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„Atiduokite -

uoKire mums 
b v v# / / 

aznycią 
ParapieSių pasipiktinimas del Žaliosios bažnyčios pavertimo malūnu 

12 

Religijų reikalų tarybos 
įgaliotiniui K. Tumėnui 
Žaliosios Katalikų parapijos 
Rumokų Eksperimentinio 
ūkio Klausučių gyvenvietės 
tikinčiųjų 

P a r e i š k i m a s 
Kasydami šį pareiškimą, mes 

norime pranešti savo didelį pa
sipiktinimą dėl mūsų bažnyčios, 
esančios Žaliosios gyvenvietėje, 
pavertimą malūnu po Religijų 
reikalu tarybos įgaliotinio išvyki
mo iš Žaliosios d 977 birželio 30. 
Mūsų turimomis žiniomis, tai ap-
gafcrotas mūsų teisių pažeidimas. 
Jums išvykus buvo greitai paleis
tas malūnas. Visi galvojome, kad 
tai padaryta Jūsų nurodymu. Mes 
nenusileisime. Atiduokite mums 
bažnyčią. Ji ne kam kitam pri
klauso, bet mums, ir mes nori 
me joje ne grūdus malti, bet po 
sąžiningo darbo melstis. Prime 
name, kad ji nuo 1948 užregist
ruota Vilniuje Religijų. reikalų 
tarybos įgaliotinio B. Pušinio ne 
kaip ūkinis pastatas, bet kaip 
bažnyčia. Draudimas ir kiti mo 
kesčiai mokami buvo kaip tik už 

bažnyčią. Sudaryta sutartis su 
Vilkaviškio rajonu 1948 taip pat 
liudija, kad tai yra bažnyčia su 
bokštu viršuje. Taigi, ar galima 
nuneigti, kas teisėtai pripažinta 
ir patvirtinta? Įstatymas turi lik
ti įstatymų, sutartis — sutartimi. 
Skaudu, kad visa tai sunaikinta. 
Mes, Žaliosios katalikų parapijos 
tikintieji, bet kokius daromus 
veiksmus iš ateistų pusės prieš 
mūsų buvusią šventovę laikome 
ir laikysime mūsų pagrindinių tei
sių sutrypimu. Nedelskite ir grei
tai atiduokite mums bažnyčią! 

1977.VHI.15 
Žaliosios katalikų parapijos 
Rumokų eksperimentinio 
ūkio, Klausučių gyvenvietės 
tikintieji: 
(Pasirašė 136 asmenys) 

1977 m. rugsėjo 11d. Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis atsakė 
į šį pareiškimą, nurodydamas, 
kad pareiškimas pasiųstas svars
tyti Vilkaviškio raj. vykdomajam 
komitetui. Žmonės smarkiai pa
sipiktinę K. Tumėno elgesiu, ku
ris skundą siunčia pačiam nusi
kaltėliui svarstyti. 

Religijų Reikalų Tarybos 
įgaliotiniui K. Tumėnui 
Žaliosios Katalikų parapijos 
"Švyturio" kolūkio tikinčiųjų 

P a r e i š k i m a s 
Žaliosios katalikų parapijos 

bažnyčia, kurioje mes meldėmės 
buvo neteisėtai *1963 uždaryta. 
Mes palaikome Žaliosios gyven
vietės teisėtus tikinčiųjų reikalą 
vimus atgauti prievarta atimtą 
bažnyčią. Mus giliai sujaudinę 
pavertimas jos malūnu. Šį veiks
mą mes laikome pagrindinių mū
sų teisių pažeidimu ir net pasikė
sinimu į sąžinės laisvę melstis to
je šventovėje, kuri mums jau nuc 
pokario laikų priklauso. Vilniuje 
ir Vilkaviškio rajone 1948 ji pri
pažinta ne ūkiniu pastatu, bet 
bažnyčia ir visą laiką mokėtr 
draudimas ir kiti mokesčiai kair 
už bažnyčią. 

Taigi šiuo pareiškimu mes rei
kalaujame: atiduokite mums Ža
liosios bažnyčią ir netrukdykite 
dirbti ir melstis. Ji priklauso tik 
mums. 
1977.VHI.27 

Pasirašė 80 Žaliosios katali 
kų parapijos "Švyturio*' ko-

. lūkio Šūklių ir Gustaičių kai
mų tikinčiųjų. 

