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Kratos, tardymai ir areštai 
Tuo pačiu metu kratos Vilniuje, Rygoje ir Taline 

M 
(Tęsinys B vakar dienos) 

rastą medžiagą. A. Terleckas at duktė ir uošvė. Jas tardė apie 
sisakė duoti bet kokius parody asmenis, kurie lankosi jų bute. 
mus. Saugumiečiai savo ruožtu apie A Terlecko santykius su V. 

. pasiūlė A Terleckui, kad jie ne Petkum, kas dalyvavo susitikime 
Turimomis žiniomis tą pačią įeisią jam bylos, jeigu jis duos su "Financial Times" korespon 

dreną (rugp. 23) padaryta krata pasižadėjimą daugiau nebekovoti dentu, su JAV pasiuntinybei 
.ygoje latvio Caličio bute. Kra p^eš tarybų valdžią. Terleckas Maskvoje sekretoriumi, ką jos ga 
ta pradėta 18 vai. Rastas "Esti atsakė, kad jis negalįs duoti to Ii pasakyti apie kratos metu ra 
•<!J--- tV*J'°S *r- k^U V O S tautinio Į ^ pasižadėjimo, nes jis niekada tą medžiagą ir ypač apie rasta 
judėjimo Vyriausiojo komiteto nekovojęs prieš tarybų santvar rašomąsias mašinėles. Visos ap 
sudarymo aktas" latvių kalba, ^ yls ^ protestavo ir kovojo klausos parodė, kad nežino asme 
rašytas V. K a l n i n i o ran/Ca. V. Cn taic Ifiirio ii rv>r«cVir>ia rm cii Ifivriaic \ TVrlpr-tan oalai 
Kalninš tą pačią dieną buvo su 
laikytas Rygos geležinkelio stoty 
je. Tardomas jis pareiškė, kad šį 
dokumentą jis išvertė į latvių 
kalbą iš rusų kalbos V. 
prašymu, kuomet šis neseniai 
laftkėsi Rygoje (V. Kalninš — 
buvęs Rygos universitete rusų 
karbos dėstytojas, už politinę 
veiklą teistas 12 metų laisvės atė 
mimo. Visus 12 metų praleido 
Mordovijos lageriuose. Dabar gy 
vena Rygoje). 

Tą pačią dieną Estijoje, taip 
pat geležinkelio stotyje, buvo su 

* > * . , 

UJOO N 

su tais, kurie jį persekioja. nų, su kuriais A Terleckas palai 
Pirmiausia jį persekioja saugu k ° santykius ir negalį nurodyt: 

mas. Dėl to jis negalįs gauti dar ^s pas jį ateiną, 
bo, nors yra du kartus baigęs A . Terlecką, grįžusį į namus, 

Petkaus V i l n i a u s Valstybini universitetą <jar keletą kartų buvo išsikvietę 
(Ekonomikos fakultetą iki teis j saugumą "atlikti formalumų by 
mo, o Istorijos lak. — grįžęs iš \^ nutraukti".Iš jo vėl reikalavę 
lagerio). Tegul tik saugumas nu- paaiškinimų dėl rastos medžia-
stoja jį persekioti, ir jis nieko dau g o s > ^ Terleckui atsisakius duo 
giau nenorįs. Jam patinka Uetu- tj parodymus ir pareiškus, kad į 
vos istorijos mokslas ir jis su ma s a ugumą jis daugiau nebeatei 
lonumu raustųsi archyvuose. De- sįąS) jį paliko ramybėje. Tačiau 
ja, tas neįgyvendinama. Jis ne į <jarbą pagal istoriko specialy 
galėjo dirbti net Operos teatre j ^ j 0 njekur nepriėmė. Šiuo me-
Šveicoriumi (užsieniečiu gastro- t u j j s dirba krovėju kino studi-

laikytas Niklusas M a r U T o t e l i ų m e j u ) * * " b u v o _n e l e i d ž i
x

a m a jos sandėlyje, 
lėtos valandų jis buvo paleistas. n e t , Tody}ls t e a t r o , ™™°*;>. ? _ 
Cia tenka pastebėti, jog visose P a s ^ m i u metu ns dirbo krer/e 
šfose kratose, įskaitant Rygoje, *u k m o . s t u d lJ°, s indeliuose. Sau 
pagrindu buvo nurodoma B. Ga 8»™«i« **į*> k a d į * * ^ 
iausko bvla. neskirstą, tačiau pareiškė, kad 

dirbti jam netrukdys, jeigu jis 
— — — raštu atsisakys kovoi prieš tary kad jis spausdino rašomąja ma 

Antanas Terleckas Vilniaus bų valdžią. Terleckas pareiškė, šinėle įvairius straispnius A. Ter-
saugume buvo išlaikytas 3 paras, kad jis galįs parašyti tik tą patį, lecko ir V. Petkaus prašymu, įti-
Tardė vyr. tardytojas mjr. Rim ką jis jau rašęs savo laiške Pod kinėjo, kad šiedu jau viską Eri
kus. A Terleckas buvo nuvestas gomui, ty. kad jis prieš tarybų sipažinę. V. Petkų vadino ^ho-
ir pas Saugumo komiteto pirmi santvarką nekovoja. Čekistai galų moseksualistu" ir kad jam už tai 
niako pavaduotoją gen. Vaigaus gale sutiko. Iš savo- pursės A. būsiąs teismas. Taip pat reikala-
k* Saugumiečiai kaltino Terlec Terleckas dar įrašė, kad duoti vo parodymų dėl rastos kratos 
ką tuo, kad jis prieš metus, bū bet kokius parodymus dėl rastos metu medžiagos. A. Sasnauskar 
darnas Rygoje, agitavo latvius ir kratos metu medžiagos atsisako, paaiškino, kad kratos orderyje 
estus sukurti bendrą Pabaltijo iš Po to A Terleckas buvo paleis buvo nurodyta B. Gajausko by-
silaisvinimo komitetą. Taip pat tas. la, kurio jis nepažįsta ir nieke 
kaltino, kad jis leidžiąs leidinį Kitą dieną po kratos pas A. apie jį nežino, todėl ir jokių pa 
"Laisvės šauklys". Be to, reikalą Terlecką į Vilniaus Saugumo ko rodymų, liečiančių B. Gajauske 
vo parodymų apie kratos metu mitetą buvo iškviesta jo žmona, bylą, negalįs duoti 

Ryga, operos rūmai (Prieškarine nuotrauka) 

Julius Sasnauskas po kratos jc 
bu'e buvo keletą dienu šaukia
mas į saugumą. Tardė operaty
vininkai. Reikalavo prisipažinti 

Belgrado konferencijoj 

TEGUL BUS KAIP RUSAI NORI 
Belgrado konferencija —Vakarų kapituliacija 

B "Aušros" Nr. 8 

Laisvė —tiktai valstybei 
• 

2mogui lieka vienintele "laisve" 
— būti valstybės mašinos sraigteliu 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Sąžinės ir tikėjimo laisvės dek 

Išravimas iš esmės nesiskiria nuo 
Senosios formuluotės. Kaip ir 
anksčiau, galima tik ateistinė 
propaganda. Apie religinės pro 
pagandos laisvę kalbos nėra. O 
pirmoje tarybinėje 1918 konsti 
tucijoje rašoma: "Religinės ir 
antireliginės propagandos laisvė 
pripažįstama visiems piliečiams". 
Taigi, ir religinės propagandos! 
Matyt, kad iš pradžių Tarybų 
valdžia buvo įsitikinusi savo idė 
jų- jėga, tik netrukus pamatė, jog 
ji neturi ką priešpastatyti amži 
nom religijos tiesoms. Todėl reli 
ginės propagandos laisvės teko 
atsisakyti... 

Pagaliau apie kokią sąžinės 
laisvę Tarybų Sąjungoje iš viso 
galima kalbėti, kai man mano 
sąžinė teigia, jog yra aukščiau 
šioji Tiesa — Dievas, o pagal 
savo sąžinę negaliu auklėti net 
savo vaikų. Juk konstitucijoje ra 
Soma: "TSRS yra vieninga (Ly. 
vienintelė) švietimo sistema..." 

izmo pnncrpais, ir savo vaikus 
privalau auginti "garbingais so 
cialistinės (t.y. ateistinės) visuo 
menės nariais" (66 str.). Taigi, 
net sąžinė man nepriklauso ir ją 
tvarkyti turi teisę tik valstybė. 

Studijuojant konstituciją vis
kas svarbu. Net gramatika: 
Straipsniuose apie politines ir 
asmens laisves vietoj įprastinio 
išsireiškimo "piliečiai turi teisę", 
vartojama kita veiksmažodinė 
forma: "piliečiams "garantuoja
ma", jiems "prii pažįstama", "su
teikiama". O kas "pripažįsta", 
"suteikia" ir t t ? Atsakymas aiš
kus — valstybė. Tik ji turi vi 
sas teises, net teisę dalinti te'St5 
savo nuožiūra. Pagal konstiruci 
ją valstybė — vienintelis teisės 
subjektas. Asmenybė nėra teisės 
subjektas. Ji tampa tik valstybės 
teisių taikymo objektu. 

O kad pats įstatymų leidėjas 
rimtai nevertina asmenybės lais 
vių, rodo konstitucijos 49 ir 58 
straipsniai: pliečių teisė kritikuo
ti ir teisė skųstis. Skųstis?! Kur 
ir kam? Valstybei dėl tos pačios 

žodžio, spaudos laisvę, tai kam 
man dar toji pabrėžtina laisvė 
skųstis ir kritikuoti? Žodžio lais 
vė, ar nėra kartu ir laisvė kriti 
kuoti, skųstis? Iš tiesų laisvė skųs 
tis tik tuomet prasminga, kai nė 
ra žodžio laisvės. 

Pagaliau, skirtingai nuo būvu 
šios konstitucijos, dabartinė ati 
ma piliečiui paskutinę teisę — 
būti neutraliu, apolitišku, nes 
"TSRS pilietis privalo saugoti 
Tarybų valstybės interesus, prisi 
dėti prie jos galios ir autoriteto 
stiprinimo" (62 str.). Žmogui 
lieka vienintelė "laisvė" — būti 
valstybės mašinos sraigteliu. 

Naujoji konstitucija visiškai 
atitinka esamą tikrovę. Ji netei 
ki# jokių vilčių dėl santvarkos su 
demokratėjimo, ji įteisina totali 
tarizmą ir smurtą. Ant naujosios 
konstitucijos gali būti užrašyta 
kaip ant Dantės pragaro vartų: 
"Palikite viltį visi, kurie čia įei 
nate". 

Tautginas 

NATO žiemos 
manevrai 

Oslo. — Norvegijos siaurėjo 
prasidėjo NATO žiemos manev
rai. Dalyvauja 15,000 karių iš 
šešių kraštų. Truks visą savaitę. 
Karių natūralus priešas, pasiro-

Belgradas. — Sovietų Sąjunga 
yra griežtai priešinga, kad į Belg
rado konferencijos baigiamąjį 
dokumentą būtų įterpta bet ko
kia užuomina žmogaus teisių ap
saugojimo klausimu. Tai dar 
kartą įsakmiai {įbrėžė sovietų 
delegacijos pirmininkas Voron-
cov, pažymėdamas, kad jis nie
kada nesutiks žmogaus teisių ap
saugojimo reikalą įrašyti į bai
giamąjį konferencijos dokumen
tą. Sovietai reikalauja, kad bai
giamasis dokumentas tebūtų 
bendro pobūdžio pareiškimas, 
neminint jame jokių specifinių 
problemų. 

Belgradas. — Visos viltys, kad 
Vakarai šiek tiek palauš sovietų 
atkaklumą ir nors ant popieriaus 
ką nors parašys apie reikalą gerb-: 
ti žmogaus teises, išblėso, kai va
kar UPI paskelbė tokį komunika
tą iš Belgrado: "Amerika ir jos 
europiniai sąjungininkai antradie
nį pasiūlė Belgrado konferencijai 
baigti Helsinkio susitarimo per
žiūrą, pasiūlė tekstą, surašytą 
dviejuose puslapiuose, kur visai 
neminimas žmogaus teisių reika
las". 

Vakarai, esą, norėję 35 valsty
bių susirinkime aiškiau paminė
ti ir žmogaus teisių garantijas, 
bet sutiko priimti trumpą doku
mentą po to, kai sovietų amba
sadorius Juli Voroncov aiškiai 
pasakė, kad jų reikalavimų jis 
niekad nepriims. "Mes pamatė
me, kad negalime išsiderėti kas 
svarbiausia — žmogaus teisių ir 
kontaktų — ir nutarėm priimti 
labai trumpą, paprastą dokumen
tą", sakė vienas Vakaru diplo

matas. 
Vakarais nusivylė net neutra

lieji kraštai, kad į dokumentą 
nebuvo įrašyti jų pasiūlymai, ku
riuos buvo sutikę visi priimti — 
šaukti Europos konferenciją in 
formacijos laisvei. 

Dokumente nebus nei vienu 
žodžiu užsiminta kritika Rytų 
blokui, nebus paminėtas joks nu 
sižengimas ir nepildymas iškil
mingo pasižadėjimo Helsinky. 
Danija prie to dokumento pri
jungė priedą, siūlantį panašią 
konferenciją 1980 sušaukti Mad
ride ir porą mažesnės reikšmės 
konferencijų. 

do. yra žiema, gilus sniegas ir 
£i& sK'h suKUfta Jftmiantts, ateivaiStvoes veiksmu^ Jei a i turiu j sniego griūtys kainuose. 

Mokykloms padėti 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris Kongresui pateikė įstaty
mo projektą pradinėms ir vidu
rinėms mokykloms paskirti 6.9 
bil dolerių. Laibiausiai norima pa
dėti neturtingiems mokiniams ir 
sudaryti sąlygas, kad vaikai ge
riau išmoktų skaityti, rašyti ir 
skaičiavimo. 

Kartu Carteris paminėjo, kad 
jis sieks įsteigti atskirą Švietimo 
departamentą, atskirti nuo bend 
ro su sveikatos ir gerovės depar 
tamento ir rasti būdą padėti pri
vačioms mokykloms. 

Sudužo DC-10 

Los Angeles. — Vakar Los An 
gėles tarptautiniam aerodrome 
pakildamas sudužo milžiniškas 
Continental DC-10 lėktuvas. Oras 
tuo laiku buvo labai blogas, lėk 
tuvas nuslydo nuo tako ir užsi 
degė. Pirmieji pranešimai buvo, 
kad buvo žmonių aukų, tik niė 
kas nežino kiek. Kiti spėjo saugiai 
išbėgti. Lėktuvas turėjo skristi į 
Honolulu. Detalių dar nebuvo 
žinoma. 

Didžioji Amerikos 
klaida 

Mogadishu. — VVinston Chur 
chill III, vaikaitis buvusio prem 
jero, kaltina Ameriką trumpare 
giškumu, kad nieko nedaro ir 
nepadeda prieš Etiopiją kariau
jančiai Somalijai. Churchillis, 
konservatorių partijos .britų par
lamento atstovas, Amerikos ir 
Vakarų neveiklumą lygino su bri 
tų ir kirų tokiu pat neaktyvumu 
prieš II pasaulinį karą, -nuolaido 
mis Hitleriui. 

Jis aplankė fronte kovojančius 
somaliečius ir sakė, kad jie men 
kai aprūpinti, kai etiopams sovie 
tai visko pristato. "Somaliečiai 
labiausiai reikalingi prieštan
kinių ir priešlėktuvinių ginklų. 
Amerikiečiai taip pat daro klaidą, 
sakydami, jog Afrikos iškyšulys 
sovietams yra Vietnamas". 

Roma. — Eritrėjiečiai sukilė
liai savo fronte pastebėjo kubie
čius. Apie 1,000 Kubos kareivių 
kartu su etiopais norėjo atmušti 
eritrėjiečių puolimą prie Asma-
ros, Eritrėjos sostinės. Sukilėliai 
puolimą atlaikė. 

Iki šiol kubiečiai kovėsi tik pie
tiniam fronte prieš somaliečius. 

Smarkus dolerio 
kritimas 

Ciurichas. — Vakar buvo juo
da diena Amerikos doleriui, kai 
Šveicarijoj, V. Vokietijoj, Belgi
joj, Olandijoj ir kitur krito že
miau nei bet kada. "Doleriu ne
galima pasitikėti, nei yra garan
tijų, kad būtų kitaip", sako ban
kininkai Ciuriche, Frankfurte ir 
kitose vietose. 

Ciuriche antradienį doleris bu
vo vertas dar 1.8430 šveicaru 
frankų, vakar rytą jau 1.8130, o 
po 10 minučių krito iki 1.7725. 
Frankfurte doleris jau mažiau ne
gu 2 markės. Panašiai buvo kituo 
se Vakarų bankuose ir Japonijoj. 

Labiausiai dėl to nukenčia 
amerikiečiai kariai Europoje ir 
turistai. 

Šaudo kubiečius 
ir marksistus 

Lisabona. — Angolos anti-
marksistinių kovotojų atstovas sa
kė, kad jų partizanai nušovė ir 
pagavę sušaudė 200 ar daugiau 
kubiečių, rytų europiečių ir an-
goliečių belaisvių, norėdami, kad 
kubiečiai ir sovietu remiami an-
goliečiai kovotų dviejuos frontuo
se — Etiopijoj ir Angoloje. 

