paskai pakviestas paruošti planus nau
Angeles, Calif., maloniu laiške
Alf. 2ibas, tekstus paruošė Ha
PADĖKOS LAIŠKŲ
pe neseniai pirminius rinkimus buvo renkamos aukos, jų su- tų skaito amerikiečiams, iškel- jo kroatų kuPūros centro rūmų
liu padėkojo už šventines kor
lina Mošinskienė, įkalbėjo Al- .
_
, ....
._
. . .laimėjusį patikėtinį Dolezal, pa- rinka rekordinė suma, 2;2JO *amas Sov. Sąjungos «rrobuon:5- -u 8-orto aikštėmis, p'aukykla
Ačiū.
yr
._ .
*.,
v~«rrv.i_ i teles ir atsiuntė auką
ir kitais priedais. Visas kompKr. Donelaičio aukštesniosios! . ,. : 57,,
, . ..
. A^> X5,„T„ „„i™™,-;,, A u*; ^ *.
,-^i •
i_ • « • i J
gimantas Zibas, talkininkavo
, ,,
,. . .
_. . .igrmd'nei ka'bai pakvietė amen- dol. Buvo aukoju ių Altai ir ką poetika ^ vakariečių jai da- eksas už:ma gana dideli žemės
Alf. Kublickas. montažas Wei-' x Jonas ir Adelė Šiaučiūnai,
p'otą Mi:sisaugos srityje. Ar
, : :s r ., r;a; paraše " r * ! ^ ^ ^ ^
M k l t a i ukihisį VTikui, ir demokratinė LB, vyk- romas nuolaidas.
ner Grisanti. Filmo mecenatai Cevelani, Ohio, dažnai parem a I šimto laiškų vVBBM-TV kanalui,
inž. Valdą Adamkų. Svečias, dydama aukotojų valią, juos pa- padėti savo artimui ar lietuviš chitektas A. Kulpa apsigyveno
— "Draugo" bendradarbis Bro- savo dienraštį. Ir dabar gavo- į rtėkodami už sausio 23 d. transBurl'ngtone, Ont, o Toronte
Ciuo metu tarnybos reikalais ku- ka
siųs priminti,
minėtom kad
institucijom.
Ten kam reikalui. «
apie tūkstan
n:us ir Veronika Aušrotai. šk> me jų sveik'nimus, kuriuos pa- liuotą
Kudirkos
filmą rį laiką gyvenąs Washingtone,
Vasario Simo
pradžioje
iš šio kanalo
tį aukų buvo surinkta ir prieš
J. ir J. Braziai išaugino 2 atidarė savo įstaigą.
filmo kopiją Lietuvių foto ar- lydėjo auka. Dėkojame.
atstovės Murrlel Gordon buvo pasakė gerai paruoštą, įsidėmė
savaitę Cicero kolonijoj reng- dukteris — Danutę (ištekėju
_ KLK Moterų dr-jos Lietu
chyvui perdavė Vladas Civins-' ^. »_,i_i t_« . • j •
gau as atsakymas, kuriame ji tiną kalbą, primindamas, kad
tave
Altos
minėjime.
Taigi
cisią
už
Vytauto
B-ndoko)
ir
Ele
mes,
nors
išbarstyti
po
visą
pa
vos Kankinių parapijos skyriaus
.
"^
^^|
X Dainininkai, giedoję ar su išreiškia pasitenkinimą mokinių
saulį, neatsisakome
Vasario ceriečai pasirodė dosnūs, kaip ną. Jie taip pat turi 4 anūkus: valdyba ir narės vasario 12 d.,
sipažinę su Th, Dubois ' SeptyAlgirdą, Vytą. Antaną ir Pau- naujoje parapijos salėje suruo
15-tosios akto dvasios, siekiame niekada,
x Chiacc-s skantu-čių vaka- n » »
Paskutiniais Žodžiais",
1 k £ U S v d ko
{laisvės.