B aAušros" Nr. 8 

SOS! SOS! SOS! 
V. Petkaus kratos protokolas 

• 
(Pagal kratos protokolą) L Rašomąja mašinėle parašy-

1977 m. rugpiūčio 23 d. Vii- tf tekstai, pavadinti: "Helsinkio 
niaus autobusų stotyje saugumo susitarimų vykdymui remti Lietir 
darbuotojų buvo sulaikytas (ne- v o s visuomeninė grupė" Doku- v 
pateikus dokumento) Viktoras m e n t a s Nr.3,4,5,6,7,8,9,10 ir 12. žodžiais: 
Petkus, Antano, Helsinkio susi- V i s o — 4 7 ^P3*- Kiekvieno do- vykdymui 
tarimų vykdymui remti Lietuvos kumento numerio pabaigoje at- g*nt:s žodžiais: 
visuomeninės grupės narys ir pri- spausdintos pavardes: "Tev. Ka-
statytas į jo paties butą Vilniuje, r o l i s Garuckas, Eitanas Finkel-

- 7. Mašinraščio tekstas lietuvių 
kalboje, prasidedantis žodžiais: 
''Belgrado komisijai..." ir užsi
baigiantis pavarde "Tomas Venc
lova", 1 lapas. 

8. Mašinraštis, prasidedantis 
žpdž'ais: "Jo Ekscelencijai Kau
no arkivyskupijos..." ir užsibai
giantis Viduklės klebono parašu. 
3 lapai lietuvių kalboje. 

9. Mašinraštis, prasidedantis 
"Helsinkio susitarimų 

remti..." ir užsibai-
Mordovijos la

geriuose". 1 lapas. 
10. Rankraštis latvių kalboje 

Komjaunimo g. 35-8. Bute pa- šteinas, Ona Lukauskaitė-Poškie- su Kalniušo parašu; 1 lapas. 
daryta krata, kurios tikslas, pa- nė, Viktoras Petkus, Tomas Venc- „ rA>kunientas ma§{nraštyje 
sak kratos protokolo, — "surasti į** . Pne dokumento Nr. 7 pne- uetuvių kaiboje: "Estijos-Latvi-
ir paimti dokumentus antitatybi- Je yra du dokumentai — Eriko j o s . L i e t u v o s Tautinio judėjimo 
nk» turinio ir daiktus, turinčius Udomo pareiškimai (estų kalba), Vyriausiojo komiteto sudarymo 
reikšmę byloje" (Balio Gajausko 2 l a P * ' '.. W i aktas", 3 egz. Viso 31 lapas. Taip 
bylai Nr.38). Kratą vykdė VSK 2. Dokumentas mašinraščio pat vienas to paties dokumento 
prie LTSR MT Tardymo sky- tekste rusų kalboje pavadintas: egzempliorius rusų kalboje, 11 
riaus vyr. tard. majoras Pilelis, "Litovskoj gruppe po vipolnieni- lapų. 
vyr. oper. įgaliotinis majoras Tra- ju rešenij Xelsinkix soglašeniį. 1 2 . Dokumentai su pavadini-
kimas, leitenantas Birbilis. Kvies- Zajavlenija ot Niklusa Marta". m a i s rusų k a l b o j e . «Glavnyj ko-
tiniais kratoje dalyvavo: Stublys Prie pareiškimo pridėta Niklaus 
Vytautas, Jono, gyv. Vilniuje, autobiografija rusų ir estų kal-
Baltarusių g. 16-6 ir Gadonaitė bomis. 24 lapai 
Irena, Kazio gyv. Vilniuje, Žir- 3 N i k , a u s p a r e i š k i m o a n t r a s 
manų 115-/0. egzempliorius su priedais, 24 