Jokiy privilegija 
palestitrieciams 

Beirutas. — Palestiniečių vadas 
Yassir Arafat apkaltino Egipto 
prezidentą Sadatą "naciška tak
tika", palestiniečių persekiojimu. 
Jo organizacijai atšauktos specia
lios privilegijos, kurios iki šiol 
galiojo Egipte —pirmenybė ke
liauti ir atleidimas nuo mokesčių. 

Sovietai pakele 
kainas prekėms 

— Viskas, kas vertinga, turi 
aplink save tvora. Tačiau vi
sados esti vartai ir raktas. 

Henry Frederick 
Maskva. — Sovietai nuo vakar 

dienos padvigubino kainas gazo
linui, šokoladui, kitoms vadina
moms liuksusinėms prekėms, o ka
vos svaras dabar kainuos 13 dol., 
arba penkis kartus brangiau. Kad 
nebūtų labai pikta, kai kurioms 
prekėms kainas sumažino, pvz., 
televizijos aparatams (juoda-bal
ta) , šaldytuvams, pasiūtiems dra
bužiams. 

Gazolinas dabar kainuos iki 
1.30 dol. Automobilių pataisy
mams kaina pakelta 30 proc. 

Šokolado kaina pakelta kaip 
tik prieš Moterų dieną, kovo 8, 
kai Sovietijoj susidarė tradicija 
tą dieną moterims dovanoti šo-

Bejgrado Kooforaacijoa pHTnt**1 posėdžiai Sava-Center salėje koLadiniu, saldainių. 

Čia ne Izraelio Mosfae Dayan. To
kie prieš Sadatą nukreipti plaka* 
tai pradėti kabinėti Libijos mies
tuose 

Managua. — Nicaraguos pre
zidentas Anastasio Somoza, kurio 
giminė kraštą valdo 42 metus, 
sako, kad 1981 metais, kai baig
sis terminas, jis valdžios atsisakys. 

Partizaninis karas vyksta jau 
ilgesnį laiką. Praėjusią savaitę vie 
name mūšy su partizanais žuvo 
14 karių. 

MADRIDAS. — Po 54 metu 
draudimo Ispanijos vyriausy
bė leidžia azartinius lošimus 18-
koje kazinų. Leidimu tikimasi 
patraukti daugiau turistų ir per 
metus turėti 500 ™ii dolerių 
naujų Įplaukų. 

KALENDORIUS 

Kovo 2: Jovitas, Elena, Eitau 
tas, Almonė. 

Kovo 3: Titjanas, Kunigunda, 
Uosis, Tulė. 

Saulė teka 6:26, leidžias 5:4 L 

Daugiausia apsiniaukę, 60 
proc galimybė sniego, šilčiau, 
apie 30 laipsnių. 
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Redaguoja Emilija Pakalniškiene. Rankraščius. siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė. 3948 S. Artesian Av'. . Chicago, HL 60632 

Telefonas FR 6-64$9 

CHORO VAKARAS CHICAGOJE 
Chicagos vyčių choro metinė kuris jau eilę metų vadovauja j 

vakarienė buvo sausio 21 d. Pakš- Chicago vyčių chorui. 
to svetainėje. Viskuo rūpinosi Po programos prasidėjo vaka-
rengimo komitetas (pirm. Jonas rienė. Maisto buvo apstu, Šalto 
Aukščiūnas). Laimės šulinį tvar- ur karšto. Taurės skambėio už 
kė Birutė Pumputienė, rezervaci- chorą, už dainą, už vyčius, 
jas _ j u i i j a Zakarkienė, gėles —' Turtingas buvo laimės šulinys, 
P. Xorušienė. Bet visi klausimai linksma buvo ir šeimininkė Bi-
ir atsakymai koncentravosi pas nite Pumputienė. Laimėjimus 
choro pirmininkę Estelle Rogers. pravedė Antanas Bilitavičius. Jis 
Salė buvo pilna. Atėjo į vakarie-! perdavė Stasės Grigaliūnienės as-
nę choristų sukviestieji svečiai.: meninę dovaną choro pirminin-
Baveik visi buvo tie patys, kurie kei Estelle Rogers. Kita jos dova-
kiekvienais metais ateina. Jie yra aa — pačios tapytas paveikslas — 
pasidarę neabejotinais choro "rė-'buvo laimes šulinio dovanų tar-
mėjais. jpė." Daug buvo tų dovanų su-

Choro pirmininkė Estelle Ro-; aukota, ir visos atiteko iaimin-
gers pradėjo vakarą, padėkoda- giesiems. Kažin ar buvo stalas, 
ma svečiams už atsilankymą. k « r i s nebūtų ką nors laimėjęs. • 
Prašė jaustis kaip namie, būti vie- \ Mergaitės nešiojo pintines ge
na vyčių šeima. Pristatė garbės j Iių. Vyrai pirko ir dovanojo savo 
sveč'us. papasakojo apie choro j damoms. B. Pakšto orkestras už-
darbuotę. Ir pakvietė chorą at-' grojo Dunojaus Valsą. V. Rusteikis 
likti meninę programą. į pritarė orkestrui gražiomis serena-

Padainavo choras tris daine-: domis, o svečiai bangavo ka 'p jū-
les: "Tris dienas, tris naktis", 'ra. Vakaras buvo gražus. Ir paja-
"Per Klausučių ulytėlę" ir "Susi- mų davė chorui, kurios leis jam 
gundžiau". Pirmoji buvo atlikta ištisus metus gyvuoti ir dainuo-
su soliste Fran Boris. Ji yra tre- ti . Dėkingi esame geriems lietu-
čios kartos lietuvaitė. Po to Mai- 'viams už atsilankymą ir mūsų 
ronio "Mergaitę"' dainavo trys se- parėmimą. Dėkojame ir tiems, ku-
serys Bilitavičiūtės. Svečiai dėko- rie atvykti negalėjo, bet su au-
jo chorui,-ir seserims Bilitav.čiū- ka prisidėjo, 
tems. ir muzikui Faustui Stroliai, E. Pakalniškienė 
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į dešinę stovi: Liet. K. pirm. Jurgis Mikaila, šv. Antano parapijos klebonas kun. Kazimieras Simaitis, vysk. 
V. Brizgys, "Aušros" Lit. mokyklos mokinės Vyte ir Rūta Snapštytės. St. Mary's kolegijos Orchard Lake 
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Telef. — PR 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Solistas Algirdas Brazį* (deš.), žinomas vyčių veikėjas, pagerbiamas 
Lietuvos atsiniinimų banketo metu. Senjorų pirmininkas Juozas Lauri
naitis jam įteikia dovaną Nuotr V. Noreikos 

VYTIS IR LIETUVIS 
ARKIVYSKUPAS 

ŠVENTĖ NEWARKE 

29-ta \ e w a r k o vyčių kuopa 
savo globėjo Šv. Kazimiero šven-

Vyskupas Karolis Salatka yra 
paskirtas Oklahomos arkivysku
pu. Tai pirmas Amerikos l ietuvis!^ s v ę s s l ^ m a d i e n į , kovo 5 d. 
tokiame aukštame bažnytinės! f.J' M f ? s 'Pasidės pusę vienuo-
valdzios poste. Iki šiol jis buvo h k t D S Š v c " T r e J y ^ s lietuvių baž-
vyskupu Marquettė miestf Mičfii-
gano valstijoje. Yra Lietuvos vy
čiu organizacijos garbes narys. 

Lietuvos vyčių organizacijos 
pirmininkas Antanas Miner da
lyvavo Karolio Salatkos įvesdini- P 
me j naujas pareigas ir po to vy
kusiame bankete Oklahomos mies 
te gruodžio 15 d. Iškilmių metu 
Ą. Miner {teikė arkivyskupui Lie
tuvos vyčių organizacijos cen
tro valdybos dovaną — gintarj-
nį Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslą. 

(II Vgčio) 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 
CHICAGOJE 

112 vyčių kuopa Cfoicagoje-or-
ganizuoja" Šv. Kazimiero šventę. 
Jį bus šj sekmadieni, kovo 5 d; 
Šv. Mišios bus pusę vienuoliktos 
Švc". Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, prie 69th ir Washte-
navv gatvių susikirtimo. Po Mišių 
Vyčiii salele bus pusryčiai ir trum
pa programa. 

Vyčiai turi iki 10-tos valandos 
susirinkti senosios bažnyčios pa
state, iš kur bus eisena į pa
maldas. Norintieji dalyvauti pus
ryčiuose turėtų paskambinti Ge-
raldinai Mockuvlenei, 636-6864. 

(T.; 

nyčioje-, 207 Adams gatvėje. Jas 
laikys, parapijos klebonas ir kuo
pos- dvasibs vadas prel. Jonas Šar-
nusr Mišių metu giedos Klemen
to Bagdonavičiaus vadovaujamas 
Šv. Cec lijos choras. Po mišių pa
rapijos salėje' bus pusryčiai, kurių 
rr>etu kalbės Šv. Jurgio lietuvių 
parapfjos Philadelphijoje klebono 
pavaduotojas kun. Pranciškus Ja-
raška. Philadelphijos arkivysku
pijos teismo advokatas. Jis kal
bės apie savo darbą teisme ir ap'e 
šeimų irimą. Jei bus laiko, prele
gentas atsakinės j paklausimus. 

F. V. 

Irena Saakutė .sako atidaromąją 
kalbą Vyčių banketo metu 

IŠKILMINGAS LIETUVIU 
KAMBARIO ATIDARYMAS — 

PAŠVENTINIMAS 

Wayne valst. universiteto E t h -
nic Heritage center pastate lietu
vių kambarys atidarytas vasario 
16 d. 7 vai. vak. Auditorija Nr . 
226 pilnurėlė. Viso buvo apie 
250 svečių. 

Atidarymą pradėjo komiteto 
pirm. inž. Jurgis Mikaila. Pabrė
žęs, kad atidarymo data pasirink
ta nepriklausomybės šventė va
sario 16 d., atidarymą pravesti 
pakvietė darbščiąja, komiteto vi
cepirmininkę Stefaniją Kaunelie-
nę. Ji visus pasveikinusi, pristatė 
garbės svečius, vysk. Vincenta 
Brizgj, YVayne valst. universi
teto mokomojo personalo ve 
deją d r. Guenther Hainicke, 
kuris atstovavo Wayne statė 
universiteto rektorių George 
E. Gullen, buvusio Detroito mies 
to mero žmoną Katherine Gribbs; 
architektus Joną ir Rimą Mulo 
kus, Tarptautinio instituto direk 
torių BT. Smitu, Kento universi
teto Baltijos kraštų direktorių dr. 
John Cadzow ir jo padėjėją Aud 
ronę Tamošiūnaitę, Amerikos Lie 
tuvių tarybą atstovaujančią Elz 
bietą Pauražienę, JAV LB Det 
roito apylinkės valdybos atstovę 
Janiną Udrienę, Lietuvos vyčių 
pirmininką ir jo žmoną Frank ir 
Sophie Zager, Vytautą Kutkų, at 
stovaujantj Pasaulio Lietuvių vai 
dybos pirm. Bronių Nainį, JAV" 
LB krašto valdybos pirm. Algi 
mantą Gečj ir Vliką atstovaujan 
čią Eugeniją Bulotienę. Buvo per 
skaityti senatoriaus Robert Grif 
fin ir Detroito Lietuvių organiza 
cijų centro sveikinimai angliškai. 

Po to Stefanija Kaunelienė nu 
sakė trumpą lietuvių kambario 
Wayne valst. universiteto a ts i ra 
dimo istoriją, apie ką mūsų spau 
doje buvo ne kartą ir plačiai ra 
syta. 

Stefanijos Kaunelienės nuomo 
ne, kambarys buvo įruoštas dėl 
šių trijų priežasčių: norėta atsidė 
koti Detroito miestui, kuris mus 
priglaudė po antrojo pasaulinio 
karo. norima, kad Wayne valst. 
universiteto studentai daugiau 
pažintų Lietuvą, nes šiandien ne 
daug jų žino, kad jau 1253 m. 
Mindaugas buvo karūnuotas Lie 
tuvos karaliumi, kad penkiolik 
tam šimtmetyje Lietuva buvo di 
džiausią valstybė Europoje, ir kt. 
Pažindami kitus žmones jie bus 
turtingesni ir geresni žmonės bei 

[geresni šio krašto vadovai, kurie 
[prisidės prie kovos už žmogaus 
j teises už geležinės uždangos ir 
.sumažins nekaltų žmonių kan 
čias stovyklose ir psichiatrinėse 
ligoninėse. 

Stefanija Kaunelienė dėkojo 
į Wayne valst universiteto rekto

riui George Gullen. Katherine 
Gribbs, šių kambarių organizato 
rei, universiteto generaliniam pa 
tarėjui dr, Richard Štricham, po 
nui McC >rmick, di. Roy Crause, 

nui ir Rimui Mulokams, projek Į mins mūsų tautos kūrybinius po 
to montažo vykdytojui Vytautu 
Augustinui, lietuvių spaudai ir 
abiems Detroito lietuviškoms ra 
dijo valandėlėms. 

Sveikinimo žodžius tarė etni 
nių kambarių YVayne valst. uni
versitete organizavimo vadovė 
Katherine Gribbs, "YVayne valst. 
universiteto rektorių atstovaujan 
tis dr. Guenther Hainicke, Balti 
jos kraštų t o universiteto 
direktorius dr. John Cadzovv ir 
latvių bei estų vardu Baltų komi 
teto ir Estų bendruomenės pirm. 
Raymond Tralą. 

Trumpą meninę programą at 
liko Windsoro tautinių šokių gru 
pė "Neris", vadovaujama Eleo 
noros StankevičiūtėsHoImes, pri 
tariant akordeonu Vytautui Pet 
rauskui, ir Stasio Butkaus šau 
lių • kuopos kanklininkės, vado 
vaujamos Danutės Petronienės, 
kuri taipgi padainavo vieną dai 
ną drauge su kanklininkėmis. 
Publikai renkantis, savo muzika 
linksmino visus Rimantas Kaspu 
tis. 

Po meninės programos trum 
pai kalbėjo vysk. Vincentas Briz 
gys, džiaugdamasis komiteto at 
liktu darbu. 

Sveikinimai raštu gauti iš PLB 
pirm. Broniaus Nainio, kuris ti 
ki, "kad šis kambarys prsidės prie 

Valandos pagal susitarimą 
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Liet Kambario YVayne valst. uni
versitete komiteto pirm. inž. Jur
gis Mikaila kalba atidarymo metu 

Nuotr. K. Sragausko 

lietuvių tautos kultūrinių verty 
bių populiarinimo amerikiečių. a 
kademikų tarpe ir padės jiems su 
sipažinti su Lietuvos likimu ir 
laisvės siekimais". 

JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys -^'avo telegra 
moję sako, kad "Kambarys kartų 
kartoms liudys lietuvių tautos 
kultūrą ir teise būti nepriklauso 
m a r . * 

O Akos pirm. dr. Kazys Bobelis 
savo sveikinime rašė, kad "Šis 
kambarys metų metais priaugan 
čiaj Amerikos intelektualų kar 
tai ir universiteto profesūrai liu 
dys apie lietuvių tautos vertumą 

lėkius, kultūrinius nuopelnus, is 
torinę didybę". 

Taipgi sveikinimai raštu buvo 
prisiųsti Lietuvių šaulių sąjungos 
Centro valdybos, Amerikos Lie 
tuvių inžinierių sąjungos Detroi 
to skyriaus ir Jono Kuprionio. A 
kademinė dalis auditorijoje buvo 
baigta Lietuvos himnu. 

Iš akademinės dalies korido 
riais masė žmonių slinko į lietu 
vių kambarį, kur prie durų kas 
piną perkirpo vysk. Vincentas 
Brizgys, Katherine Gribbs ir u 
niversiteto atstovas dr. Guenther 
Hainicke. Pastarajam komiteto 
pirm. įteikė didelį iš Lietuvos at 
vežtą, Vinco Tamošiūno padova 
notą raktą. Tik mažai saujelei 
žmonių ir fotografų įėjus į lietu 
vių kambarį, vysk. Vincentas 
Brizgys jį pašventino. 

Po to su šampano sklidinomis 
taurėmis visi vaišinosi moterų 
Saulių ir birutiečių paruoštais 
skanėstais ir gėrėjosi puikiu lie 
tuvų kambariu, nors kai kurie 
turėjo laukti gerą pusvalandį, 
kol į tą kambarį įėjo. Buvo ma 
tyti: latvių, estų, vengrų, lenkų, 
ukrainiečių ir arabų atstovai. 

Vasario 18 d.-komitetas susirin 
kęs posėdžiui nutarė, kad savo 
darbų užbaigti dar negali. Peržiū 
rėję finansinę padėtį, rado, kad 
dar trūksta pinigų skoloms ap 
mokėti, todėl vėl reikės rinkti au 
kas. Tikėkimės, kad dabar Det 
roito lietuviai, pamatę kambarį, 
dar mieliau parems jį sava auka. 
Patys kambario darbai irgi dvm 
nėra baigti. Architektai Jonas ir 
Rimas Mulokai yra paruošę bal 
dų projektus. Jų dar neturime, 
tad reikės padaryti. Taipgi ant 
pietinės sienos reikės pakabinti 
nepriklausomos Lietuvos prezi 
dentus, o gal didžiuosius Lietu 
vos kunigaikščius. Jų dar irgi ne 
turime. Dar yra ir daugiau smul 
kesnių darbų. Tad mielų detroi 
tiečių talka dar bus labai reika 
linga. Vytautas Kutkus 

REKOLEKCIJOS JAUNIMUI 

Kovo mėn. 18 d., šeštadienį, 1 
vai. po pietų, Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje ruošiamos rekolekci 
jos Detroito jaunimui. Jas praves 
kun. J. Gutauskas iš Delhi, Kana 
dos. Šiose rekolekcijose yra kvie 
čiamas dalyvauti visas Detroito 
jaunimas, ypatingai kviečiami 
skautai ir ateitininkai. 