Vasario
16-ji
yra
bū-Į
Meninę
programos
dalį
atliko
lių (B;ndokus), kurių du vyrės šė agapę, kurioje dalyvavo ren
ronė, kurioje išgirsime įspūdžius kviečiami prisiungti prie Lietu- ! kai,
^ rašo M.~ Gordon,
3* » bus
teigiamą
per
iš šeštosios Tautinės stovyklos Vo« Vyčių, Nekalto Prasidėjimo ::siųsti
^ :v,rt:r::rną.
aieatsto
lais- iu ataskaitos ir n^.ujų užsimo- aktoriai Stasė (Kielaitė) ir Jo- nieji jau baigę universitetą ir gėjų šeimos nariai, parapijos
į New YorkąVisi
BCS
įvykusios Australijoje, bus an- parapijos ir Vaivos chorų, ket- vui Steve Reichl, o vėliau bus iimų diena. Nors Lietuvos la's- nas Kelečiai, puikiai perduoda- ruošiasi magistro laipsniui Shio choras su vadovu St. Gailevitradienį, vasario 21 d., 8 vaL virtadieniais 8—10 vai. vak. Vy- įteikti pačiam Simui Kudirkai. vės byla nėra pagerėjugi, ta mi gana netrumpą Al. Barono nie'u Jonas ir Julija Braziai gy- čium, Anapilio sodybos korpo
čiau yra ir prošvaisčių, pvz., par*o-tą montažą, "Sapnavau, vena Manąuette Parko rajone racijos pirm. A. Rinkimas su
vak. Jaunimo centro kavinėje, cių salėje. Šia kantata bus uŽd. b. b.
Lie'uvos
klausimas buvo kel'a- broli, p'a'ųjį Nemuną". Sceną Linkime jiems ilgiausių metų ir žmona ir kiti svečiai bei vieš
Ruošia visų keturių tuntų va- baigdamas Religinis koncertas,
mas
Belgrade.
JAV yra vie apipavidalino dail. V. Aleknienė, sveikų, ramių avienų.
A. M. nios, šia proga buvo prisiminta
dovybės, koordinuojant Vidurio Jaunimo centre kovo 12 d., 5
CICERO LB APYLINKES
čiami.
nintelis
ir
patikimiausias
laisvės
Aktoriai
puikiai
pasiruošę,
iš
rajono vadovybei Visi kvie- vai popiet. Po religinio kon RUOŠTAS VASABJO 16-SIOS
KA POVAN03IM LĖKTUVAI klebono kun. P. Ažubalio 60 m.
x Ex CoDectione P. Avtžiekraštui
besiekiančių
lietuvių
raiškingai perteikę mūsų poetų
amžiaus sukaktis sveikinimais
certo bus intensyviai ruošiama
MINĖJIMAS
niaus grafikos ir tapybos dar
Chicagos
Aukšt.
lit.
mokykla
iraugas.
Mūsų
dar
laukia
sun
i
eilėraščius
ir
juos
jungiančius
kat.
moterų ir choro vardu.
si IV Dainų šventei Toronte.
bų paroda atidaroma ši penk
Lietuvos
nepriklausomybės
60
kus
ir
ilgas
kelias,
todėl
tur'me
LB
Cicero
apylinkės
tradici
žodžius,
labai
pagavo
publiką.
Kalbėjo
D. Čarnomazov - Ra
(pr.)
tadienį, vasario 24 d., 7:30 vai.
nis nepriklausomybės šventės :š'ikti, turime siekti intelektu- Po programos jie net trejetą me ų sukaktį pamini jo vasario manauskaitė ir A. Vitkuvienė.
vak. člurlion'o galerijoje Jauni
rninėjimas praėjusi sekmadien' i.himo, remti lietuvių kūrybinius kartų buvo iškviesti i scerą. 18 d. 9 vai. ryto Jaunimo cen Agapės programai vadovavo
mo centre.