Kratos metu kambaryje buvo ir spausdinti lapai. 
Masiulionis Algirdas, Jono, gim. 4. Marto Nrklaus autobiografi-
1959 m., gyv. Vilniuje, Ramunių ja rusų kalboje, mašinraščio 11 
g. 29-1. Jis buvo sulaikytas kartu lapų. 
su Viktoru Petkumi autobusų sto- 5 Mašinraščio tekstas lietuvių 
tyje ir taip pat pristatytas 1 V. k a l b o ^ p r a s i d e d a n t i s žodžiais: 
Petkaus butą. Cia buvo iškrėstas « T r i s d e ? i m t pmkių v a l s t y b i ų 
ir A. Masiulionis, iš kūno nieko 1 9 7 5 m e t ų Helsinkio..." ir užsi-

mitet nacionalnogo dviženija Es 
tonii-tLatvii-Litvy" mašinraščio 
16 lapų. 

13. Mašinraščiai latvių ir estų 
kalbomis. Viso 29 lapai. 

14. Vokas su 3 egz. vyrų nuo
traukų. 

15. Pogrindžio leidinys "Die
vas ir Tėvynė" Nr. 1, 2, 3 ir 4. 

16. Pogr. rašinys "Lietuvių 
kultūros ardymas 1976 m.", 140 
psl. 

. . . . . . 17. Pogr. rašinys "Laiškai", A. 
nebuvo pateiktas kratos orderis. mUs G a r u c k a s - i r k t T e k s t o g Šeškevičius, 63 psl. 

V. Petkaus buto (kambario lapai. Visa šj literatūra buvo rasta 
bendrame bute) krata buvo pra- g Dokumentas lietuvių kalbo- V. Petkaus portfelyje. 

baigta j e > prasidedantis žodžiais: "Hel- 18, Dvi portatyvinės rašomo-
sinkio susitarimų vykdymui stos mašinėlės "Moskva" (lietu-

nepaimta. A Masiulionio kratai b a i g i a n t i s 5 p a r a š a i s : «T ėv. Ka-

VSjLaia rnalūaaa. Dvarninkų km.., Či&ulėnų vis., Šiaulių apskrity 

KINIJOJ RELIGIJAI BUS 
DIDESNE TOLERANCIJA 

Hong Kongas. — Kinijos liau
dies kongresas priims naują kons
tituciją. Jos projektą pasiūlė ko
munistų partijos vienas vicepir
mininku, Yeh Čien-ying. Tarp ki
tų projektų numatyta sustiprinti 
armiją ir miliciją, numatytas ju 
abiejų didesnis bendradarbiavi
mas. Daugiau dėmesio bus moks
lui ir technologijai, pramonės 
produkcijai, neužmirštant ir dar
bininko, keliant jo atlyginimą. 
Bus susiprinta disciplina, page
rinta teismų sistema. Žadama 
siekti pakelti mokslą ir švietimą. 
"Šalis bus centralizuota demokra
tija", buvo pasakyta per Pekino 
radiją. 

Pastebėta, kad bus atsisakyta 
iki šiol vartotų didelių suvaržy
mų religinėms bendruomenėms. 
Yra vilčių didesnei tikinčiųjų lais
vei. Galima tikėtis varžtų atlei
dimo ne tik tradicinei" šio kraš
to religijai, budizmui, bet ir 
krikščionybei, rašo "Monitor". 
Pastebėta, kad pirmą kartą po 16 
metų tu religijų vadovai, kaip ne 
komunistų atstovai, buvo delega
tais Kinijos liaudies politinėj pa-
tariamojoj konferencijoj. Konfe
rencija posėdžiavo kelias dienas 
prieš liaudies kongreso susirinki
mą. 

Religinių vadų pakvietimas ro
do, kad grįžtama prie 1950-jų de
šimtmečio. Vėliau, kultūrinės re
voliucijos laikais, religinės bend 
ruomenės niekur negalėjo parody
ti savo veido. Dar nereikia tikė
tis pilnos religinės laisvės, bet ga 
Ii būti leista atidaryti daugiau 
bažnyčių ir šventovių bent dides
niuose miestuose. Tokia taktika 
sumažintų opoziciją valdantie

siems sluoksniams, darytų dides
nį įspūdį ir laimėtų daugiau pa
lankumo iš užsieniečių lankyto
jų ir turistų ir patrauktų į savo 
pusę Azijos ir Vid. Rytų Moha-
medo pasekėjus. 