D M G 
(Nukelta į 4 p s t ) 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekoloctne Chirurgija. 

6449 So. Polaski Bd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 874-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquctte Medical Ceater 
6132 So. Kedrfp Avenue. 

Vai.: plrmad, antrad ir ketvtrtad. 
6 iki 7:30 vai- vakaro. 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susiiarims-
Oftso telef. \ \ \ 5-2670. 

RezM. tel. WAlbrootk 5-3048. 

TeL ofiso ir boto: OLympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. oOth A ve., Cieero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vaL **k., 

išskyras trečiadienius". '" 
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL pojj-.et. 

*'T» Tel REliance 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTU* 

lietuvis gydytojas). ... 
S925 West 59th Street: 

Vai.: ptrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet-'-'W S-S 
vai. vak. Tre'č. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHERURGS 
K f D l S I l IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE .,, 
>f f T) IC A L B i n D I V G 

7156 South Westem AvesjsVa. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet į 
Ofs. teL BE 71168, rez. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6*9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st StreOT 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt i penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik sualiaj 
1:00 - 5:00 vai. popiet tre«. Ir šefit - „ „ . • • , • _ ^ ~1 ~Z 

«k susitarus. I O P I I C A L S T L D I O 

{arus. 

VIOLETA KAROSATTfi 
Dr. Jotias G. BYLA-BYLAITIS 7#51 **• w**ht""w - Tp' '^-«'«« 

_ . _ ___ ; Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 
GALVOS 1B STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
CUcsgo, IUrnois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal s u t a r i m ą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND LCIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West olst Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 735-4477; Bes. 246-2839 

DR.LDECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

SpecialybS — .\>rvu Ir 
Emocines ligos. 

CBAWPORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Pulaski Boad 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybe Akiu: ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

receptua 
Didelis akiniu rėmu pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:30. 
tv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 VT p. p. 

Trečiadieniais uždaryta, . ' 
Ke 

Tetet — 282- 4356 * 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS ~ CH1RI ( K . U 1 
Ofisai: 

l t l ITO. IT A RAS H AVE. 
420O NO. CE?iTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą, 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS t 

Tikron akis. Pritaiko akintas Ir 
"Contact lease*" 

2618 W. 71st St. — TeL 797-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta' treč. 

DR. LEONAS SEIBUTB 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHmURGIJA 
2656 W. 63rd Street g 

Vai. antrad. nuo 1-4 popfet 
ir ketv. nuo 5-7 vakaro 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

Xuo'tr V. Noreikos' porJa Eleohor ZTnch, an3i. Jo Būti pažangiųjų tautų tarpe, pri 
«~« . . . . • • 
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A D V O K A T A I 
C N 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 St.. Cicago, m . 

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

Šeštad. atdara puse dienoa. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
iiiiiiniiiiiiiiiHiiiinniiHiiiiiiiiiiinmiiun 

Ofiso teL — PB 8-2220 

DR. JANINA JAKšEVIčIUS 
J O K 8 A 

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

Pirmad.. antrad.. Ketvirtad. ir p e n k t 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6090 Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Aveone 
1002 No. We*tern Aveooe 
TeL atsakoma 12 valanda 

489-4441 — 561-4605 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-061? 
Ofiso vai.; pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. R E 1-2123. \&mų OI S-6105 

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

2454 West 71st Street.. 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. Ir peoktad. 

2-5 Ir 6-7 — 15 anksto susitąrua. 

Tel. ofiso PB 6-6446 
P. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3197 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vaL popiet 
TreČ. ir šeštad. pagal susitarimą. 

įstaigos Ir boto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

14t>7 So.49th Omort, Cicero. I7L 
Kasdien 10-12 fr 4-7 

flakyrus tnS. ir šeltad. 

Ofs. teL 586-3166; namą 381-3772 
DR. PETRAS ILI0BA 

GYDYTOJAS TR CTfnRUH&AS 
6234 So. Narragaasett Avenne 

VaL: pirm., antr., ketv. Ir penkt 
2-7; sefitadieniajs pagal susitarimą 

o 
Apsimoka Bkelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gj skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 
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Pusiau pasmerktųjų 

LAISVE IR DIDINGUMAS 
Gal niekad nebuvo taip karto- ir apie savo susitikimus su Sov. 

Jamas laisvės žodis, kaip šiandien, Rusijos disidentais rašytojais, 
ir tos laisvės siekia ne tik tie, ku- teigdamas: "Ir dabar, kada aš e-
rie laisvi gyvena, bet ir pavergtie- su namie, mano mintys vis grįž-
ji, kurie už vergijos grandinės ta į parodą ir nuostabius įvykius, 
garbinimą galėtų nusipirkti gana kur didžiules Sovietų Rusijos pi-
Imanomą gyvenimą. Jeigu vaka- liečiu grupės siekė knygų maž-
riečiai, turėdami daug laisvių dar daug su fizišku alkiu. Aš vis dar 
daugiau jų nori, jeigu laisvame tebematau šimtus jų tebestovin-
pasaulyje gyveną pavergtųjų tau- čių prie mūsų studentų valanda 
tų atstovai tos laisvės nori savo po valandos, verčiančius lapą po 
kraštams ir jų žmonėms, tai pa- iapo ir skaitančius knygą ištisai." 
vergtieji laisvės nori gyvendami Ir toliau pasakoja apie susitikimą 
diktatūroj ir jos siekdami dažnai su rašytoju Levi Kopelevu ir jo 
turi daug paaukoti. žmona, kurio knyga išleista Va-

Mes skaitome Lietuvos pogrin- karuose (To be Preserved For-
džk) spaudoje apie gyventojų ryž- ever'*). Toje knygoje Kopelevas 
tą, siekiant religinės ir spaudos pasakoja apie savo teismą ir 
laisvės, siekiant nors šiek tiek iš- bausmę dešimt metų kalėjimo už 
saugoti savo aš, nuo komunisti- protestą, kad 1945 m. Raudonoji 
nės prievartos, moralinio spaudi- armija, "išlaisvindama Rytų Eu-
mo ir persekiojimo. Už visa tai ropą" labai brutaliai elgėsi. Ir 
laisvės siekiantieji brangiai ap- rašytojas, kuris galėtų rašyti him-
moka, susilaukdami ne tik paba- nus tai raudonajai armijai, kuri 
rimų ar išmetimų iš darbo, kas ir- anot rusiškų ir lietuviškų eilėka-
gi labai svarbu, bet patenka f Si- lių, ant savo pečių nešė dideles 
birą, kalėjimus ar psichiatrines, pergales, ir taip daug geriau gy-
Laisvo krašto žmonėms gali atro- ventų. Jam nereikėtų nuolat bi-
dyti, kad visa tai nereikalinga, joti engebistų ir nereiktų skursti, 
kad prieš vėją nepapūsi, kad Bet žmonės yra savo dvasia dide-
žmogui reikia gyventi, o tačiau Ii ir nepaperkami Jie rodo, kokia 
yra prieš vėją pučiančių, nepai- yra didelė laisvės kaina, nes nie-
sant, kad tuo gyvenimą apsisun- kas tau kartą sunaikinto ir kon-
Idna. Ginančių laisvę yra gyvos centracijos stovyklose praleisto 
tautos ir žmonija, tokių yra ir vi- gyvenimo nebeleis pergyventi, 
šame pasaulyje. niekas negrąžins sveikatos ir lai-

• ko. Tai rodo nuostabų žmonių 
Kadangi S pasipriešinimo Ko- ryžtą ir nuostabią auką laisvei. 

va melui ir prievartai išimtinai "Atlantic" žurnalo autorius 
tegalima vesti tik žodžiu, tai ne- taip pat rašo, kad, laidojant Pas-
nuostabu, kad šioje kovoje už temaką, studentai nešė poeto 
laisvą žmogų ir jo kūrybą dau- karstą ir tuo metu pasirodė ofi-
giąusia kovoja menininkai, tiek cialus partijos atsiųstas vežimas, 
lietuviai, tiek kitų pavergtų tautų Buvo pasiūlyta juo pasinaudoti, 
žmonės, net patys rusai. Ir tų me- bet poeto gerbėjai ir studentai 
nininkų bijoma. Kaip A. Lands- nuvijo enkavedistus su visa pa-
bergis lietuvių rašytojų novelių slauga, nuvijo tuos, nuo kurių 
antologijoj angliškai "The Lit- Pasternakas tiek daug kentėjo, 
huanian Short Story: 50 Years" net ir tada, kai gavo Nobelio pre-
įvade rašo, Sov. Rusijoje meną miją. 
tvarko iš viršaus, nes "ateities pa- * 
vidalą ir poreikius dabar nustato Be minėto Kopelevo, vakarie-
biurokratai, cenzoriai, grafo- čiai leidėjai Maskvoje buvo suti-
manai ir milicininkai, o meni- kę Roy Medvedevą, VL Voinovi-
ninko vaizduotės bijomasi ir juo čių, Rya Orlovą, Zononievą ir ki-
nepasitikima". Ir todėl autorius tus. Be abejo, tas susitikimas bu-
toliau rašo: "Lietuvos rašytojas, vo sekamas emgebistų. Amerikie-
kuris šiandien atsisako prekiauti čiai išvažiavo, o rašytojai liko sa-
savo kūryba ir įsitikinimais, už vo sunkaus, tačiau pagarbą ke
tai turi brangiai mokėti. Uždraus- liančio likimo tęsti, 
tų temų ir stilių sąrašas tebėra ii- ši kultūrinė rezistencija, šis 
gas. Totalitarinis meno kontro- veržimasis į Vakarus, šis laisvės 
lės aparatas nuo 1970 m. veikia troškimas yra tam tikra prasme 
beveik stalinine kryptimi." kultūrinė detente. Ir tie pusiau 

Tokie lietuvio rašytojo žodžiai pasmerktieji rašytojai, kasdien 
apie lietuvių literatūrą, kurią ša- laukdami, kada pasibels prie dū
lią cenzorių ir literatūrinių en- rų emgebistas, vis tiek nori kaip 
kavedistų padeda smukdyti ir o- nors savo raštais praverti langą į 
ficialūs partijos palaiminti grafo- Vakarus. Jie — tie didingieji he-
manai, kurie rašo pagal partijos rojai. Ir minėtas autorius "At-
liniją. Jiems literatūros vertė ne- lantic" žurnale savo ilgą straips-
rūpi, jiems terūpi tik savo pačių nį baigia, kalbėdamas, kad jis ir 
padėtis. Tačiau šalia tų yra neiš- jo draugai leidėjai į Maskvos pa
duodančių savo meniškojo aš, rodą buvo knygomis nunešę kiek 
nors tai ir labai sunku. laisvės. Ir jis teigia: "Mes labai 

Taip kalbama apfe lietuvius, daug kalbame apie laisvę, bet ar 
bet ir Sov. Rusijoje taip pat ko- mes ją suprantame? Ar mes ži-
vojama už rašytojo ir kūrybos nome kokia ji brangu Ar mes, 
laisvę ir gal net kiečiau negu pa- tai žinodami, ja vertai naudoja-
vergtoie Lietuvoje, nes Maskvoje mes?" 
lengviau susitikti su vakariečiais, Kai minime mūsų rūpesčius dėl 
lengviau iš rusų kalbos išversti į Lietuvos laisvės, kai skaičiuo-
kitas kalbas, lengviau tuos kuri- jame mūsų vienkartinius laimėji 
nius išvežti į Vakarus. mus ar nepasisekimus, mes tari-

* me prisiminti ir daugelį kitų, 
Vasario mėnesio ** Atlantic" kurie būdami pusiau pasmerkti, 

Žurnale vienas iš Maskvoj tarp- siekia laisvėse Jie tame siekime iš-
tautinėj knygų parodoj dalyva- lieka didingi, ir tai ne tuščiai, nes 
vusių, Winthrop Knoelton, ra- vergija niekada amžinai ne-
šo apie savo įspūdžius Maskvoje triumfavo. Al. B. 

Politines žudynės ir kalinimai 
—sovietizacijos palyda 

Okupavus Lfetuvą, Lenkiją. Kambodiją ar mėginant įsigalėti Etiopij:j — iudomi ko
munizmo priešai 

Pasaulyje dar ir šiandien yra 
paskirų žmonių, susigrupavimų 
ar net laisvų valstybių, kurios 
nenori žinoti, kas tikrai slypi po 
skambiais komunistu šūkiais. 
Vargas yra tiems — vietnamie
čiams ar šiandien etijopams, — 
kai juos paliečia tikroji žmonijos 
rykštė — komunizmas. Šią žmo
nijos nelaimę neseniai pajuto 
juodieji kai kurių buvusių Afri
kos kolonijų gyventojai. Pasta
ruoju metu egzekutorių — žmo-
žudžių būriai atvirai siautėja Eti-
jopijos sostinėje, kurią kontro
liuoja Sovietai. 

Apie Etiopijoje vykstantį "rau
donąjį terorą" viename savo ve
damųjų rašo "Newsweek" sa
vaitraštis savo H. 20 laidoje. Sa
koma, kad "dabartiniu metu ten 
vykdomų "valymų" vyriausias 
vadovas esąs Sov. Sąjungos amba
sadorius Anatolij Ratanov". 

Šio akivaizdinio straipsnio au
torius James Pringle iš Adis Abe-
bos rašo, kad, "kai saulė leidosi 
vakaruose, netoli nuo Ghion vieš
bučio dulkėta gatve atskubėjo 
automobilis, iš jo iššoko 4 gink
luoti vyrai ir čia pat sušaudė gat
vėje ėjusį apyjaunį vyrą. Niekas 
žurnalistui negalėjo paaiškinti, 
už kokius nusikaltimus šis asmuo 
buvo nužudytas, kuriai politinei 
grupei jis priklausė, ar valdžios 
priešininkas jis buvo. Visokiu at
veju sostinės gatvės yra visiškai 
nesaugios. O kai kitą rytą ėjo ki
ta gatve, tai ten surado sušaudy
tą 20 metų jauną vaikiną, kurio 
galva ir krūtinė buvusios suaižy
tos kulkų. Prie lavono drabužių 
buyusi prisegta kortelė su para
šu, kad "raudonasis teroras nuga
lėsiąs baltąjį", rašo žurnalistas. 

Korespondentas teigia, kad pas
tarosiomis savaitėmis Adis Abe-
bos gatvėse nugalabinama kas
dien apie 20 asmenų. Miestą ku
riame yra apie 1,200,000 gyvento 
jų, dėl vykstančių žudymų nega 
ma pamatyti jokio linksmo veido: 
visi jie paniurę, kaip į ten atsiųs
tieji sovietai ar kubiečiai. Apytik
riai suskaičiuota, kad nuo praėju
sių metų gruodžio ligi dabar 
sostinėje buvo nužudyta apie 
1,000 asmenų ir apie 10,000 yra 
patekę į kalėjimus. Šį terorą vyk
do dabartinis krašto režimo gal
va pik. l t Mengistu Haile Mari
am. Esą, tuo būdu jis atsako į Eti
opijos Liaudies revoliucinės par
tijos (EPRP) praėjusių metų pa
baigoje pradėtąjį "baltąjį terorą". 

Sovietai ir kubiečiai 

Naujai atvykusieji bolševikai 

BR. AUŠROTAS 

yra izoliuoti nuo visuomenės ir 
jų sostinėje yra apie 1,000 žmo
nių. Kai kurie iš jų, labai įdegę 
saule, atvažiavo is Raudonosios 
jūros uosto Aseb. Tačiau pati di
džiausia sovietinė grupė aptar
nauja ten esantį satelitų — ry
šio centrą, jungiantį Maskvoje 
įsikūrusius generolus su kovojan
čiais daliniais frontuose. Svar
biausieji Sovietų pareigūnai yra 
apgyvendinti anksčiau JAV tar
nautojų buvusiuose namuose, 
prie kurių kiekvieno stovi juos 
saugojantis sanuotas automobi
lis. Tačiau kubiečiu kai kurie gy
vena mieste, kiti toliau už miesto 
palapinių 'mieste'. Pastebėta, kad 
kubiečiai kariai bendrauja su ki
kenančiomis etiiopėmis. 