Paroda tęsis ligi
pradėtas šv. Mišiomis parapijos užsimojimus. Kad išliktume, tu- Programom dalyviams ir talki- tro didžiojoje salėje.
Ottienė ir Sirutienė. 2od} tarė
kovo 5 d.
Minėjimas pradėtas šv. Mišio- ir klebonas kun. P. Ažubalis.
bažnyčioje. Mišias atnašavo ir -ime likti stipri intelektualia ri^ka-"s "teikta gelių M'nėj me
x Marąuette Parko Lietuvi?
pamokslą pasakė kun. B. Rut »rupė. Tarime remti lietuvis- visą laiką išbuvo ir mesto m ims, kurias už žuvusius dėl Lie— Lietuvos nepriklausomy
namų savininkų dr-jos valdy
kauskas. M šių metu giedojo 'ms talentus, kelti tautinę ku!- lietuviai pareigūnai. Minėjimas *uvo3 laisvės ir bes'ruošiančhis
bės
sukaktis Toronte minima
bos atstovai J. Skeivys, L Pet
parap. choras ir sol. B. Blan 'urą. Džiaugėsi tais, kurie dir- baigta3 giesme Marija, Marija. Jai dirbti atnašavo kun. A. Sauvasario
19 d. Anapilio salėje.
rauskas, S. Patlaba ir VL Gar
dytė.
ba mūsų jaunimo organizacijo- Tai buvo v'enas iš geriausiai lai'.is. Jis pasakė pritaikintą
Pirmoji dalis — lietuvių kalba,
benis vasario 16 d. buvo nuvykę
Parapijos salėje, kuri buve -,e ir mokyklose, priminė mūsų suruoštų minėj'mų, kaip ir tin- pamokslą, vaizdžiai papaaakoda- antroH — anglų kalba. Kalbės
ma3
k
a
i
pas aldermaną K. B. Jakšy tar
>
P ne* kovoje dėl Liep'lnutėlė tautiečių, minėjimą lesutarimus, kada net Vasario ka tokios iškilios šventės proga.
federalinės vyriausybės daugiatis kolonijos naujo paskirsty
Myk Mel. .faivos laisvės tur'me pasitikėt"
pradėjo LB apyi. pirm. A 16-ji nebepajėgia mūsų suvesti
kultūrių reikalų ministeris Normo, kriminalinių nusikaltimų
Į globojančia Dievo ranka.
Venclovas, pakviesdamas pro i vieną salę. Niekas neturi mo
man A. Cafik. Meninę progra
daugėjimo, mokesčių stabiliza
gramai vadovauti Al. Prapuo'e nopolio Lietuvos meilei, niekas JONO BB JULIJOS BRAZIC
Sugiedojus himną, oficialiąją mą atliks Toronto choras "Var
vimo reikalais. K Jakšy paža
SUKAKTUVĖS
nytę, Įneštos vėliavos, himnus negali meile Lietuvai spekuminėjimo dalį pradėjo dir. J. pas" ir tautinių šokių ansamblis
dėjo paramą savininkų ir kitų
giedojo EI. Blandytė, invokaci- hioti, nėra vieno tikro kelio Lie
Masilionis. Vasario 16 — Lie- "Gintaras". Penktadienio va
gyventojų reikaluose.
ją sukalbėjo kun. B. Rutkaus tuvos laisvinimui, yra daug
Jonas ir Julija Braziai š. m. tuvos gimtadienis, čia mėgsta- karą Prisikėlimo par. salėje nux švč. Marijos Nuolatinė*
kas. Kūrėjams savanoriams E ke'ių ir būdų, visus turi jungti sausio 27 d. šventė auksinį ma gimtadienius švęsti, duoti ir
matvtas prižmimas kanadiečių
T T. „
Pagalbos aukštesnioji mokykla Dr. Leonas Krlaučeliūnas pravedė Stangenbergui, J. Rūbui, M. bendras tikslas. Leiskime kiek bendro
gyvenimo
jubiliejų, gauti dovanas. Ir
Lietuvai jos i ,,V
. . .