Turistai ir lankytojai pastebė
jo, kad muitinėse kinai jau ne-
atiminėja įvežamų šventraščių 
modernia kinų kalba. . 

Kas komplikuoja 
SALT derybas 

"VVashingtonas. — Amerikos I 
saugumo patarėjas Brzezinski | 
įspėjo sovietus, kad jų "nepama- \ 
tuo'.as įsiveržimas" į teritorinį i 
Etiopijos ir Somalijos ginčą su- į 
komplikuoja derybas ginklų apri
bojimo reikalu, neįmanoma nei 
sudaryt; sutarties, nei galima ti
kėtis Senato ratifikavimo. 

Amerika, derybose su sovietai.. 
pasiekė ribą savo nuolaidom.* 
tarpkontinentinėms balistinėmr-
raketoms, tolimosios distancijo: 
bombonešiams ir žemai Iekian 
čioms vairuojamoms raketom?, 
sakė Brzezinski. Daugiau nuolai
dų nebus daroma. 

Prancūzai gaminasi 
vairuojame raketę 

Paryžius. — Prancūzija gami
nasi vairuojamą raketą, sakė pre
zidentas Giscard. Vidutinės dis
tancijos raketa, paleidžiama iš 

į žemės j lėktuvus, bus įjungta į 
gynybos sistemą apie 1985 metus. 

Kompromisas 
Rodezijoj 

Salisbury. —Rodezijos minis 
teris pirmininkas lan Smith ir' 
trys juodieji vadai susitarė šių 
metų gruodžio 31 valdžią per
duoti juodiesiems. Smith, vysku
pas Muzorevva, kun. Sithole ir 
Chirau vadovaus pereinamam 
laikotarpiui, o kitais metais val
džia pereis į juodųjų daugumos 
rankas. Juodųjų Rodezijoj yra 6.4 
milijonai, kai baltųjų vos 
268,000. 

Juodieji partizanai tokio susi
tarimo nenori pripažinti ir paža
dėjo karą išplėsti 

ir dėta 15 vai. 10 min. 
— 18. vai. 30 min. 

Kratos metu rasų ir paimta: remti..." vfScu ir rusiškų šriftu). i Žmogaus teises pagal Belgrado konferencijos baigiamąjį aktą 
ii* Vakarų VMMUJOS spaudei> 

Los Angeles. — Trečiadienį 
Įvykusioj lėktuvo nelaimėj, apie 
kurią vakar rašėm, žuvo du žmo
nės, 50 buvo sužeistų, kurių pen
ki sunkiai. 

Washingtonas. — VVilliam 
Bolger, buvęs pašto viršininko 
pavaduotoju, paskirtas viršininku, 
Benjamin Bailar, buvęs tose pa
reigose penkerius metus, kovo 15 
pasitraukia. 

New Yorkas. — Sovietų Są
junga pasipriešino Kanados, Ja
ponijos, Belgijos ir Italijos iškel
tam pasiūlymui, kad Jungtinėse 
Tautose būtų įsteigta speciali 
darbo grupė tyrinėjimui pavojų, 
kuriuos gali sukelti dirbtiniuose 
žemės palydovuose įrengti ener
giją gaminą atominiai įtaisai. 
Kalbėdamas Jungtinių Tautų pa-
komisijoje mokslo reikalams, so
vietų atstovas Fedorov atmetė iš
keltą pasiūlymą. 

New York. — Radio City Mu-
sic Hali pradėjo paskutinę savo 
repertuare velykinę programą. 
Po 45 metų didžiausia pasauly 
teatro salė, 6,200 .vietų, balan
džio 12 užsidarys. Piniginiai sun
kumai. 

Antiteronstinis dalinys 

VVashmgtonas. — Prezidentas 
Carteris įsakė suorganizuoti ka
rinį dalinį kovoti su galimais 
oro piratais ir kitais panašiais 
didelio masto nusikaltimais, žmo
nių grobimais, teroristiniais veiks* 
mais. Jų paskirtis būtų veikti tik 
už Amerikos ribų. Tokia koman
da bus slapta, vadinsis "Project 
Blue Light". Jos laikina, būstinė 
numatyta Ft. Bragg, N . C Bran
duolį sudarys specialių dalinių 
karo veteranai. Turės atitinka
mus ginklus ir kitokias priemo
nes. Praeis keli metai, iki bus pa
ruošti taip, kaip paruošė Vakarų 
Vokietija arba Izraelis. Vadovau
ti paskirtas pik. Charlie Beck-
with, 49 metų amžiaus, priklau
sęs "žaliakepurių" daliniui Viet
namo kare. 