Kiti užsieniečiai 

Po sutemų diplomatinių mi
sijų nariai ir jų šeimos nesirodo 
lauke. Neseniai vienas bulgaras 
technikas buvo sunkiai sužeistas, 
nepabojęs draudimo išeiti į gat
vę sutemus. Užsieniečiai, išski
riant Izraelio karišką, technišką 
misiją, neturi jokių ryšių su 
Mengistu. Ligi paskutinių dienų 
izraelitai aptarnavo JAV F-5 
lėktuvus naikintojus. Ši tarnyba 
jau panaikinta, bet Izraelio užs. 
reikalų ministeris Mošė Dayan 
sako, kad "Izraelis ir toliau par
davinės ginklus Etijopijai (kažin 
ar tuos, kuriuos gauna iš JAV?)". 
_Užsieniečiai, bijodami gaujų 

ISTORIJOS KLASTOJIMAS 
Visi Lietuvos kaimynai tebeklastoja 

miksų nepriklausomybės istoriją 
GEDIMINAS GALVA 

įsiveržimo į privačius namus, prie 
namų vartų amharic kalba yra 
užrašę "diplomatinę neliečia
mybė". Bet šie parašai nieko ne
sako beraščiams ginkluotiems te
roristams, kurie, vykdydami įsa
kymus, įsiveržia ir į diplomatų 
butus. 

Teroras plinta 

Mengistu režimas teigia, kad 
"Raudonasis teroras" yra pateisi
namas, nes liaudies priešai slypi 
visuose kampuose. Taigi valdžios 
organizuoti žudikų būriai, prie 
kurių dar priklauso "kebeles" ar 
miesto gyventojų sąjungos na
riai laužiasi kada tik tinkamai į 
privačius namus, ieškodami tikrų 
tik tariamų nusikaltėlių. Pasi
taiko, kad net 10 metų vaikai, 
apkaltinti priklausę EPRP parti
jai, sušaudomi vietoje. 

Šiuo metu vykdomi "valymai" 
žymiai palietė ir armijos moralę. 
Kai kurių užsieniečių nuomone, 
"kariai nenori aukotis už vyriau
sybę, žudančią jų vaikus sostinė* 
je". 

Mengistu naudojosi teroru, bet 
ne tokiu plačiu mastu, dar prieš 
susibičiuliaudamas su sovietais. 
Dabartiniai žiaurumai jau persi
metė ir į provinciją. Galimas da
lykas, kad baimės jausmas laiki
nai šiek tiek sustiprino vyriausy
bę, bet kaip ilgam? 

Etijopija, buvusis "švelnutis 
kraštas", šiuo metu pavirto rašy
tojo George Onvell slogučio žudo
ma politiška fantazija. 

; 

Vilnius — Lietuvos sostine — okupantų vis labiau rusinamas miestas. 
Čia matome neseniai pastatytą universalinę krautuvę, kuri pavadinta 
vardu MINSK, Dauguma pardavėjų rusių. Vyrauja rusų kalba 

Iš Br Kviklio archyvo 

K. Baronas, reikia manyti, sie
kė gero tikslo, atpasakodamas W. 
von Krockar straipsnį "Pavasario 
vėjas Lietuvoje prieš 60 metų", 
paskelbtą Lietuvos vokiečių 1978 
m. metraštyje "Heimatgruss" — 
Tėvynės pasveikinimas.To straips
nio kiekvienas svarbesnis teigi
nys yra ryškus nušlijimas nuo 
istorinės tiesos. Suprantamas W. 
von Krockar tikslas pagražinti 
praeityje vokiečių padarytas žaiz 
das. Jo minčių perteikėjo pareiga 
atitaisyti bent svarbiausias straips 
nio autoriaus sąmoningai padary
tas klaidas. Bet ši pareiga neat
likta. Straipsnio minčių atpasako
tojas nepasakė J. Damausko 
geru pavyzdžiu, kaip reikia elgtis 
verčiant svetimųjų atsiminimus 
ar straipsnius. (Žiur. "Lietuvių 
— lenkų byla", Draugas, 1976. 
XL 1. — XIL 3) . 

Vokiečiam terūpėjo pavergimas 
K. Barono straipsnyje "Lietu

vos nepriklausomybė vokiečio aki
mis"-("Draugas", 1978.H.13), ra
šo: "F. von Ropp buvo patikėti
nis užsienio reikalų ministerijos 
ir gen. Ludendorfo". 

Gen. Erich Ludendorff beveik 
metus valdė Lietuvą, įkūrė Ober-
befehlshaber — Ost (Ob—Ost) 
įstaigą, pavergusią lietuvių tautą. 
Jis jau buvo apsikrėtęs prof. Frie-
drich Lezius labai slapto plano 
mintimis "menkavertę lietuvių 
ūkininkų tautą, neturinčią savo 
kultūros, suvokietinti per 100 m.". 
Toks planas buvo išleistas 1916 
m. ir jo atspausta tik 18 egzemp
liorių. Mano jaunystės metais vi
sai atsitiktinai minėtas planas pa
teko i mano rankas ir jį išsamiai 
studijavau. 

Gen. Ludendorff iš aukšto ir 
paniekinančiai žiūrėjo į lietuvių 
tautą ir ją menkiau vertino už 
jos išaugintus gerus arklius. Jis 
elgėsi su lietuvių tauta lyg su 
baudžiauninkais. Ob—Ost valdžia 
įvedė žiaurią priespaudą, užsitę
susią iki vokiečių civilinės val
džios įvedimo 1918. XL 7. 

Vokiečių kolonizacija 
Lietuvoje 

Net keli prasilenkimai tiesai 
šiame sakinyje: "1917. XL 30 von 
Ropp iniciatyva buvo įkurta lie
tuvių — vokiečių draugija, ku
rios norai ir siekimai buvo Vokie
tijos ir Lietuvos gražus sugyveni
mas, pripažįstant pilną suvere
nitetą lietuvių tautai". 

Minėta draugija neturėjo jokios 
reikšmės, nes lietuvių tauta bu
vo pavergta. Pavergėjo ir paverg
tųjų prarajos jokia draugija ne
gali pašalinti. Ta praraja buvo 
milžiniška, kai okupacijos metu 
vokiečiai nužmogino lietuvių tau
tą ir begėdiškai ją išnaudojo ją. 

Antra, rašyti apie Vokietijos ir Lie 
tuvos gražų sugyvenimą tikras 
nesusipratimas. Tuo metu nebu
vo Lietuvos valstybės, lietuvių tau
ta neturėjo jokių teisių, o tik pa
reigas tarnauti pavergėjui. 

1917 m. vasarą "Deutsch — 
Baltische Gesellschaft" — vokie
čių — pabaltiečių draugija skel
bė planus Pabaltijį vokiečiais ko
lonizuoti ir skatino Vokietijos vy
riausybę juos vykdyti. Ši paskata 
sulaukė sėkmės. Vokietijos kolc-
nijų min. V. Lindeąuist, lydimas 
aukštųjų: pareigūnų, 1917 m. 
liepos mėnesį lankėsi Lietuvoje su~ 
s pažinti su vokiečių kolonizaci
jos sąlygomis. Sparti kolonizacija 
numatyta po karinės pergalės. 

Trečia, rašyti apie 1917 m. "pil
na suvereniteto pripažinimą lie-
vių tautai" yra tik patyčia Net 
Vokietijai karą pralaimėjus, vo
kiečių kariuomenei pakrikus, vo
kiečių civilinė valdžia trukdė Lie-
vos vyriausybes veiklą. Tik 1919. 
VL 16 Lietuva tapo suverenine, 
kai vokiečių generalinis įgalio
tinis E. Zimmerle ir jo talkinin
kai apleido Lietuvą. 

Paistymai apie Lietuvos tarybą 
Daug nesąmonių pripaišyta 

apie Valstybės tarybą. 1917.V.30 
vokiečiai bandė sudaryti Lietuvo
je Patikėtinių tarybą (Vertrau-
ensrat), pavaldžią okupacinei vy
riausybei, bet neturinčią jokių 
teisiu. Bandymui nepavykus lei
do sukviesti Vilniuje 1917. K . 18 
— 22 Lietuvių konferenciją, ku
rioje išrinkta Lietuvos taryba, 
vokiečių vadinama Landesrat — 
Krašto taryba. Vokiečiai ją lai
kė tik užsienio politikos priemo
ne, ypač derybų metu su rusais. 

Apie Lietuvos tarybą gana ne
šališkai memorandume rašo Vo
kietijos generalinis įgaliotinis E. 
Zimmerle, vokiečių civilinės val
džios (Ziwih/erwaltung) vado
vas, tardamas: "...vokiečių admi
nistracija (Ob-Os:) elgėsi su tau
ta kaip su daiktu ir visai nesirū
pino Lietuvos savarankiškumu. 
Lietuvių tauta nebuvo ruošia
ma savivaldai ir valstybės kūri
mui. Okupacinės valdžios neiš
vengiamas karo ūkio griežtumas 
ir ilgametės pyliavos kariuome
nei suerzino ir įpykdė krašto gy
ventojus. Ne tautos išrinkta, o 
vokiečių Ob-Ost valdžios statyti
nė tautos atstovybė — Taryba tu
rėjo būti vokiečių jpolitikos įran
kiu. Ji labai nepasitikėjo Ob-Ost 
valdžią,© po daugelio žygių į 
Vokietijos vyriausybę ir prašymų 
suteikti didesnę veikimo laisvę ir 
savarankiškumą visuomet jautėsi 
apvilta". (Kaune 1919 m. birželio 
mėn. rašytas labai slaptas memo-

(Nukelta į 5 psl.) 

KAM. FELIKSĄ KAPOČIŲ 
PRISIMINUS 

DB. P . MAC R U S 

SVEIKINO KONGRESĄ , 
Šventasis Tėvas, per valsty

bės sekretorių kardinolą ViDot, 
ras ta pasveikino Indijoje — 
Bombėjuje, vykusį katalikiškų
jų medidninių organizacijų 
tarptautinės federacijos 14-ji 
pasaulinį kongresą, kurio dar
bų tema yra : "Gyvenimo gel
mės ieškojimas besikeičiančioje 
visuomeninėje santvarkoje". "Ti 
kėjimas padeda katalikui gy
dytojui susidaryti teisingą gy
venimo sampratą ir kovoti už 

.-^gyvenimo sąlygų pagerinimą-
— rašo 

m 

• 

laiške kardinolas. 

kurią gyvenimas y ra Dievo 
žmogui duota dovana, suteikian
ti galimybę, pagal Kristaus pa
vyzdį, tarnauti savo artimui, 
apsaugoja žmogų nuo pesimiz
mo, nuo nevilties. Tikėjimas 
mus moko, kad net ir kančia 
turi savo reikšmę ir prasmę, 
kad žmogaus mirtis nėra sau 
tikslas, kad ji nesunaikina žmo
gaus gyvybės, bet yra priemo
nė, per kurią žmogus tampa 
dieviškosios paslapties, amžinojo 
gyvenimo dalininkas. Kardino
las ViUot laiške pažymi, kad 
ynač dabartiniais laikais, reikia 
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6 
Per septyniolika.savo klebonavimo metų kun. F. 

Kapočius turėjo kelis vikarus. Kun. Juozą želvi bu
vusį kariuomenės savanorį, kuris vėliau pastatė nau
jai parapijai bažnyčią, pirma gavęs kurijos sutikimą 
Žaliakalny organizuoti antrą parapiją. Kun. Joną Bur-
neiką, vėliau Sibire nukankintą. Kun. Simoną Morkū
ną (1933 m.), kuris savo atsakomybe ir rizika pa
statė Žaliakalny vargšams seneliams prieglaudą be
veik pusmilijonio litų vertės, Kapočiui atsisakius tame 
sklype statyti kleboniją. Kun. Kazimierą Žitkų, savo 
vieną draugų iš seminarijos laikų. Kun. Joną Fabi-
janską, šiuo metu Vilkijos kleboną. Kun. Prosperą 
Bubnį, dabar Kauno vicedekaną. 

Ko daugelio metų slinktyje kitos parapijos Kau
ne nepadarė, tai padarė pirmojo laisvos Lietuvos de
šimtmečio laiku Prisikėlimo parapija. Taip pat neeili
nis darbininkas kun. Juozas Želvys suprojektavęs per
skelti Žaliakalnio parapiją pusiau, steigiant naują pa
rapiją Ąžuolyne. Želviui, kaip kun. Morkūnui, teko 
su klebonu pasispyriuoti, bet to sumanymo Kapočius 
nesužlugdė. Prisikėlimo parapija jau buvo pasiekusi 
25 tūkstančius parapiečių. Vakariniame Ąžuolyno pa
krašty susikūrė nauja parapija. 

Kun. Jonas Fabijanskas, kurį galima apibūdinti 
dviem sakiniais — jaunas, ka tik įšventintas kuni
g u ttntugią«»«a» sarStag ir gilus paTaannsUniT>irws IHĮC*J 

lat degąs Dievo ir Bažnyčios meile bei karštos širdies 
žmonių mylėtojas, kokio ir reikėjo parapijos pakraš
čio vadinamiems "Brazilkos" gyventojams. 

Vėliau atsikėlė kun. Kapočiaus draugas K. Žitkus. 
Nestiprios sveikatos, tad ir darbas jam buvo daugiau 
prie širdies auklėti vaikus, jaunimą, kas jam sekėsi 
žodžiu ir savo raštais bei poezija. Jis tebėra dar gy
vas Lietuvoje. 

Kun. F . Kapočius turėjo sėkmės pasirinkti savo 
padėjėjais tikrus darbininkus, kurdamas pirmą lie
tuvišką parapiją jau laisvoje Lietuvoje. Jo padėjėjai, 
matydami ir pajutę savo vyresnio brolio ryžtą ir pa
sišventimą, patys nejučiomis įsitraukė į tą veiklą, ko
kios ano meto sąlygos reikalavo, patys pasidarę en
tuziastais, kas ir Aukščiausiajam šeimininkui patiko 
ir jis palaimino jų gražius darbus. 

Jaunieji kunigai visur Lietuvoje įnešė bažnyčios 
aplinkon naują dvasią. Dideliu taktu ir kantrybe jie 
stengėsi iš pagrindų pakeisti prolenkiško didžponiš-
kumo pelėsius, bendraujant su žmonėmis ir savitar-
py: klebonas nebebuvo ponas, o tik vyresnis draugas 
ir brolis. 

Mūsų žmonės greit pajuto Prisikėlimo parapijoj 
ne tik dvasinę, bet ir tautinę užuovėją, ką galima 
buvo pastebėti iš tų valandinių pamaldų sekmadieniais. 
Naujai parapijai stigo daugebo dalykų, kad ir toms 
pačioms pamaldoms papuošti bei tvarkyti. Reikalingas 
buvo samdyti pastovus bažnyčios priežiūros ir švaros 
žmogus, vadinamas zakristijonu, antras — chorve-
dis, vargonininkas ir bažnytinių aktų —krikštų, jung
tuvių ir mirimo faktų registratorius. 

Šitiems reikalams tvarkyti ir globoti ir lėšos bu
vo reikalinora. Prinikėli™ r»«r*r»Ji». be trijų medinių 

kūnu. ougnuvuoD ̂ sakymo i& sueito vaidy

bos j au laukė, joki vadinamų bažnytinių pajamų ne
turėjo. Tuos reikalus gerai nusivokdami, parapiečiai 
per sekmadienines pamaldas sudėdavo kaskart dides
nes aukas, kurios badavo surašytos, net iki dviejų su 
puse tūkstančių litų. 

Vyskupo kurija greit pastebėjo Prisikėlimo para
pijos klebono apdairumą ir sėkmingą kun. Kapočiaus 
veiklą naujoj mišrioj aplinkoj, todėl laikė jį tinka
mu i r bažnytines sandoros kandidatu, paskirdama jį 
Kauno dekanu. Tiesioginė dekanų pareiga yra parapi
jų bažnytinės veiklos priežiūra ir pasitaikančių nesu
tarimų tarp klebono ir parapiečių derintojo rolė. 

Kun. F . Kapočius savo organizaciniais gabumais, 
taktu ir ryžtu ypač visus nustebino, ruošiant Kaune 
pirmą tautinį Eucharistinį kongresą. Jau pati idėja 
pirma daugelį nustebino, vėliau jo darbo vaisiai pra
džiugino. Gavus pritarimą iš Lietuvos vyriausybės ir 
kariuomenės vadovybės savo dalyvavimu ir suteikiant 
nemokamai susisiekimo priemones sutraukiant žmones 
iš viso krašto, buvo užtikrintas platus pasisekimas. 

Pirmame tautiniame Eucharistiniame kongrese 
Kaune Petro Vileišio aikštėje, tiesa, Prisikėlimo para
pijos ribose, bet Lietuvos kariuomenės vadovybės ži
nioje ir dispozicijoje, nuo valstybės prezidento ir Že
maičių vyskupo, kariuomenės vado ir visos vadovy
bės su visa Lietuvos vyriausybe minios žmonių, su
plaukusių iš viso krašto, ir jų visų akivaizdoje buvo 
sudarytas religinis aktas, pavedant Lietuvą švenčiau
siajai Jėzaus širdžiai 

Pa t s kongresas, ypač paskutinioji jo dalis, suda
rant pasiaukojimo aktą, visiems įbrėžė laiko neišdil
domą įspūdį, kurį gyvi kongreso dalyviai dar ir šian
die 

: 
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Dalis svečių, susirinkusių j Lietuvių kambario atidarymo iškilmes Wayne valst. universitete Detroite, prog
ramos metu. I-moj eilėj: komiteto kasininkas Antanas Sukauskas, Katherine Gribbs, etninių kambarių 
Wayne u-tete p-ke, universiteto rektoriaus pavaduotojas dr. Hainicke ir Liet. Kambario k-teto p-kas Jur
gis Mikaila. II-oj eilėj k-teto Meno komisijos pirm. Jurgis Baublys, Rūta Baublytė, svečias. Elena Baublie
nė, prof. Justinas Pikūnas, svečias, vyčių veikėjai Sofija ir 79 kuopos pirm. Frank Zager. 