.
7v
(1023 W. 32 St.), rengia šokių premijų įteikimą lietuviams žurna Kliknai ir S. Bikulčhu, priseg vienam lietuviui kelti Lietuvos Švenė pradėta marijonų koply- gimtadienio proga turime duoti
"maratoną" penktadienį, kovo listams. Vasario 16 d. Trūnėjimo tos gėlytės. Al. Prapuolenytė, reikalus kur tik galima. Prele čioje šv. Miš'omis, kurias atna- dovanų — lankyti lietuviuką ir lietuvių.
kurį ruošė A'tcs
:
10 d., nuo 3:30 vai. p. p. iki metu Chkagoje, Nuotr
P. Maletos pasveikinus amerikiečius sve- gentas kvietė visus ateinančia's savo ir gražų pamokslą pasakė mokyklą, uoliai mokytis, lietuskyrius
10:30 vai. vak. ir kviečia lietu
me*ais susiburti vienon vieton, kun. Pranas Garšva. Šv. Mšių viškai kalbėti,
X Cicero Lietuvių Bendruo
• :;ivii!]imi:<inmiiiiiHiiii
vius, y-ač Bridgeporto apyfinkvietė atminti savo kraštą, ku metu buvo perskaitytas ir įteikX
Julija
Cijūnehenė
dirba
Meninėje da^je Alė Jonušaimenes
metinis
susirinkimas
ANDRIUS NORIMAS
kės. šis parengimas skirtas
nekilnojamo turto pardavimo ris leidžia LK Bažnyčios kroni tas sukaktuvininkams Šv. Tėvo tė, Ald's Liubinskas ir Arūnas
m.
šaukiamas
kovo
5
d.,
sekmadie
mokyklos finansams papildyti.
ką
"Aušrą",
kuris
kuria
sun:*s*:aigoje
Cicero,
D
l
Jei
norite
palaiminimas.
Vakare
įvyko
Sodonis,
mokyt.
L.
Rimkaus
"SANTAKA"
nį, tuoj po Sumos, 12 vai. šv.
x "Nabucco" operos pastaty Autano parapijos salžje. Pro parduoti savo namus Cicero ir kiose sąlygose. Reikalingos or- vaišSs, kuriose dalyvavo gau- paruošti, gražiai paskaitė Bern. 16-ka noveliy. Iš jų trys buvo pre
mo mecenatai, kurie savo auko gramoje: pranešimai baigusių Benvyno apylinkėje, mes jiems i ganizacijos. ir Altas, ir LB, ir sus būrys svečių, nuoširdžiai Brazdžionio patriotinių eilėraš mijuotos. Gražiai išleista. 30* pusi.,
sukaktuvininkams čių pynę. 6 kl. mokiniai, pa 1977 m. Viršelis dail. Giedras Tre
mis sumažino šio sezono pasta I kadenciją, valdybos narių rinki turime gerų pirkėjų. Įkainuo- j Balfas. ir Vlikas, ir visos jos ti n kėjusiu
čiokaitės. Kaina su persiuntimu
jame ir įvertiname jūsų namus • remtinos. Kvietė tikėti išeivi- šniaukti ir deimantinio jubilie-! ruošti mokyt. N. Pupienės, pa $8.30.
tymo išlaidas, šiemet yra: Dar* mai.
Valdyba
Užsakymus siųsti:
ir Vincas Ba/iai _ 300 do'.,
A. Venclova, pirm. be jokio atlyginimo. Dėl visų jos jaunąja karta, kuri daugiau jaus. Vaišes ir iškilmes suruo- šoko kalve)į, o 5 kl. mok, pa DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,
Stasė ir Juozas Bacevičiai —
(pr.). ir formacijų skambinkite Towne ar mažiau dirba ir atlieka reikš- šė Jono ir Julijos duktė Danutė ruošti mokyt. G. čepaitytės, Cbicags, 10. M62*
Realty tel 656-3860.