Ščaranskiui paskyrė 
advokatą 

Maskva. —Disidentui Aftato-
ly Ščaranskiui ginti sovietai pa
skyrė advokatę Silvą Dubrovska-
ją- Paskyrė prieš šeimos norą. 
Kaip žinome, buvo nemaža pa
sisiūlymų iš Amerikos, Britanijos 
ir kitų vietų Sčaranskui ginti, bet 
Maskva jų pasiūlymus atmetė. 

Ščaranskis, 30 metų amžiaus 
matematikas, suimtas prieš me
tus, laikomas Maskvos Lefortovo 
kalėjime. Kaltinamas šnipinėji
mu ir išdavyste. Jam gresia mir
ties bausmė, 

Pen klubas gina 
rašytojus 

Londonas. —.Vakaruose vei
kianti tarptautinė rašytojų są
junga — PEN klubas —paskel
bė atsišaukimą, ginantį tuos ra
šytojus, kurie Sovietų Sąjungos 
valdomuose kraštuose yra įsteigę 
Helsinkio grupes. Atsišaukime 
pažymima, kad Ukrainoje, Gru
zijoje, Armėnijoje ir Lietuvoje įsi
steigusios Helsinkio grupės netu
ri kito tikslo, kaip atkreipti vie
šosios nuomonės dėmesį į tuose 
kraštuose vykdomus pagrindinių 
žmogaus teisių bei laisvių pažei
dimus: tų teisių ir laisvių, kurias 
iškilmineai įsipareigojo apsaugo
ti visi Helsinkio konferencijos da
lyviai. Pen klubas savo atsišau
kime taip pat mini rusų rašytoją 
Feliksą Serebrovą, įkūrusi specia
lią komisiją tirti, kaip Sovietų 
Sąjungoje panaudojamas psi
chiatrijos mokslas prieš politi
nius disidentus. Serebrovas dabar 
kalinamas Butirkų kalėjime. 

Kur dingo 
Chaplino karstas? 

Montretuc, Šveicarija. — Char
lie Chaplino karstas iš kapinių 
dingo. Niekas nežino, kas tai pa
darė. Policija pradėjo ieškoti va
gių, sakė vakar Šveicarijos radi
jas. 

Los Angeles. —Didelis lietus 
ir audra pietinėj Californijoj vėl 
pridarė nuostolių. Daugely vietų 
buvo nutraukta elektra, nuslin-
kusi žemė užvertė kelius. 

K.\!.KM>nRir> 

Kovo 3: Titjanas, Kunigunda, 
Uosis, Tulė. 

Kvo 4: Kazimieras, Alicija, Gi-
nutis, Daina. 

Saulė teka 6-24, leidžias 5:42. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, galimas 
sniegas, apie 22 laipsniai. 

- * 
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Vytautas Grybauskas, 4144 So. Mapleuood. Chicago, IL. 60632 

SPECIALUS SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Pasaulio lietuvių sporto žaidy- ko tenisas, h. šaudymas, j. golfas, 
nių reikalu galutiniam apsvarsty- k. slidinėjimas, 1. šachmatai, 
mui centro valdyba šaukia klabu 9. PLS Žaidynių varžybinių nuo-
atstovų specialų suvažiavimą, ku- statų pristatymas ir priėmimas, 
ris įvyks š. m. balandžio 1 d.,! 10. PLS Žaidynių tvarkos nuosta-
šeštadienį, II vai. Detroito Lietu-, tų pristatymas ir priėmimas, 11. 
vių kultūros centre, 25335 Wes: PLS Žaidynių finansai, 12. Su-
Nine Mile Road, Southfield, manymai, 13. Rezoliucijos, 14. 
Mich. 

<o važiavimo dienotvarkė: 
Suvažiavi-mo uždarymas. 