Nuotr. K Sragausko 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 psl.) 

PASIKEITĖ DETROITO 
S K A U T Ų V A D O V Y B Ė S 

šiems tėvų komittio nariams; 
Onutei Abarienei, Marytei Erlin 
gienei, Virginijai Janušienei, Sta 

j sei Matvekienei, Genutei Palai 

d. iškilrningojeį k i e nf*» * : P ' Š e P e č i u i i r E^eni. 
•jui Jankui. Taip pat maloniai 

Vasar io 18 
Detroito skautų Balt i jos i r Ga
bijos tuntų Vasario 16-tos suei
goje, į kurią buvo a tvykus i vyr. 
skautininke Irena Kerel ienė iš 
Chicagos. pasikeitė abiejų tun
tų vadovybės. Liuda Rugienie-
nė, penkerius metus ėjusi Gabi
jos tunto tunt ininkės pareigas , 
perdavė j a s dvejų m e t ų kaden
cijai Daliai Gilvydienei. Taip 
pat Česlovas Anužis , i lgus me
tus vadovavęs Bal t i jos tuntui , 
jas oficialiai perdavė Jonui As -
minui. Ta proga abu buvusieji 
tuntininkai už jų darbą s u jau
nimu buvo apdovanoti a t s ižymė 
j imo medaliais. Tenka priminti, 
kad abu j ie ne tik dirbo s u s k a u 

laukiame fantų k iš visų skau 
tų rėmėjų. Jums 2 anksto vi 
šiems dėkojam. Prašytume tik 
fantus pristatyti kuo garima grei 
čiau iki kovo mėn. 11 dienos, kad 
būtų galima geriau pasiruošti. 

KAZIUKO M U G Ė 

Beliko jau tiktai pora savaičių 
iki tradicinės Detroito skautų ruo 
šiamos Kaziuko mugės. Jos ruo 
sėjai jau kuris ilgas laikas kaip 
sparčiai ir įtemptai planuoja, sku 
ba ir dirba stengdamiesi ją kuo 
sėkmingiau ir ištaigingiau suruoš 
ti. Šiais metais ją ir vėl žada det 
roitiečiams pristatyti kaip pa 

tais , bet "yra aktyvūs ir ki tuose! traukią ir įdomią su neišsemia 
darbuose. Liudą Rugienienę ma- i m u šaltiniu pramogų. Cia bus 
tome aktyviai dirbančią L B , pa i galima visiems išbandyti savo 
rapijoje ir l i tuanistinėje mokyk l a i m e ' dalyvaujant t ė v ų komite-
loje. Česlovas Anužis ne t ik dir- to ruošiamoj, viliojančioj savo 
bo s u skautais , bet j i s dar ras-į vertingų daiktų gausumu ir įvai 
davo laiko talkinti ir kit iems, j "™u» loterijoje. Bus galima įsžgy 
Būdamas elektrikas, daug tai- i t l gražių "* vertingų rankdarbių, 
kino elektros įvedime Dainavos; sukurtų Baltijos ir Gabijos tuntų 
jaunimo stovvkloje. o s t a t a n t ir1 skautų bei mielų židiniečių, ku 

mokiniai ir svečiai. Gimtas Za 
ranka padeklamavo eilėrašti pri 
siminimui žuvusiems už Lietu 
vos laisvę. Po to, antras skyrius 
pasirodė su eilėraščiu apie tėvy 
nę Lietuvą. 

Tol iau sekė septinto skyriaus 
mokiniai, inscenizuodami Nepri 
klausomybės akto pasirašymą. 
Keturios trečio skyriaus mergai 
tės: Medea Sabaliūnaitė, Šalna 
Janukaitytė, Renata Ratnikaitė, ir 
Laila Grigaitytė padeklamavo su 
dėtinį eilėraštį apie tėvelių kraš 
tą. 

Po visų eilėraščių ix vaidini 
m ų , septinto ir aštunto skyriaus 
mokiniai visus pradžiugino pašok 
darni dzūkų polką. Pasibaigus š o 
kiui, penkto skyriaus mokinė, V a 
karė Gražulytė, gražiai padėklą 
mavo eilėraštį apie Lietuvos n e 
priklausomybę. Dev into ir dešina 
to skyriaus mokiniai prajuokino 
visus savo vaidinimu "Kailiniai 

r > c ? . P.. Eflait:*: nuo 1055 me
t ų d a l y v a u j a Michigano water 
coter draugijoje ir yra la imėjęs 
ke le tą premijų. J is W a y n e valst. 
un- te dės to spalvų teoriją i r 
s p a l v ų derinimą. Be to , dar mo
k y t o j a u j a Birmingtono-Bloora-
m e n o draugijoje ir universi teto 
suaugmsiųjų skyriuje. J is y r a 
direktor ius v ie tos m e n o galeri
j o s i r kuratorius meno rinkinių 
universi tete . Arwino galerijoje 
s a v o pave iks lų parodas rengia 

— 

C L A S S I F I E D G U IDE 
H I 8 C E L L A N E O l S 
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TELEVIZIJOS 

E A L E S T A T E 

Baltas Sniego Parkas 
HELP WAJNTfcD VYRAI 

S E T - U P MAS L A T H E S 

*0&!rato» ir Paprasta*, fuuljai 
Stereo ir Oro Veaintuvaj 

P»rd»vima^ Ir Taaayma* 
M I G L I N A S TV 

nuo 1 9 6 4 metų . Jo paveikslų yra i #46 vY 6Mk 84^ tai 776-143* 
j s ig i ję pr ivatus a smenys ir įvai-! i*niMH«tiinumiwuM«iiiinmiiimimHi 
r ios į s ta igos ar draugijos. uiuHiitiiHiiiHiitMiniHiiiuiHHiHiuiuiiii 

V i s i svečiai , atvykę Į R. Bilai- ^ į į ^ j ^ ^ ^ ^ c , 
c io m e n o parodos at idarymą, Į 
buvo pavaiš int i . Atvykus iuos ius 
s u t i k d a v o j i s pats arba jo m a 
m y t ė Rožė Bflaitienė, kuri y r a 
l i e tuv ių visuomenininke i r kultu 
ros darbuotoja , Detro i to Kultū
r o s k lubo vicepirmininkė i r 
d a u g darbuojasi rengiant lietu
v i a m s Tarptaut iniame inst i tute 
m u g e s . A. Gr. 

K A I M Y N A I WINDSORIEČIAI 
IŠKILMINGAI PAMINĖJO 

V A S A R I O 16-TAJĄ 

N o r s mažą, be t gerai organi
z u o t a ka imynin io Windsoro lie
t u v i ų kolonija, vasario 1 9 d i š 
k i l m i n g a i paminėjo Lie tuvos 

SIUNTINIAI l LlfTUVA 
Labai pageidaujamo* geroe, rū*k» 

prakee. 'Matetou* tf. Ensopos madSHi). 
9668 VT. «9tb St.. Chlcago, VU. SOS2S 

TfcL. — WA 5-JB787 
IIIHIIIIIIIIIUIIIIilUIIIIUilIIHilUIIIUIIIIIHi 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 46S5 Arcber Ava. 
Chaago, 0L 606itt, tek*. B27-5880 

O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TTX. — WA 5-8063 

rengiant Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centrą, k i e m o ir 
vidaus apšvietimo elektros įve
dimo darbuose. Linkiu abiems 
buvusiems tuntininkams, gal 
kiek pailsėjus, nenutolti nuo 
skautų ir nepalikti j ų v ienų, o 

rios. Kaip ir visuomet su savo nenu 
iistama ištverme daug darbo ir 
sielos įdeda šiam darbui. Šioj mu 
gėj jus trauks ir vilios tėvų komi 
teto ruošiamas gausus savo lietu 
viškais valgiais bufetas, kur gale 
site skaniai ir sočiai iki malonaus 

nepr ik lausomybės a t s ta tymo s u 
kakt į . T ą dieną, sus ir inkus ne
m a ž a m būreliui vindsoriečių i r 
ke l e ta i detroitiečių, prie miesto 
s a l ė s b u v o i ške l ta l ie tuviška tri
s p a l v ė i r Kanados vėl iava. 11 
vaL v i s i r inkosi į Šv. Kaz imiero 
bažnytė le , k u r šv. Miš ios buvo 
a u k o j a m o s už Lietuvą i r kovoju 
s i u s u ž jos la i svę . Tai dienai pri 
t a i k i n t ą pamokslą pa sa kė klebo
n a s k u n . Domininkas Lengvi
nas . P o t o v i s i rinkosi į netolie
s e e s a n č i ą D e Sant is m o k y k l o s 
salę, Ina* v y k o i ški lmingas mi
nėjimas.- Minėjimui vadovavo 
L B Windsoro apyl inkės pirm. 
dr. Česlovas Karas . Sugiedojus 
K a n a d o s himną, buvo pristaty
t i g a r b ė s sveč ia i : Kanados par
l a m e n t o narys dr. Mark McGve-
gen , Ontar io par lamento narys 
Bernie Nevvman ir l a t v i ų atsto
v a s B a n g a . J i e vis i t a r ė trum
p u s žodžius. Pagr indinę minėji
m e k a l b ą l ietuviškai pasakė dr . 
K a z y s Karvel is . J i s suglaustai 
p r a b ė g o polit inę padėt į ir gali
m y b e s Lietuvai la i svę atgauti . 
Ta i b u v o konkreti , rea l i ir pa
m o k a n t i kalba. P a s i b a i g u s o f i 
c ia l ia i daliai, scenoje pasirodė 

llllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIHIlHIIHIIIIItU 
M. A. Š I M K U S 

7COTART PCBMO 
rvCOM"C TAX S1BVICE 

4259 S o . Mapleroed, tei. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINTŲ iškvietimai pildomi 

PILIETYBES PRASTMAI Ir 
kitoitia blankai. 

!iiitiiiiIiiiillilillliiilllIlilllllllf!fllllliHini-

4 vienety mūras fcr garažas. Mar-
quette Parka. Naujas gazu šildymas. 
NašlS atiduoda už $38,800. 

Palikimą*. 5 kamb. 18 metą mūras 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Jrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvgje. Mar«uette Pke. $29.900. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette ^ke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksas "ranoh". Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant &l- i 
dymo dvi kontroles. 2 auto mūro ' 

garažas. Daug priedų. Tik pamatę j 
niipirksite už $40,000. 

į < I 
Tvirtas 2-ju aukštu mūras. 2 butai 

ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Parkel 

Valdis Re3l Estate 
2625 W«st 7lsf Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Selected appiicant coi;st nare a mi-
nhnrnn ot 3 years experlence. WiU 
set-up Ko. S and No. i Waraer S*a-
sey Turret Lathe and mtscellaneous 
typos ot angine lathes. We orTer 
steądy' employmępt, overtime, oo«n* 
pany paid Hospital'.zation & »e*iaton 
plan. 10 paid bolidays etc. 

Close to CTA Transportation. 
Arimtronsr Biuro Mfg. Cuinpany 

5800 W. Bloomingdaie 
Cnlcago, rtmrts , 

4J» Eo.'oal Oppt'r Bmpioysp M/F 

MMUĖįtS — ESPfcRD 
Good bsse psy, plūs ptece wcfiK, sni 
overtime. Benefftg 

AĖCUN&TbŠ P M T f V G CO. 
<M Š. vernmnt. Palatine, flL 

TOL. *B»-l4B 

VVfeLDĖRS 

Paikiam so»vy 2-ju butu mūr. oa»j 
ma> Bricfatuo Paifee. Savininkui 4 į 
kamb. butas ir 2 kamb. viršuj, iy2. 
vonios. Spintelės virtuvėj. Nanjai 
dekoruotas. Apačioj 4 kamb. butas. 
Pečiais apšild. 2 maš. mūr. gara
žas. Daug priedų. Susitarimui ap
žiūrėti skambinkite tel. 376-5086 

iiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiHimiuuiuiuiuiuii 
įvairiu prekių pasirinkimas nebran
giai iš masi} sandelio. 

COSMOS P ABCELS E X P » E S S 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
SSSS S. Halsted 8C, Chkago, IU 

2601 W . Catlt St., Cbioago, Ui. «MM 
Telef.: »25-27S7 — 254-SSa* 

Vytautas Valaattnas 
luiiuiiuiii 

rnetL. $27,500. 
Gražus btngaknr — 6 kamb. 2 tkH-

M&L 83 ir Kedzie. $64^00. 
15 metų senumo. 5% kamb. 3 mie

gami. Daug rūbinių. 2% maS. garaftM 
63 ir Narragansett. $54,000. 

2-ją aukštų - 2 po 6 kamb. mtfer. 
65 ir Taiman, $32*500. 

80 akrų U*aB» Lemocta, $iaO0O 
už akrų. 

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

2951 W. 63rd St.f 436-7878 

V A L O M E 
KILIMUS IN BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

J. BUBNYS — TeL R E 7-5168 

1 II * = 

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

Apdraustas perkraustyroas 

naujiems tuntininkams sėkmės P a v a l g y m o papietauti. 
ir i š tvermės šiose svarbiose jau 
nimo auklėjimo pareigose. 

Jonas Urbonas 

S K A U T Ų TĖVELIAMS 

SKauciŲ cia ruošiama ištaiginga. 

B u s ir! Pirmas pavasaris.... Danutė Valyte 
ir Arvydas šatraitis sumainė aukso 

. i žiedus Nuotr. K. Ražausko 
i kavme, kur bus galima ramiai pn i 
• sėdus gardžiai užkąsti ir pasivai' 
į sint: skaniais tortais ir pyragais 
lbe ; savo troSculi nuraminti karš 

ta kavute ar tai kitokiais ska 
niais gėrimais. Čia taip pat žada 
būti ir įvairių žaidimų, muzikos 
be kitokių parengimų, pramogų. 

i ir blusos", kuriame pavaizdavo 
! ką galima padaryti tik bendrom 

jėgom dirbant kartu. 

mt — *>% 
oi apdraodą 
MHo 

F R A N K Z A P 0 L I S 

Primename visiems tėveliams, 
kad laukiam iš jūsų visų dova 
nu paskirstymu- farrtų, kuris bus 
ruošiamas tėvų komiteto per Ka 
ziuko mugę. Fantais gali būti 
įvairūs nauji ir vertingi daiktai 
bei gėrimai, kaip vynas, šampa 
nas ir kita. Ma'oniai prašome 
kaip galima greičiau įteikti se 
kantiems asmenims: dr. Algiui ir 
Birutei Barauskams ir Eugenijai, jus vwus atsilankyti . 
Zubrickienei prie Šv. Antano par. 
Reginai Alkevičienei prie 

§v. Petro parapijos. Liolei Kizlaus 
kienei ir Genutei Palaikienei prie 
Dievo Apvaizdos parapijos ir 

Toliau sekė ketvirto skyriaus 
mokiniai su mažu vaidinimėl iu 
apie Laisvės Varpą. Mykolas A b e 
rius . į , _ . , VIII skyriaus mokinys, per 

Cia bus visiems progos nuotaikiu; ^ ^ ^ ą ^ ^ „ ^ 
ga:, įdomiai ir Iinxsniai praleisti ^ m^ ^ ^ ^ . ^ Q įQ 

sekmadienio popietes la!Ką. Ka1 

ziuko m u g ė laukia jūsų visų. 

Mugė rvyks kovo 12 d., sekma j 
dienį, 12 vai., Lietuvių kultūros j 
centre. Kaaauko m u g ė kviečia 

" M B U R K T U T U A N I ^ r i N Ė S 
MOKYKLOS VASARIO 16 

M I N ĖJIMAS 

sekė Dainius Skiotys, taip pat aš 
tunto skyriaus mokinys , padėklą 
anuodamas eilėraštį "Lietuvos 
Vardas". Keli šešto skyriaus m o 
kiniai suvaidino Gedimino s a p 
ną ir po to pasirodė visų mėgia 
m a s vaikų darželis, kuris išpildė 
eilėrašą. Mokyklos choras, v a do 
vaujamas Rimo Kaspučio, dar su 
dainavo tris dainas ir minėj imas 
baigėsi Lietuvos h imnu. 

Padėka priklauso vis iems m o 

įvairių atstumų 
Windsoro taut inių š o k i ų grupės i TeL: 376-1882 a r t e 376-5996 
merg inos , kur ioms vadovauja ' • . - j -
po iua Homes. ir ka imynin io D e t . 
ro i to l ietuvaičių choras , vado- . 
v a u j a m a s muziko S t a s i o Sližio. 
Minė j i m a s b a i g t a s L i e t u v o s b i m 
nu. P o t o vis i vėl r inkosi j pa
rap i jas salę, kur b u v o nuošir
džiai priimti ir pavaiš int i . Mi
n ė j i m e dalyvavo kartu s u detroi 
t i eč ia i s per 1 5 0 į s m e n ų . Aukos 
buvo renkamos pagal aukotojo 
l a i s v ą pasirinkimą L B ir M i k o 
darbams p a r e m t i 

Tikrai buvo malonu vėl s u 
gr įž t i į Windsorą h" s u nuišir-
dž ia i s vindsoriečiais d a r kartą 
paminėt i Vasar io 16-ją. O j ų 
nuoširdumo turėtume ir mes p a 
s imokyt i . Jonas Urbonas 

M A R Q r E T T E P A R K E 
S-Jų bntu nilrinin po 5 k u s k 

GJazu šildymas. Mūr. garažas Arti 
0&O6 ir Taiman. 2emiau $34,000. 