(ak.), mingų Lietuvai darbų. Mūsų (Bindokienė) su šeima. I ižkil- pašoko jaunystes Šokį.
150 dol., Aldona ir dr. Bruno
rezistencija turi būti nuolatinė, mes, nors pavėlavusi dėi žiemiš-1 Kaip kasmet, minėjimo metu iiniiiiittiiiiiiniiinmiii!
Beinortai — 150 dol.. Pranutė
o tauta atlaikys, nes jei 1918 m. ko oro sutrukdyto lėktuvų skri- buvo pagerbtos pirmosios moir Stasys Patlabos
131 doL,
lietuvius stiprino idealizmas, tai dimo, atvyko ir antroji duktė knės: 5 kl. Julija Gotventaitė,
Aldona ir Vladas Paškevičiai _
šiandien laisve rūpinasi gausūs Elena, gyvenanti New Yorke. 16 kl. Vida Momkutė, 7 kL Snie- LTTHUANIA IN CRISIS, National130 dol.. Viktorija Jonikienė —
Jonas Brazys (gimęs 1901 guolė Zalatoriūtė ir 8 kl. Ra- ism to Communism. 1939-1940. Au
ir
130 dol., Valerija ir Jonas Žadei
PAPIGINTAS GOLFAS
jes galvą apdengė pagalve ir kūrėjų ir mokslininkų sluoks
politikos mokslų prof. Leo
niai. Ir visa tai reiškia prisi m.) ir žmona Julija (Stačiokai- mi ita Jautokaitė, Alė Jonušai torius
kiai _ 130 dol., Adelė ir Ilde
išneilė
brangenybių
ir
pašto
ną-?
SABALIŪNAS.
IS'eido Indiana
kėlimo viltį. Prelegentas buvo tė, gimusi 1900 m.) abu šuva!- tė ir Rūta Tra2kaitė.
University Press, Bloomington &
fonsas Sadauskai — 127 dol., Pensininkams pasinaudoti Chi ženklų už 350,000 doL
kiečiai nuo Bar ininkų, Vilkaviš- : Po to kun. A. Saulaitis, vi London, 294 pusi., kietais viršeliais
išskirtinai šiltai sutiktas.
Vanda ir dr. Ferdinandas Kau- cagos miesto golfo laukais lei
dimas
dvejiems
metams
tekai
kio apskr. Didelę dalj bendro — suomeninio ugdymo mokytojas, su aplanku.
PERŠOVĖ DfcL PICOS
nai — 125 dol.. dr. Jadvyga ir
Seselė Birutė Juodvalkytė 50 metų — gyvenimo kelio per- rodydamas gerai
nuos
50
centų.
Leidimus
jau
parinktas
Ši knyga yra labai vertinga do
dr. Viktoras Dubinskai — 125 1- 46 a d u o t i k o v o
prašė susirinkusiųjų pasirašyti ėję sunkiu išeivio keliu. 1949 skaidres, pasakojo, kad, kur vana
supažindinti angliškai skai
dol., Valeribi ir Mečvs šimkal P * *
27 d. parkų
Ugniagesys John Christensen,
peticiją
JAV
sekr.
Vance,
kad
tančius
su mūsų tautos okupantu.
— 115 dol. Visiems *šiems me į būstinėse arba Parkų distrikto 31 m , nuėjęs įužkandinę S. and iž pavergtos Lietuvos būtų iš m. atvyko Amerikon ir čia mė- eisi, į kokį pasaulio kampą nu- Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
administracijos rūmuose. Chi- R. Pizz^ria, 7002 W. Diversjy.
gino įsikurti, sumegzti vėl nor- važiuosi, vis rasi lietuvių, dir- į
cenatams Lietuvių Opera taria
progomis ir niekad nepasens
cagoje leidimus išdav'nės ir Chicagoje, ėmė skųstis, kad jam leisti jos artimieji. Po Aid. Pra- malaus gyvenimo siūlą. Abu jie bančių to krašto gerovei ir gar- mis
ta, šios knygos gauta tam tikras
nuoširdžiaus ą ačiū.