Atstovavimas šiame specialia
me suvažiavime vyksta ta pačia 
tvarka, kaip h eiliniame metinia
me suvažiavime. 

Klubų atstovai prašomi, prieš 
atvykstant i suvažiavimą, tinka
mai susipažinti su anksčiau iš
siuntinėtomis atskirų sporto šaky 

L Atidarymas, 2. Invokacija, 3. 
Prezidiumo sudarymas, 4. Komi
sijų (mandatų, rezoliucijų) su
darymas, 5. Praeito metinio Su
važiavimo protokolo skaitymas, 6. 
Pranešimai PLS žaidynių reika
lais: a. Centro vaidybos pirmi- i programomis ir siūlyti iš anksto 
ninko, b. Centro vaidybos iždi-. paruostus pakeitimus bei papildy 
ninko, c. PLS Žaidynių varžybi- mus. Programų negavę, prašomi 
fiio komiteto pirmininko. Disku- tuojau kreiptis į centro valdybą, 
sijos, 7. Mandatų komisijos pra- kuri jas skubotai pasiųs, 
nešimas, 8. PLS Žaidynių sporti- Laukiame Jūsų skaitlingo ir 
nių programų pristatymas, dis- tinkamai paruošto dalyvavimo 
kusijos ir priėmimas: a. lengvoji šiame svarbiame suvažiavime, 
atletika, b. plaukimas, c. krepši-1 P. Berneckas, 
nis, d. tinklinis, e. futbolas, f. k u - ' Centro valdybos pirmininkas 

žaidynėse vyrų ir moterų krepši-
nyje, taip pat berniukų A, B ir 
C. klasėse, stalo tenise, lauko te
nise, lengv. atletikoje ir plauki
me. Moterų krepšinio koman
dai iau užsakytos naujos unifor
mos, ji treniruojasi kas šeštadie
nį Wesdale mokykloje. Naujos 
žaidėjos gali registruotis pas 
S. Riekienę. 

OLIMPINIS KAMPELIS 
OLIMPINĘ UEPSNA 

ATNEŠ BĖGIKAI 

Pagal tradiciją, olimpinė lieps
na įžiebiama saulės spinduliais 
Olimpijos miestelyje Graikijoje. 
Paskutiniais laikais į olimpiados 
vietovę ji būdavo pristatyta labai 
{vairiai: lėktuvais, automobiliais, 
laivais, net motociklais. Mask
vos olimpiadai nutarta atgaivinti 
senąją tradiciją: liepsną atneš bė
gikai. Jau sudarytas 3000 klm. 
maršrutas, kuris iš Graikijos per 
Rumuniją ir Bulgariją nusidrieks 
iki Maskvos. Nešti olimpinį de-
galą didelė garbė. Lengvaatletai iš 
visų sąjunginių respublikų bus at
rinkti konkurso keliu. Liepsnos 
nešėjus lydės automobilių kaval-
kada su pasižymėjusiais sporti
ninkais, mokiniais, gamybinin
kais ir panašiais atstovais. 

1980 m. liepos 19 d. ši liepsna 
pasirodys Maskvos olimpiniame 
stadijone ir uždegs olimpnį au
kurą, skelbiantį olimpiados ati
darymą. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 

Ir dabar okupuotoje Lietuvoje tebėra populiarios nepriklausomybės 
metais puoselėtos žirgų lenktynės. Čia matome lenktyniuojan&us ant 
Sartų ežero; ledo. Dusetose 

• - * . 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— FIDE, vadovaujama dr. atstovai su dm. R. Arlausku 

M. Euwe, dabar sprendžia Am- priešaky. Kad įgautume dau-
sterdame, kur ir kada paskirti giau patirties, dalyvaukime vie-
mačą pasaulio karūnai tarp A. tos turnyruose, JAV ir Kana-
Karpovo ir V. KorČnojaus, nes doje. 
gauta daug pasiūlymų, kurie 
vertinant Šveicarų frankais bū
tų tokie: Tilbergo (Olandija) 
1.220,000, Bogus City (Filipi
nai) 1.054.500, Grazo — 1 mil., 
Hamburgo — 1 'mil., Ciocio 
(Ital.) — 150.000. Paryžiaus — 
100.000, Luzemo — 100.000. 
Manoma, kad Karpovas už jokį 
pinigą į Filipinus nevažiuos. 
Korenojus norėtų lošti Hambur
ge arba Graze, bet ir Tilburge jo tris žaidikus ir atidavė 2 tš. 