BTJTŲ MTJOMATTMAS 

NaoMĮ jiiHihiiss — 
Valdymą*. 

f 
Wanted fbr strUctura'! steet ft0\9ri~ 
canon shop. Mušt have s o d e 
knowledi:e of blueprinf readlng snd 
zaisceUaneoug fabricatiou. Excei-
lent -company benefits and wag«a 

C«lt — 887-7775 
ASK FOR RON 

— 
GEN"E3RAL >LACtfrXE 

S H O P — TRAJDIEE 
Startimg pay $3,65 per hour 

Appry in peraon or caH 

MPC PRODirjCrs OttRP. 
^HiO W. ^ c t o r i a , Chk-affo 

(Near Pulaski & B r y n Mauar) 
An eąual opportunity employer 

' 

• 

_ • 

• i i • . j m • 

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

P A I N T S P R A Y E R S 
2nd SHIFT 

We have excellent openmgs for 
paint sprayers with a minimtĮt^ et 2 
years experience. 

You mušt have the ability to mis 
and mateh all types of paints end 
be experienced in conveyor typa 
spraying. Some heavy uftiog reąuirtc 

We offer job security, exoeUeitt 
starting salary and complete benefit 
package. 

Odlfor 

BELL REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

Minėjimas įvyko vasario 18 d. 
Vandai Šepetienei laike Žiburio į Programą pravedė aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos pamokų • mokyklos mokinys, Gintas Za j k iniams ir mokytojams, kurie pri 
Lietuvių kultūros centre. Taip į ranka. Pradėta giesme — "Lietu [ sidėjo prie šio vasario 16tosios 
pat fantus galima įteikti ir vi va brangi" kurią sugiedojo visi 

Iš Detroito skautų.-čių iškilmingos auej^es idOtuMs iMpriUsusomybes 
šventes proga. Vyriauir.oji skautininke t Keinienė (deš.) priima tusti-
o iokis U Rag:eai«ae» raportą Nuotr. Joto Ų f f w 

minėj imo. Ypatinga padėka pri 
klauso p. Marijai Jankauskienei, 
kuri koordinavo visą programą 

Alma Lėlytė 

P R O F . R. BELAIČIO 
M E N O P A R O D A 

W a y n e valst . un-to prof. R i 
čardo Bi laič io m e n o paroda bu
v o at idaryta v a s a r i o 18 d. 2 vaL 
Arwin galerijoje , 222 W. Grand 
River pr ie Wash ington Bhrd. i r 
t e s i s iki kovo 3d. 

Parodoje i š s t a t y t a 2 9 pave iks 
l a i (akvarelė) i r i š jų d a u g u m a 
b u v o nutapyt i paskutiniųjų 6 
mėnes ių laikotarpyje. Pave iks 
luose va izduojama augala i i r 
įva ir ios žydinčios gė lės , kur ios 

i r ž y d j j o 

Parduodamas 55 pėdų pločio na
mas — 2 krautuvės. Galima pirkti 
ir su geležies <hardware) buniu. 
2 maš. garažas. 2632 W. 71 St. 
TeL 476-2427 

George Pfke — 853-5206 
STEWART. KARflER OOltP, 

Alemlte & IIKtrument Div. 

1826 Diversey ParkwaT 
Chicago, Illinois 80614 

Efcraal Opportnnity Empioyer i t / F 

S20SH West 

RADtO PROGRAMA 
Seniausia lietuvių Radto 

B» Naujoj Armijoj iš 
WNSR, 1380 banga, veikia 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 

progro-
Stories 

sekma-
val. po 

m a s į savo a tmint ies lobyną, 
tai ir civiuzacija turi atmintį, o 
mūsų šalis turi atminti u* tradi
ciją. Toji tradicija y r a laisvė 
į s t a m y m o ribose, o ne u ž jo. 

ArkivjNk. Sheea 

Paieškojimas 
ANTANAS JA r "NTsKIS ieško m : 
vo buvusių draugų. Jis yra studi
javęs Vilniuje, o dabar gyvena 
Kaune. Prašome atsiliepti per 
Bftiihi Kafinską. 776 Baitey Rd.. 
W. • l i rW4ts > N. T. I4n8«. 
7M—SS4-941« 

pietų — perduodama vėliausių, pa-

i sauiiniu firrių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magduses 

sas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis t Baltic Florists 
- sebų bei dovanų krautuvę, 902 
E. Broadvay, So Boston, Mass 
•2127. Telefonas aaMMB9 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugai" ir 
rasite dideli pasirinkimą lietuvišku 

5 kamb. mūr. bimgak>w. 
Karstu vandeniu apšild. Švarus, 

gerai išlaikytas. Garažas, šv . Ritos 
parap. apylinkėje. 

Skambint 827-1845 -

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
C&oaga. — tas daug pagreitina 
pardavimą ir pirkimą. 

NORINTTE.n 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arha HBoaaMdbatą 

įsipareigojimo skambinkit 

brjgų. 

P L U M B l N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt_ 
plytelės. (Saša blocks. Sinkos 
nunzdtiai išvalomi elektra. Ga
nte kreiptfe nuo 7 iki 8 vaL ryto 
arta po 5 vai vataro. 

SX3KAPINAS — «8€-t98D 

HiiiiHiiiiiHiiniNiiHiitiiHniiiinifinNHiii 

Radijo Valanda jau viri 35 m. tarnau
ja New Jersey, !few York ir Coonecti-
eut Metuviams! 
Kas Šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet 
U WEVD Sto«es New Yorke 1330 
kil, AM ir nuo 7 iki 8 vaL vak 97.9 

F1C 

Mrekt Dr. lulijfcn J. 
14*7 Fore* Drtva 

MouBUmsIda, N J. 07098 
lai . 232-5505 (eode) 201 

dėl turimo 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St . . CTiinago. DL 

767-0600 arba 778-9871 

HELP WANTED MOTERT^ 

! '. 

Mature, e^erienced, for smaU offlce 
of professional associab'on. Mušt be 
personable, organized and assume 
responsibility. Type 60 WPW. Good 
f ringe program with opportunity lbr 
personai growth. Salary depends an 
experience and qualiflcations. 

r , \ i j . _ flftSJttsn 
.-

D I M Ė S I D -

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU p 

• 

VMtinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Efenieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų rao-
mų atstovams tm€ti irražias viai-
tiDes korteles. 

be jokio 
mums. 

Taip pat, abejojant 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti Kreipkitės j "Draago" admiaisr 
NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir ; traciją visais panašiais reikalais 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus. Busite natenkuHi mušu patarnavi-

j mu-
r ••' «>*ĮJH>»Mssjn>iajtaiBwai 

tmiiifmifiifftinfniiiitfrmtiiiimiaftnSit 

THE BALTIC NATfONS 
Prof dr. BROVTO J K/tffLO 

naujas angių kalboje veskaiav, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Vaistybh? istoriją. 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje mtagra^ 
cijoje, trečioji — TI D. karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečjams jteikti kaip dovana 
Kaina 412.00. 820 paal. Užsakyti 
paštu 

DRAUGAS, 4545 Waat 6Srd Street 
<Tiica«o, ID. 6WK» 

IBhiois gyventojai prideda (Sbc 
atonaf ių ir pei'si uu (Inu iftaidoft*j> 
fiiininmtiimiMniliMiaMMHiiiiffiiHHii 

MOr. S botai po 5 kamb. O w n 

$4Ž.»00. 
M«1'ntv 2 

J30.SOO. 

po & 
Maranette F*xk». 

Mitras 4 v t e n n * M 
giMtte Parke. PiSaa. $S*.60«. 

Usoa 

Mes turime p*>rclKTim«l 

mainrtl. 

p v l u o d a m ^ i 4 S JS5.000 

VAIBA BEAl ESTATE 
Tel. - 925-6565 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu-
vlBcą kultūrinių valandų anglų kalba 
B Satoa HaQ Univanitato radijo sto- Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
ties <NeW Jersey WSOU 89.5 meg. te* j i s plačiausiai skaitomas Ue-
Fsf) Ptrmad 730-8^0 vai, vakaro, tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-l 

*• • » * • • > i aas yra visieiuii prielnamoe. 
, - f . — ^ J S J . M J 
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MOSU KOLONUOSE 
Brookryn, N. Y. 

PASVEIKINO KLEBONĄ 

D u mėnesiu sirgęs ir gydęsis 
ligoninėj kun. Pranas Raugalas, 
Apreiškimą parapijos klebonas, 
grįžo iš ligoninės vasario 4 d. 
Šiuo metu vėl vadovauja Apreiš
kimo parapijai. Jam sergant p a u 
piečiai ir bičiuliai nuolat meldė
si, kad pasveiktų. Todėl jis dabar 
visiems nuoširdžiai dėkojo už 
maldas ir krikščionišką meilę jo 
ligoje. 

APIE LIETUVA 

"The T a b l e f apie Lietuvą ir 
lietuvius rase.vasario 2 d. Buvo 
įdėtas viso puslapio pasikalbėji
mas su Simu Kudirka filmo " D e -
fection of Simas Kudirka" proga. 
Pdfcalbj paruošė ses. Mary Elena 
Majikas. Pasikalbėjimas pavadin
tas: "Lithuanian Leap to Liberty 
—Darkness mto Light". Ten bu
vo aprašyta Simo Kudirkos t ra
giškas gyvenimas Sovietų oku-
puotoj Lietuvoj, jo ryžtas paspruk 
n*, grąžinimas sovietams, kalėji
mas ir išsilaisvinimas. 

Tas pats laikraštis išspausdino 
straipsnį Lietuvos nepriklauso
mybės 60 metų sukakties minėji
mo proga vasario 16 d. laidoje. 
Straipsnį parašė kun. Pranas Rau
galas. 

MIRUSIEJI 

Šiais metais Apreiškimo para
pijoj mirė Rita Mileris, 20 metų 
amžiaus, staiga susirgusi, sausio 
1 d. Liko nuliūdę tėvai, sesutės 
ir brolis. Palaidota sausio 6 d. 
Matas Milukas, sulaukęs 92 m e 
tu, mipė sausio 13 d., buvo palai
dotas šeimos kapuose sausio 16 d 

d. Paliko vyrą ir du sūnų. Palai 
dpta sausio 31 d. Domininkas Ka
šėta, 85 metų, staiga mirė vasa
rio 17 d. ir buvo palaidotas va
sario 22 d. Paliko sūnų ir 3 duk
teris su šeimomis. Veliono žmona 
Elzbieta Kašėtienė mirė 1974. Dr. 
Povilas Legeckis mirė vasario 3 
d., palaidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse, Chicagoje vasario 6 d. Pa
liko žmoną Eleną, dukterį ir sū
nų su šeimomis. 

LIETUVOS VYČIAI 

41 kuopa Apreiškimo parapi
joj savo veiklą gyvai palaiko ir 
plečia. Vyčiai čia neteko didžiai 
pasiaukojusio ir ilgamečio vyčio 
ir pirmininko Antano Mažeikos 
ir j o žmonos Zuzanos, išsikėlu
sių gyventi Floridon. Naujoji 
pirmininkė Elena Kulber uoliai 
rūpinasi vytiška veikla. 

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
CHORAS 

Choras, vadovaujamas Vikto
ro Ralio, rengia bažnytinės muzi
kos repertuarą. Verbų sekmadie
ni sumos metu giedos naujų gies
mių ir Velykose Prisikėlimo Mi
šiose bei procesijoje. Pirm. Kons
tantino Kazlauskio ir valdybos 
rūpesčiu rengiama choro bendra 
komunija ir pusryčiai, kovo 12 d. 
sekmadienį. Per pusryčius kalbės 
rašytojas Jonas Rūtenis. 

m 
GERAI MOKOSI 
LIETUVIUKAI 

Lemonto miestelio aukšt mo
kyklos vadovybė miestelio laik
raštėlyje paskelbė sąrašą moki
nių, kurie gerai mokosi. Mokyk
loje mokosi keli šimtai, bet są
raše tik 208 mokiniai. Pažymėti 

Velionis, buvo taurus lietuvis, ve i . tik tie, kurių pažymiai A (5) ir 
kėjas, didžiai pasitarnavęs lietu-į B(4) . Sąraše yra ir kelios lietu
viškumui, ypač talkindamas sa-'viškos pavardės, tai Paul Jakštas, 
vo broliui kun. Antanui Milukui ' Audrey Povilaitis, Paul Jakaitis, 
spaudoje. Vaclovas Stasiukynas, Į Bridget Maselskis, Jill Pūkis, No-
72 HL, staiga mirė nuo širdies reen Goushas, Ru th Montvilas 
priepuolio sausio 27 4. ir palaido- ir Jane Montvilas. 
tas 30 d. Paliko liūdesy žmoną Šia proga norėčiau paminėti 
Moniką. Frances Dwyer, 74 n x , Pauliuką Jakaitį ir Janytę Mont-
po trumpos ligos mirė sausio 2 8 vilaitę. 

ISTORIJOS KLASTOJIMAS 
(Atkelta iŠ 3 puaLl 

rand urnas, paskelbtas 1974 m . 
"Lietuvos istorijos metraštyje", 
išleistame Vilniuje, 1976 m., 109 
- 124 p.) 

Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimas 

Krocker straipsnyje kas sakinys 
vis nauja nesąmonė. Nesąmonė, 
kad gen. Ludendorff norėjęs ma
tyti stiprią Lietuvą. Nesąmonė, 
kad -latvių ir estų tautų atsto-

"vai norėję asmenines sąjungos su 
Vokietija (Berlynas pasitenkino 
jų sujungimu su Prūsija). Nesą
monė, kad lietuviai buvę monar-
chistai. Nesąmonė, kad gedimi-
naitSkos kilmes kunig. Jonas 
Gediminas Beržanskis — Klausu
tis, vėliau Lietuvos f inansu minis
terijos tarnautojas, netikęs į kara
liaus sostą tik todėl, jog buvęs ne
turtingas. 

Tiesiog išlaužtas melas, kad 
kaizeris Wilhelmas II, džiaugsmą 
reikšdamas, pripažino suvereni
nę Lietuvos valstybę. Vokietijos 
kaizeris ir kancleris von Hertling 
1918. m . 23 (o ne III. 22 kaip 
stiaipsnyje pažymėta) rašte pripa
žino Lietuvos valstybę, bet "su-
jurfgų su vokiečių viešpatija am
žinais, tvirtais ryšiais ir sando-
romiš, visų pirma susisiekimo, 
muitų, valiutos sutartimis, ir pa
prašius vokiečių viešpatijos ap
saugos h* pagalbos tai valstybei 
atstatyti, pripaŽĮStame Lietuvą 
laisva nepriklausoma valstybe". 
Toks buvo pirmasis Lietuvos ne-
^ l a u s o m y b ė s pripažinimas de 
jute. 

"Laisva ir nepriklausoma" 
Lietuva negalėjo naudotis net 
planinėmis savivaldos teisėmis. 

Minėtam* E- Zunroerlės me
morandume atvirai sakoma: "Da

bartinei Vokietijai būtų žymiai 
naudingiau, jei lietuvių tautinis 
judėjimas nebūtų išaugęs iki 
valstybinio nepriklausomybės sie
kimo, o būtų buvęs nukreiptas j 
kuklesrų tikslą: sukurti savivaldą 
ar autonomiją Rusijos federaci
joje. Tuomet nebūtų atsiradęs 
lenkų pavojus Vokietijai. Kai 
žingsnis žengtas, generalinis įga
liotinis nebegalėjo jo pasalinti. 
Tuo metu tereikėjo stengtis su
silpninti ar sutrukdyti to žings
nio nelemtas pasekmes, kenkian
čias Vokietijai". I r jis tai darė 
siekdamas stiprinti vokiečių įtaką 
Lietuvoje. Kam tarnauja Ši miš
rainė? Tik ne lietuvių tautai ir 
istorinei tiesai. 

e? ke!:5 mcnes?tes, Lemon-' j 
te "American Legion Auxiliary; 
Voice of Democracy" paprašė 
Lemont High School mokinių 
parašyti straipsnius tema "What 
America means to me". Už ge
riausius parašymus paskyrė tris 
premijas. 

Komisija, atrinkusi tris, pasky
rė pirmą premiją Pa ui'ui Jakai

čiui, antrą — Jeff Dee (neliė-
tuvė) ir trečią — Janei Montvi-
laitei. Premijuoti straipsniai su 
autorių nuotraukomis buvo iš
spausdinti mūsų miestelio laik
raštyje. 

Paulius (gavęs 25 dol.) dau
giausia rašo apie laisvę Ameriko
je. Primena Patrick Henry žo
džius: "Give me liberty or give 
me death". Iš to išveda, kad 
Amerika pasidarė galinga valsty
bė ir pabėgėlių — laisvės ieško
tojų — priglaudėja. Toliau rašo: 
"but you will not find an-
other country on earth in which 
your chances will be better". To-

I" liau dar rašo, kad jo tėvai iš 
Lietuvos, kad Lietuvoje lietuviai 
neturi jokios laisvės, kad Lietuva 
jau trisdešimt šešeri metai kaip 
okupuota Sovietų Sąjungos. Jis 
gerai supranta, kaip sunku ten 
gyventi lietuviams, neturint lais
vės. Baigdamas rašo, kad Ameri
ka ant šios žemės visoms tau
toms — valstybėms, yra pavyz
dys. 