(pr.).
Marąuette Parke.
nepatinka picos skonis. Šeimi puolenytes žodžio, kuri progra- j a u seniai pensininkai, kuklūs, sinančių Lietuvos vardą, Skaid- skaičius su didele nuolaida. Kaina
X 1978 m. kelionių f VUnio
ninkas
jį paprašė išeiti, bet mai labai gerai vadovavo, kal- nuoširdūs, visuomet pasiruoš? rių vaizdai ir nuoširdus jų m- $5.00. Užsakvmus siusti: Draugas,
DOVANA PARKAMS
4545 W. 6Šrd Gt, Chicago, Ilt
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
Chrictensen nesutiko, tada jį
terpretavimas visiems dalyviams 6C629.
raukitės pas Marių Kielą. 6557
Chicagos parkų distriktui peršovė. Nugabentas į Northpaliko didelį įspūdį. Tai buvo
So. Talman Ave., Chicago, BĮ. miesto komisionierių taryba pa w^st ligoninę su žaizda žemutiPrie kainos reikia pridėti 5 proc.
Lietuvos nepriklausomybės mi
60629. tetef. W7-1717.
(pr.)
skyrė 2.100,000 dol. Iš jų 1,060, nėj krūtinės pusėj.
mokesčiams.
nėjimas, kuris ilgai pasiliks at000 dol. bus panaudota atnau
min yje.
P. R.
jinti būstines Garfield ir DougKITOKIE PASAI
X A. a Leonardo šimučio las parkuose.
Chicagos regionalinio susisie
surinkta dokumentinė medžią'
SAUGOTIS VAGIU
Supažindinkime Amerikiečius tu mūsų tautos
kimo vadyba nuo birželio 30 d.
f a — kaip Amerikos lietuviai
kančiomis ir tikinčiųjų persekiojimu —
Du plėšikai, nuduodami, kad į vieton ligi šiol pensininkams
laimėjo VVashingtono užtarimą
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė jie yra darbininkai, atsiųsti nu- išduodamų papigintom kelionėm
TIE VIOiaTIOHS 0 F NUMAN RIGHTS IK S0VIET
išlaisvint: Lietuvą, yra paskelb statyti, kiek kainuos išvalyti • "pasų" naudos kitokias korteOCCUPIED UTHUania a repori for I f 76.
ta knygoje "Amerikos Lietuvių kilimus ir atlikti kitus pataisy-. les, vadinamas "RCA Special
Knyga <iokumentuota \T akademiškai paruosta. 160
Taryba'*. Knyga kainavo 10 mus, buvo tarnaitės Sophie User Travel Cards" kurias bus
;>us!.
Ižlcidr. 1AV LC Krašto Valdyba. Kaina $4 25 m
doL, dabar ją "Drauge" galima Blass įleisti j Aristocrat Inns galima įsigyti regionalinio sut>rn?nintįmii
r;R|inarv,a |>RAf'OAH. 4545 W. Hfrė m.
gauti uJ 3,35 doL so persiun direktoriaus M. Luwak butą, sisiekimo centruose. Turintieji
<*himKn.
II
«MA?f)
timu,
(pr.). 3920 N. Lake Shore Dr., Chica- ligšiolinius "pasus" galės ir po
Nuotr. V. Bindokojį
Sukaktuviniakai Julija ir Jc&aa Braziai
iifMMMiiiiiiiiinntumtiM goję. Jie tarnaitę surišo, lovoje i birželio 30 d jais naudotis.

J. A. VALSTYBĖSE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS 2INIOS
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