be kovos, nes Jurgis Zoza dėl 
brolio mirties negalėjo būti, o 

— Vilniuje vyksta Lietuvos 
moterų p-bės, kuriose dalyvauja 
dar dvi estės. Po 3 ratų pir
mavo estė Plarnou su 3 tš., M. 
Kartanaitė, V. Kaušilaitė (abi 
vilnietės) draug su kauniete UL 
Arlauskaite turėjo po 2 tš. 

— Bostono tarpklubinėse, va
sario 24- d., mūsų komanda nu
vykusi į Harvardo univ. teturė-
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dirba kas- a • Redakcija straipsnius taiso saro 
nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- \ \ nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 

dieniais nuo &30 iki 12:00 • nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 
'', to susitarus. Redakcija už skelbi 

• Redakcija dirba kasdien j. m c ^ neatsaką Skelbimu 
"" — 4*0, šeštadieniais , \caiOOB prisiunčiamos gavus pra-

Telet — PB8-S229 

DR. AUNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 68rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

FUTBOLAS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Lituanicos futbolo klubo meti
nis narių ir narių rėmėjų susi-
rinjtimas ivyks š. m. kovo mėne
sio 12 d., 2 vai. po pietų, nuosa
vose klubo patalpose, 2614 West 
69 Str. 

Visi nariai kviečiami kiek ga
lima gausiau šiame susirinkime 
dalyvauti, nes bus svarstomi svar
būs klubo egzistencijos klausi
mai. 

PASAULIO FUTBOLO 
PIRMENYBĖMS ARTĖJANT 

miesto centre pastatė 2 metrų 
aukščio marmurinę statulą... 

— V. Vokietijos rinktinė drau
giškose rungtynėse prie 78.000 
žiūrovų įveiVė Angliją 2-1. 

— V. Vokietijos futbolo pir
menybėse stipria! pirmanfa F.G 
Koeln. ir turi vilties laimėti ir 
taurės varžybas. Ar 'pasiseks? Juk 
iki šiol tik du klubai yra tą pada
rę per 7^ metrų V.. Vokietijos fut
bolo istoriją: 1937 metais F.G 
Schalke 04, o po 32 metų Muen-
cheno Bayern. 

Vvtoutes A. Krikščiūnas 

— Pasaulio rinktinės treneris 
gana susirūpinęs dėl savo didžių
jų žvaigždžių. R. Rivelino klubas 
Fluminence iškrito iš tolimesnių 
varžybų, o F. Marinho dėl anks
tyvesnių sužeidimų vos bepaten
ka, į klubo- komandą. Abu turės 
smarkiai padirbėti^ kad patektų \ 
rinktinę,, bet yra pasiryžę, ir žada 
gerai pasirodyti. 

— Penki geriausi paskutiniu 
pirmenybių žaidėjai nedalyvaus 
pasaulio pirmenybėse. F. Becken-
bauer žaidžia pas Cosmos ir į 
Vak. Vokietijos rinktinę nebuvo 
pakviestas. G. Muelle'r iš Muen- ? W > m e t r u «»«"*> tedmo Var-
cheno Bayem prieš porą metų S * * » o k u p * U*™*- " 8 » vilnie-
rinktkiės pasitraukė, lygiai kaip 
ir olandas Cruyeff. O rusas Blo-

— Rankinio pasaulio vicemeis 
terį V. Novickį, grįžusį su sąjun
gos rinktine iš pasaulio pirmeny
bių Danijoje, pasveikino Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto komitetas 
ir apdovanojo atžymėįimo ženk
lais. 

Sovietų Sąjungos pirmeny
bėse Šiaulių Tauras pralaimi Tą-
linui 2S-29, bet pasiekia dvj sun
kias pergales, prieš Celiabinską 
25-24 ir prieš Burevestniką 24-
22 ir stovi 4-je vietoje. 