Paulius yra LB veikėjo Modes
to ir Lemonto Maironio lit. mo
kyklos vicedirektorės Jūratės Ja
kaičių sūnus. Jakaičiai turi dar 
dukrelę Viliją. Ji praeitais me
tais pavasarį Lemonto High 
school yra baigusi penketukais, 
o mūsų lituanistinę mokyklą — 
pirmąja mokine. Šiuo metu Vili
ja studijuoja teisę. 

Jane Montvilaitė laimėjo tre
čią premiją, parašydama kiek 
trumpesnį straispnį, bet taip pat 
apie Amerkos laisvę ir nepriklau
somybę. Daug'au apie vidaus 
laisves, išsimokslinimą, darbus, 
moterų lygybę, balsavimus ir t t . 

Straipsnį baigia: "America is 
the land of freedom and oppor-
tnnity, I am proud to say that 
America has given me the oppor-
tunit res to choose and make de-
cisions for myself . 

Jane yra Jono ir Danos (Abara-
vičiūtės) Montvilų duktė. Mont
vilai yrą tvarkingi, darbštūs žmo
nės ir gražiai įsikūrę. Augina ir 
leidžia į mokslus dukteris Danu
tę, Rūtą, Jane, Genę (Jane ir 
Genė yra dvynukės) ir sūnų Jo
ną. Visi vaikai yra taip pat 
darbštūs ir tvarkingi ir gerai 
mokosi. 

Montvilai priklauso Lemonto 
LB apylinkei ir aukomis remia 
Balfo veiklą. 

ius Laukaitis 

G&ės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

1443 WEST ttrd STREET 
TetaTonal: PR 84833 Ir PR g-4634 

Taip pat naujoji Barborai ir 
Gene Drtshlų krautuve 

THE DAISY STORE 
B918 S—tautui Hwy„ Oak Lawn 

T«L 48D.1318 

• H 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iŠ 

miksų tarpo, mylimą motiną, uošvę ir senelę 

A. t A. SOFIJA PETERIENE, 
kurios netekome 1977 m. kovo 2 dieną. 

UŽ jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 5 d., 7 vai. ry
to Svd. M.. Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šios* pamaldose ir kartu pasimelsti už a. a. Sofijos Pete-
rienės sielą. 

. . . 
BMtHMe — Suan-s. dukros, žentai ir an aka i 

Mylimam tereikti 

A. t A. KAZIMIERUI MEŠKĖNUI 
Lietuvoje mirus, dukrą VERONIKJJ JANTJ&RITIENC 
ir jos šeimos narius giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Jadvyga ir Justinas Gtiiauskai 
areae ir JI ̂ mauras tračiai 

A. t A. ANTANAS BARTU! IS 
Gyveno Mauston. Wisconsin, Anksčiau daugelį metų gyveno 

Chicago, Illinois, Brighton Parko apyL 
Mirė vas. 28 d., 1978, sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Qixa& Lietuvoje. Tauragės apskr. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko di<iėEame nuliūdime 3 sūnūs: Albert, Richard, marti 

Lorraine ir Raymond, marti Rona, 6 anūkai, 2 broliai August ir 
Stanley ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionies žmona buvo a. a. Villa (pagal tėvus Kotchkiss). 
Kūnas pašarvotas Mauston, Wisconsin. Penktadieni, kovo 3 d. 

velionis bus atlydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapinių koplyčią 
Chicagoje, kurioje 1 vai. popiet įvyks gedulingos apeigos, ir. bus 
palaidotas. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs su šeimomis. 

M-DRAUGAS, Vet*nr+»die™s 1*78 m Vovo TT>4I> ? 9. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ONA MA2IONIENĖ 
VAišviLArre 

PrieS penkerius metus kovo 6 dieną Viešpats pasišauks pas save 
mūsų brangią mainytę, senelę ir prosenelę. 

Už jos sieią bus atnašaujamos šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje kovo 4 d., šeštad., 7:30 vai. ryto ir pas T. Jėzuitus kovo 4 d., 
9 vai. ryto. 

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę 
savo maldose. 

Nuliūdę: Sūnus, dukterys ir jų šeimos 

Ketverių Metų Mirties 
Sukaktis m 

Antanas Šukys 
Girininkas 

Kovo 3-čią dieną sueina 4 metai nuo mano mylimo Tėvo mir
ties, o kovo 7 d. švęsime 1-mas metines mano brangios Motinos 
mirties. 

Tegul žydinčių rožių žiedai Jiems subręsta — Aukštojoj Dievo 
Buveinėj. 

Tegul mūsų sielvartas amžiams dėl Jųjų negęsta žemiškoj vėtrų 
šaly. ; 

Už Jų sielas bus atnašautos šv. Mišios švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje kovo 5 dieną 9:15 iš ryto. 

Kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
šv. Mišiose ir pasimelsti už Jų sielas. 

Liūdintis sūnus Zenonas 

Brangiam tėveliui mirus Lietuvoje, 

VERONIKA JANUŠAITIENE su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Kazys ir Irena Miecevičiai 
Janas ir Eglė Viiučiai 
Vladas ir Regina Andrijauskai 

i t A. BRONEI GEČIENEI 
Lietuvoje mirus, jos brolį STASĮ KYBARTE su 
seimą nuoširdžiai užjaučiame. 

• 

Vanda ir Vincas Simanavičiai 

!!!?PW:!iiW|rP':!™"'P!W 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografine apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažystamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ries vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir ji ryškina įvykiai, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m. 
Kaba su persiuntimu $7.41. Užsakymus Riųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. <8rd St, Chkago, m . 60629 

i 

Perskaitė "Draugi", duokite j i kitiems 

A.f A. ANTANINA VAIČAITIS 
ONAAAITYTĖ 

Gyveno Chicago, minois, Bridgeporto apyL 
Mirė vas. 28 d., 1978, sulaukus 90 m. amžiaus. 
GimS Lietuvoje, Sakių apskrityje, Kidulių valsčiuje. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph, marti mirusi — a. 

a. Agnės, duktė Ann Kondrad, žentas Zigmund, mirusio sūnaus a. a. 
Antano našlė Bernice Vaičaitis, 7 anūkai, 21 proanūkas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Jurgio ir motina mirusios dukters a. a. 
Agnės Vaškis. 

Kūnas pašarvotas Phillips-Labanauskas koplyčioje, 3307 S. Li-
tuanica Avenue. 

Laidotuvės įvyks penktad, kovo 3 d. iš koplyčios 8:30 vaL ryto 
bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas, marti, anūkai ir proanūkaL 
Laid. direkt. Tomas J. Labanauskas — Tel. YA 7-3401 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 

00VYDAS r\ GAIDAS Ir GCRALDAS F. DAIMID 
TRYS M0DERHISK0S KOPLYČIOS 

433034 S*. GaUfanria Avaaut 

460507 
a LA 3-0440 ir LA 3-9852 

HarmKagt Aveaite 
Telefonai — YArdi 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
•" + *-

a a Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTERN/&/E 

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

IAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetii¥l| UMatiftf DlraMorlf Asociacijos Nariai 

AITAIAS M. FMILLIP$ 
TOMAS Ir U0RTNAS UBANAUSKAS 

SO. LmJANICA AVE. TeL YAr* 7-MH 

STEPONAS C. UCK (UCKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 33rd PLACE 
2424 W. mh STREET 
Um S w a — i fflgbway, Patai RBK n . 

VTrginla 7-«73 
Tel REpubflc 7-121J 

TflL fTMOf 

KTRAS 1IEU0NAS 
50. CAUFORNIA AVE. Tel. 

JUMIS P. RUDMIN 
8 » SO. UTUANICA AVE. TcL YArdi Mf lMI 

MVIUS i RIDIKAS 
W4 SO. HALSTED STREET M . YArdi 7-lfU 

90. 

VASAITIS • INTIUS 
CKERO, JLL. T«L OLymp-c i ] 

• 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 ra. kovo mėn. 2 d. 
i 

x Marijonu bendradarbių sei-
įvyks kovo 12 d., Kančios 

sekmadieni, Marijonų vienuoly
ne Chicagoje prie "Draugo". 
Seimas prasidės pamaldomis 11 
vai. vienuolyno koplyčioje. Po 
pamaldų vienuolyno svetainėje 

(bus pietus ir po to seimo po-
X Prof. Baliui Vitkui kovo sėdis. Nors oras dar šaltas, bet 

1 d. suėjo 80 metų amžiaus su- kovo 12 d. tikrai jau bus šil-
kaktis, kurią savo tarpe vasa-' tesnjs. Laukiami bendradar-
rio 25 d. gražiai paminėjo D"*i i r svečiai. 
Liet. Agronomų sąjunga. Joje, * Teresė Slotkutė - Baraus-
daugiausia yra sukaktuvininko' Henė ir Romualdas L. Baraus-
kolegos ir buvę mokiniai. Prof. **» & Northlake. m., aplankė 
B. Vitkus yra buvęs ilgametis "Draugo" redakciją ir pasidali-
Dotnuvos žiemės ūkio akademi- no mintimis iš lietuviškos veih 
jos profesorius, rektorius, lai- los Melrose Parke ir apylinkėse. 
kinosios vyriausybės ministeris, Teresė Barauskienė yra iš Ko-
jvairių organizacijų vadovas ir hunbijos, bet mokslus ėjusi ^ ir mino]s universiteto Chicagos Orele studentai, hmkr ntieji Utuanistikos seminarą, vasario 16 d. pamir.ėjc 
palaikytojas. Dar ir dabar jis, Seimą sukūrusi šiame krašte, j Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 60-tą sukaktį. 1 askutinėj eilėj šešta iš dešinės prof. dr. J. Rėklaitien 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE j n x t k ^ J o 6 "^P 1*"* "" P i e &-

nių paroda jau parengta. Ji 
— MarianapoUo aukSt. m o - J ^ n u o v a 8 ario 25 iki kovo 16 

k> klos, Thompson, Conn., di- ^ pioena galerijoje, 30 Weat 
57 Street, Manhattane. 

AUSTRALIJOJE 
_ Mirė a. a. Ona Šaridenė, 

Kazimieras Čeieys. 

dalyvauja visuose kultūriniuo
se parengimuose, nevengdamas 
net visuomeninių ir politinių įsi
pareigojimų. Sveikiname gar
bingą Sukaktuvininką. 

x šauliu sąjungos centro 
valdybos skelbto straipsnio kon 

Jos brolis Ko'umbijoje yra jau- [ lit. seminaro vedėja Nuotr. A. Plaušina či 
nimo vadovas, leidžia lietuviams 
laikrašti "Prošvaistės" ir labai 
rūpinasi, kad Kolumbijoje ai> 
gantis lietuvių jaunirnas mokė
tų Uetuvių kalbą. T. ir R. Ba
rauskai šiame krašte jungiasi į 

kurso trijų premijų laimėtojai lietuvišką veiklą ir padeda fol-
bus paskelbti kovo 5 d. 2 vai. Koriniam klubui bei "Klumpės' 
Saulių sąjungos įkūrėjo VL tautinių šokių grupei 

CHICAGOJE IR. APYLINKĖSE 
BmUTlNINKIŲ VEIKLA 

Vasario 11 d. Liet. Tautinhio- . i T rv v r* l gamtą pavasariui artėjant se namuose rvyko L. D. K. Bi- ".. . ~.*r _._,_,_._._ „_, 
rutšs dr-jos centr. Chicagos 

Putvio minėjime Šaulių namuo- x Sol. Bernardas Prapuolė- \ skyriaus visuotinis narių susirin 
se. Minėjimą rengia Vytauto' uis, vienas mūsų mėgstamiau- j kimas, į kurį gausiai atsilankė 
Didž. šaulių rinktinė. Straips- sių jaunųjų dainininkų, šiemet narės ir viešnios. 
nio konkurse dalyvavo 7 auto- statomoje Verdi "Nabucco" i Susirinkimą atidarė dr-jos 
riai. Buvo skirtos trys premi- operoje atliks Babiloniios vy- pirm. K. Leonaitienė, kviesda- .. . _ . ,. _, . 
™ To«, I«««A™<^« JL>i • • ii. -i.- • . • • • i *.• in ^ • i • svečiai. Įvadini žodį tarė E. Di- • išlaidų. Ha mokslo metų pabai 
jos. Jas larmejusieji straips- riausto kunigo partiją. ma pirmininkauti E. Dtminskie-• . . . * \~ , . . . . . . . . . . . . . C(V , , 

, u i* i««. u 'minskienė, kun vaizdžiais u* t gos reikia dar sunokti 8,0G( 

nė, L Karazijienė ir E. Vilu- ir svarstė mokyklos reikalus. Iš 
tienė. Numatyta daryti iškylą LB Lemonto apylinkės Kalėdų 

švenčių proga mokykla buvo 
Antroje susirinkimo dalyje gavusi 650 doL auką, o dabar 

buvo savanorės - kūrėjos Sta- j artėjančių Velykų švenčių pro-
sės Statkevičienės pagerbimas j ga apylinkė mokyklai paskyrė 
jos 85 m. amžiaus sukakties i 660 dol., iš viso 1,310 dol. Iki 
proga. Į susirinkimą atvyko šiol mokykla iš viso turėjo arti 
L. K. V. S Ramovės atstovai ir •. 9,000 dol. pajamų ir 6,000 dol. 

rektorius kun. Jonas Petraus
kas su džiaugsmu sveikino sa
vo vadovaujamos mokyklos 
mokinį Douglas Hammond, ku
ris pateko į Valstybinės mokslo 
tipendijos konkursą finalistu. 
Jis yra vienas iš 25,000 ir 230 
mokyklų. Jis puikiai išlaikė 
'vairius egzaminus ir pasiekė 
-ačią šių varžybų pabaigą. 
Tai rodo. kaip sako. konkurse 

iovai kad mokyklos mokslą"? 
vra labai gero lygio. 

— Lietuvių Rašytoju draugi-
ia New Yorke buvo sudariusi 
komisiją, kuri turėjo vertinti 

_ Povilas Alekna 1974 m. 
testamentu paskyrė 1000 dole
rių Australijos lietuvių fondui, 
prašydamas šią sumą laikyti 
premi a už lituanistinį akade
minį darbą moksliniam laipsniui 
gauti Speciali komisija šią 
premiją paskyrė dviem asme
nim: Aldonai j iškaitei už jos 
apie 100 puslapių mokslinį dar
bą "Lietuvių literatūra ir in-

1977 metų grožinės literatūros' formaciniai šaltiniai Australi-
knygas. į tą komisiją buvo joje" ir Jonui Meilūnui už 73 
pakviesti: Kotryna Grigaitytė-: puslapių mokslo darbą, parašy-
Graudienė Paulius Jurkus, i tą Lietuvių emigracijos į Aus-
A'eksandras Merkelis, Pranas j traliją tema. Kiekvienas jų ga-
Naujokaitis, Vytautas Volertas.;

 Vo po 500 dolerių. 
Buvo norėta premiją paskirti j _ Lietuvos nepriklausomybes 
dar prieš Vasario 16. Pirma-1 atkūrimo 60 metų sukaktis bu-
sis komisijos posėdis buvo nu
matytas sausio gale, bet jis ne

spausdinami "Kario" niai bus 
žurnale. 

namu savmmkų dr-jos valdybos Į ^ U ž p l y n i ų Pultinevičius na-1 «*ątai. Sekretorė Z. Juskev*, ^ ^ ^ ^ į ^ ^ 

j X Albinas Baranauskas pa- In* sekretoriauti M. Ališauskie- ^ j ^ ^ mčhxQ ^ 
(baigė rašyti trečią dalį savo ro-**- P " ™ * susirinkimo d a l y j e į ^ ^ ^ ^ i r ^ p a t i n g a i s 

mie ir svetur". Knygą leidžia č i e n ė perskaitė paskutinio^ vi- j ^ ^ iomįda. T^^^ k a < į; gauti pyragų, margintų kiauši-
Lietuviškos knygos klubas. 

X Juozas Žvynys, žinomas 
čikagiškis. jau kuris laikas su 
šeima gyvenąs St. Petersburg 
Beach, Fla., atvyko į Chicagą ir 
laikinai apsistojo pas buv. šei
mininkus K M. Dargius, 7259 i f 7 . „ v j \ , . T i ' , . mo kelią Solenizantę sveikino o~ ^ ;<,_ A ,^ •«, ™> lyte, S. Kerelytė, J. Ivašauskie- „ * Z , ^ So. Francisco 
6-7867 

Ave., tel. GR 

X Apie Pietų Amerikos lietu 
vhj IB. kongreso filmą žinelė, 
paskelbta "Draugo" Nr. 43, pa- i ateitį — tai dvi svarios t e - į v a r d u J- Tam u l i s- V i s u susirin- Rasa Barauskienė mokyklos vi-1 skambino milijonierei sakydami, I truoti pavedama Radisson vieš-
tikslinama ta prasme, kad filmo ! mos. kurios bus nagrinėjamos j k u s i u * * b u v o V*^^ sukaktu-

Gavėnios vakaronėse kovo 3 *[***? sveikat<>s, ramaus sau-
10 dienomis Jaunimo centro " ^ f l a ° ? e r u * rūpestingų duk-

pija yra Brazilijoje, pas prel. i Ateitininkai sendraugiai Visi 
Pijų Ragažinską. 

atstovai J. Skeivys, L Petraus
kas. S. Patlaba ir A. Atutis 
vasario 27 d. buvo nuvykę pas 
aldermaną John S. Madrzyk 
tartis kriminalinių nusikaltimų 
daugėjimo, mokesčių stabiliza
vimo, medelių atsodinimo šali
gatviuose, apylinkės žmonių 
saugumo ir kitais svarbiais rei
kalais. Aldermanas pažadėjo 
savo paramą 

X Priešvelykini* susjkaapi-
mas jaunimui ruošiamas kovo 
4 d., šeštadienį, 7:30 vai vak. 
Jaunimo centre. Bus rodomas 
įdomus filmas apie antrąjį 
Kristaus atėjimą, vyks diskusi
jos, bus šv. Mišios ir vaišės. 
Ruošia moksleivių ateitininkų 
kun. A. Lipniūno kuopa. Jau
nimas kviečiamas dalyvauti. 

x Albinas Baranauskas, Wa-
terbury, Conn.. savo sveikini
mus "Draugui" parėmė auka. 
Dėkojame. 

X FeHcijus Prekeris, StL Pe
tersburg Beach, Floridoje, ma
loniu laiškeliu padėkojo už ka
lėdines korteles ir atsiuntė au
ką Dėkui 

x Feliksas Handeflds, Cen-
terville, Mass., užsisakė lietu
viškų plokštelių ir prisiuntė 
auką. Ačiū. I 

x lietuviu Operos šių metų 
pastatymo išlaidas sumažino 
dr. Joana ir dr. Jonas Valaičiai 
— 100 dol., Zita ir Vffius Juškos 
iš Haines City, Florida — 100 
dol., soL Roma ir inž. Viktoras į 
Masčiai — 100 dol., dafi. Marija 
ir dr. Kazys Ambrazaičiai —Į Ini. K. Ožeus pasakė pagrindinę 
100 dol., Vilma ir dr. Vytautas kalbą Lietuvos nepriklausomybės 
Rėkliai — 100 doi Šiems mece- P M k e W m o d i e n o e minėjime, kurį 

suruošė LB Brighton Parko apy
linkė Nuotr. P. Maletos 

000 
dol. Mokyklai paremti tėvų ko
mitetas rengia Velykų bazarą 
mokyklos patalpose šeštadienį, 
kovo 18 d., kuriame bus galima 

suotinio susirinkimo protokolą. , . ^ , . , , .. 
p. __ . . .c ./V j pasibaigs Lietuvoje u* esančių \ nių, stalams papuošalų ir kito-

, ~ Sovietų Sąjungoje lietuvių kan- j kių šventinių dalykų. Balandžio išsamų pranešimą apie skyriaus v. . ^ ., ° . . . . i «oJ, X I - *• r •i i --j • rT^r «i. •- , ;cios ir susilauksime laisves ir; 22 d. saukiamas visų tėvų infor-veiklą. įzdimnke L. Stasiumenė _ . . ^ . - ___. . . . . . . ^ # .. . . . ^ . ; sviesesmo stojaus. M. Babic- macinis susirinkimas aptarti apie piniginę kasą. Buvopasi-!.. . , „.'. J . . . . . . . ; J - - L. i J - J -_T^ ikiene plačiai apibudino biruti-
; džiaugta, kad i draugiją jstojo! . , , « „ , . > , . » . . . . • _* Vr «. ! ninkes S. Statkevičienės gyvem-1 penkios naujos narės: V. Kere ' 6 J 

x žvilgsnis į šių dienų krikš
čionišką gyvenimą ir Žvilgsnis 

Ramovėnų s-gos centro valdy
bos įgaliotas K. Dabulevičius, 

ivyko. Dėl susidėjusių aplinky
bių komisijos nariai iš savo pa
reigų pasitraukė. Naują vertini
mo komisiją Rašytojų draugi
jos valdyba sudarys jau kitoj 
vietoj. 

— Dail. Elena Kepalaitė va
sario 8 d., skubėdama namo iš 
požeminio traukinio, paslydo ii 
susilaužė per riešą kairiąją 

vo iškilmingai ir gražiai pami
nėta visose lietuvių kolonijose. 
Buvo ruošiamos minėjimo aka
demijos, pamaldos, koncertinė 
dalis, radijo programos, teikia
mos informacijos australų spau
dai ir kitais būdais garsinamas 
Lietuvos vardas. 

— lietuviškos radijo valandė
lės šiuo metu veikia Adelaidėje, 
Canberoje, Melbourne ir Sydnė-

CHICAGOS ŽINIOS 
SAUGOTIS APGAVIKŲ 

Iš milijonierės Marilyn Lewis mokyklos pavasario baliaus, 
mokslo metų baigimo, dainų ir j Chicagoje plėšikai pagrobė žie-
sporto švenčių Toronte, ir 1978 j dą 150,000 doi vertės. Jie Lom-
-79 mokslo metų registracijos į bardo priemiesty pavogė Cadil-
reikams. Gegužės 6 d. įvyks tra- j i a c automobilį, nuo kito automo-

ramovėnų Chicagos sk. A į dicinis mokyklos pavasario ba- j bilio pavogė numerius, pritvir-
Tveras ir savanorių - kūrėjų j liūs. Posėdyje dalyvavo pirm. j tino prie Cadillaco. Tada pa 

SOUJOMNIS VIEŠBCIIS. 
Sheraton - Cbkago viešbuti, 

turintį 937 kambarius, nupirko 
nauja bendrovė, vadovaujama 
advokatų L. Hehlman ir S t E. 
Ticho. Mokėjo daugiau kaip 
17 mil. doi ir dar išleis 6 mii 
dol remontams. Jį adminis-

mecenatai Bronius ir Veronika 
Aušrotai prašė VI. Civinską 
padovanoti šj filmą Lietuvių fo
to archyvui Chicagoje, perduo
dant jį kun. A. Keziui. Filmas, ... . . _ _ . _ _ . 
yra originalas ir jo viena ko- Į to. Vakarones ruošia Chicagos '^ nekepasirnatėm 

cedirektorė Jūratė Jakaitiene,; kad nori padaryti televizijoje 
ir komiteto nariai Ona Anta- Į pasikalbėjimą su ja. Atvažiavęs 
naitienė, Rasa Bialik, Vytautas | "šoferis" pasiėmė tą moterį su 

kavinėje Pre'egentais bus dr j t e n * Slob°Je- B u v o Pasegta gš- j Kamantas, Algis Kazlauskas, Į namiškiais, bet vieton televizi-
Vyt. Vygantas iš New Yorko ir K l * e " > d į * "gaus ių metų" Romas Krištopaitis. — K. jos, nuvežė į Lake Point Tower 
dr. Adolfas Darnusis iš Detroi-! i r J t e i k t a J ^ 0 J a n k a u s k n y g a PARODA automobUiams statyti aikštę, 

541 EI Illinois, Chicagoje, kur 
laukė trys su kaukėmis bandi-

Meno kolekcionierius K. Avi- į t a i . Nuplėšę nuo nulijonierės 

PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJ 

S. Statkevičienė trumpais, bet 
nuoširdžiais žodžiais padėkojo 
už pareikštą jai pagarbą. žienis penktadienį Čiurlionio ga-1 p i r š t o žiedą, surakino ją lydė-

Vasario 16 proga dr. V. Sruo- į * 1 * * &tiČ&Tė p a r ° f ą k Ū ^ U ' I i"*™ ^^^ ^ U ir verslo da-u i« P 1 ^ * • « kūnuos jis yra supirkęs. Paro- i i m n k a j r rjabėeo kitu baJtu au giene buvo pakvjesta pammėti d o j ^ ^ ^ ^ i n i d ą 1 y v a ^ ^ ^ Z pabėgo kitu oaltu au 

kviečiami atsilankyti 
X Elona VasyHūnfenė, So-

merville, Mass., nuoširdi visuo
menės veikėja, artima "Drau-
- »• v J _ J VA » • *.- e/\l"^~» . -r . r ". * T. aoj issxate sava iniciatyva oe tomobilhi 
go bendradarbė, atemnte 501 reikšm-.nga ir atmintiną dieną.: ^ ^ ^ ^ tomobuiu. 
dolenų auką savo dienrašfrui Jos paskaitoje buvo paliestas p a v e i k s l a 1 . ^ ^ . - ^ ^ ^ j ATLEIS 41 GYDYTOJA 
stiprinti ir tuo būdu gražiai; Lietuvos istorijos.gyvenimo lai- a k V a r e l ė s d a u g i a u s i a _ « i , ~ , I 
pareme sunkms mūsų spaudos kotar.is nuo "Aušros" laikų iki { ^ ' librisu 
darbus. Maloniai dėkojame. j nepriklausomos Lietuvos valsty-. ^ ^ ^ ^ ^ ^ A . V a . - J i e turėjo ribotus teidimus vers-

X Sofija OžeBenė išvyksta fl- bės įsikūrimo. Po to sekė f M f c f c pažymėjo, kad paroda tu- tis medicina ir dirbo Illinois 
gesnei viešnagei pas dukterį Da-, kalbia su Vilija Kerelytė. Ji rf saprantamų kontroversinių: psichiatrinėse Ugoninėse, bet 
lią Da la Cueste, gyvenan«ą su teikė ^omtus klausimus - ^ d r . , hrnoią^ Lietuvoje menas —neįsigijo pilno leidimo medici-

• • - • V. Sruogienė vaizdžiai ir &&-\ gn^j "socialistinio realizmo" I nos praktikai 

bučių bendrovei Dabar vadin
sis Radisson-Chicago. 

SERGA MOKYKLOSE 
Rusiška sloga išsiplėtė Chica

gos ir priemiesčių mokyklose. 
Labai daug moksleivių neateina 
į pamokas. Regina domininko
nų aukšt. mokykla Wilmette 
priemiesty net uždaryta. 

IEŠKO VADO 
Chicagos miestas tebeieško 

naujo policijos vado. Tarptau-
_ tinė polcijos vadų sąjunga pa-
.Treč.adiejų numatyta.atleisti siūlė Chicagai 100 kandidatų:'* 

41 užsieny baigusį gydytoją. 

natams už didžią finansinę pa
galbą Verdi "Nabucco" operos 
pastatymui nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvių Opera. (pr.). 

x Religinis koncertas padės 
pasiruošti kančios savaitės rim
čiai. Ruošia Lietuvių Styginis 
Ansamblis ir Jaunimo centras. 
Koncertas neilgiau dviejų valan
dų Jaunimo centro didžiojoj sa
lėj, kovo 12 d.. 5 vai popiet. 

(pr.). 

x Bilietai f Lietuviu Styginio 
Ansamblio Religinį koncertą 
gaunami Vaznelhj prekyboje, 
2501 W. 71 St^ tel 471-1424. 
Koncertas ruošiamas kovo 12 
d, 5 vai popiet Jaunimo cen
tre, (pr.) 

X 1978 m. kettonh] j Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kieia, 6557 
So. Talman Ave.. Chicago. EL 
6062a tek*. 737-1717. (pr.). 

X Ona NorviBenė po opera
cijos sveiksta Šv. Kryžiaus li
goninėje. Operacija pavyko 
sėkmingai ligonė tikisi greitai 
grįžti pas savo šeimą. 

X šaulių sąjungos centro 
valdybos posėdyje nutarta su
aktyvinti Romo Kalantos pa
minklo statymo eigą. Tam rei
kalui paskirta pradiniam dar
bui reikalinga pinigų suma Ir 
vykdomi kiti paruošiamieji dar
bai Paminklo statymo reika
lams vadovauja sąjungos pir
mininkas Karolis Milkovaitis. 

X Dalia Gihydlenė, "Gabi
jos" skaučių tunto tuntininkė 
Detroite, mums atsiuntė malo
nų laišką rašinėlį, padėkojo 
"Draugui" už gerą informaciją 
iš skautų-čių organizacijos gy
venimo ir pažadėjo toliau ak
tyviai hfindradarhiaiiti. 

savo šeima Modeline, Kohunbi 
joje. 

X Albertas Stakėnas, Chica
go, m , pratęsdamas prenume
ratą, išreiškė pasitenkinimą 
dienraščio informacija ir paliko 
10 dolerių auką Labai ačiū. 

x Vacys Petrauskas, Vacys 
Construction Co. savininkas, 
2457 W. 69th St, Chicagoje, 
dažnai paremia savo dienraštį. 
Ir dabar, atnaujindamas pre
numeratą, paskyrė 20 dolerių 

miai atsakinėjo. Pokalbis buvo 
įdomus ir klausytojus maloniai 
nuteikė. 

Dalyviai dr. V. Sruogienei 
nuoširdžiai dėkojo. 

Svečiai buvo pavaišinti ka
vute ir skanumynais. 

M. Ališauskienė 

LEMONTO MOKYKLOS 
TĖVŲ POSĖDIS 

Lemonto Maironio lituanisti-
auką. Jis skelbiamas Garbės I nes mokyklos tėvų komitetas 
prenumeratorium. Nuoširdžiai! posėdžiavo F. h* O. Antanaičių 
dėkojame. i rezidencijoje Orland Park, UI. 

kontrolėje, bet lietuviai ėUūlinin-
kai įstengė išsilaikyti nesužlug
dyti. Parodoje liaudies moty 

tTŽ GIRTA VAŽIAVIMĄ 
R. Corr, 30 m., buvo nepagy-

vais yra nemažai tokių temų, ! d o m a i s t o t a s sprandas auto-
kurios, anot dail. Valeškos, t ik - | m o b i l i o ne^imėje 1»73 m. Ne-
tų ir į religinio meno parodą, i l a l m ė s baltininkas buvo polici-
Atidarius parodą, Jaunimo cen- ! n i n k a s J" Dondlinger, kuris va-
tro kavinėje vakaronės metu I =**«• &*&. Susitarta, kad 
buvo parodytos daugelio daili- n u k e n tėjęs Corr, gyvenąs 1925 
ninku kūrybos skaidrės. ! N ' L i n c o m ' Chicagoje, gaus iš 

DaiL Valeška savo žodyje pa- R a u d o s 200,000 doi 
žymėjo, kad lietuviai kultūrin
gesni už ateivius rusus. Po de
šimtmetį trukusio socialistinio 
realizmo teroro, lietuviai daili
ninkai ima atsigauti 

Stalino laikais 
ypatingai buvo prispausti. Pold a i 1- A- Valeška pabrėžė, kad 
jo mirties pradėjo atsigauti i r | daugrelis dailininkų ok. Lietuvo-
jų dabar nebeįmanoma sulai- * • ^ i a i prasiveržė iš tojiems 
kyti. Per pirmą okupaciją ru
sai buvo nutarę nugriauti Auš
ros Vartus, nes tankai nega
li pravažiuoti. Lietuviai dali
ninkai sudarė gerą dokumenta
ciją, remiantis istorija, meno 
dalykų vertinimu. Susidarė be
veik ištisa knyga. Su ja V. 
Krėvei pavyko Aušros Vartus 
ilgelbėti 

Advokatas JONAS CIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avome 

Tel: 7763509 
Chicago, Illinois 61629 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
šeštad. 9vai ik i 1 vai d. 

dernią, bizantinė kūryba pasie
kė laimėjimų, bet vėliau taip 
ir sustingo vietoje. 

Buvo parodyta nemažai 
dailininkai į skaidriU» kurias aiškindamas 

primetamo realizmo. Paroda 
tęsis iki kovo 5 d. 

J. Daugailis 

lltHltlHHttlttlHIHIHHUHHH»lllimillW» 
ANDRPJS NORIMAS 

"SANTAKA" 

I'. Lktuvos nepriklausomybės 60 metų sukakties minėjirro Detroite. 
j jauniiBaą UOA iv. Midji auk§ 

12-ka novelių. Iš jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre-

Loetuvos dalhmnkų tragedija, Į ciokakes. Kaina su persiuntimu 
kad jie savo kurinių neturi ga- $6.30. Užsakymus siųsti: 
limybės rodyti meno parodose DRAUGĄ* 4545 
vakaruose. Katalikybė ugdė 1 Qri>*p»t n . 

iiHiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiti 

DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ 
PASAULIAI 

J. Burkus 
Pavadinta pagal šv. Augustino 

išsireiškimą: Du priešingų siekių 
nuėstai, kurių "vieni sudaro gerieji 
angelai ir Žmonės, o antrie$ tie, 
kurie yra blogi". Knyga parašyta 
lengvu stiliumi ir joje svarstomos 
populiarios šių dienų žmonių, tau
tų ir dvasių problemos. 444 pusi., 
kaina su persiuntimu $8.90. 

Užsakymus siųsti: Drangas, 
4545 W. 6Srd St.. CUcago, DL 66629 
MIIHlMIlIHIMIHHHHtmtHlim 

W. ttrd Street, 

i*wt*, A»o Urbonoį B»aą, padarė mūsų kūrybą mo-j 

O N A 
Vytautas F. BEUAJUS 

{vairus pasakojimai suristi su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi 1977 
m. Kaina su persiuntimą $5.30. 
Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4545 W. flSrd St, 
Chkago, DL 60628 

*-Ą* 
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