— Lauko Teniso varžybos fvyko 
Klaipėdos salėje ir moterų gru-' 
pės laimėtoja tapo vilnietė A. 
Vaitkienė, finale nugalėjusi kau
nietę N. Gudavičienę 6A, 6-1. 
Vyrų grupė*je sunkią pergalę i$-
tempė G. Remeikis. baigmėje nii 

mielai sutiktų. 

— Pasaulio LSŽ šachmatų 
varžybos įvyks Toronte, birže
lio 29 — liepos 1 d., tačiau pre
liminarinę registraciją tų var
žybų dalyviai turi atlikti iki 
kovo 15 d., 8ALFASS šachma
tų vadovo adresu: K. Merkis, 
115 G St. S. Boston. MA 02127. 

Ričardas Grauslys nelauktai 
susirgo. Rungtynės tapo pra
laimėtos lygos lyderiui 1%— 
Zy>, nors tikrumoje trys mūsiš
kiai sužaidė lygiomis 1%—1% 
(Aleksis Khnovas įveikė Har
vardo ekspertą, pirmoje lentoje, 

Tel. (617) 268-0853. Starto i K ^J™ F ^ T Z ^ ° " 
mokestis bus įmokamas atlie- » ° ^ ^ J f ? ^ £** 
kant galutine registraciją. Ra.' 2 t a Š k ° " ** * " * « ^ ^ 

galėjęs vilnietį V! Mažeiką 4 - §, 

giname visus mūsų šachmati
ninkus kuo gausiau dalyvauti 
šiose Pasaulio LSŽ, Toronte, 
nežiūrint nuotolio ir išlaidų, juo 
labiau, kai žinome, kad iš Aus
tralijos atvyksta kelių miestų 

chin ir danas Simonsen nedaly
vaus, nes jų kraštų rinktinės ne-
sikvalifavo. 

— Pasaulinės futbolo federaci
jos teisėjavimo komisija Ziuriche 
paskyrė 35 futbolo teisėjus iš ats
kirą krašti?. kurie teisėjaus futbo
lo pirmenybėms Argentinoje. Ar-
gentiniečiai bus tik Imiiu teisė-

— Škotijos futbolo sąjungos 
atstovas turės asmenišką apsau
ga pasaulio r>irmenyb«se .Argen
tinoje. Mat. pagal škotus, Argenti
noje yra blogiau, kaip Čilėje, o 
dalyvauti varžybose. kurioms 
Škotija kvalifikavosi. yra pavo
jingiau, negu 1936 m t buvo da-
fyvaut! olrrnpiadoie Hitlerio Vo
kietijoje. 

— Trys paprastos pašto ženklų 
laidos pasaulinių pirmenybių pro 
ga iau išleistos. dvi ypatingos 
pasirodys b»kndžio ir geyužės 
mėn. Pirmosios tema bus turfe-
roa3 Ir futboks, o antros — pa
garba dalyvaujanti' ^s kraštams. 

— Italijos flilbo K-^įgždžių 
kultas eina ii ribų, L^r.erossi Vi-
cenza klube rėrr.ėfai seve ivaigŽ-
<M Pačio Re*s!, kuri* '/ra ?:uo 

ciai — J. Grigas (dešinėje) ir Stai-
šiūrtas Laimėjo pirmasis 

— Vid. Vakarų sporto vadovas 
Donatas Prapuolenis praneša, 
kad gauta iš Toronto žaidynių 
organizacinio komiteto loterijos 
bilietų knygutės, kurios tuoj bus 
išdalintos platinimui. Kaip jau 
skelbėme, automobilis ir televizi
jos apaartas yra pagrindiniai" lai
mikiai: 

— Apygardas krepšinio ir tink
linio pirmenybių data bus nusta
tyta Chicagos klubų atstovų susi
rinkime Pirmenybėse gausiai pa
siryžę dalyvauti Chicagos, Cle-
velando ir Detroito sporto klubai. 
ypač kai visi nori fcvalifikuotis 
pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėms Toronte; 

— Australijos lietuvių sporti
ninkus Chicagos klubai pasiryžę 
priimti su entuziazmu, jei tik bus 
{manoma sutaikyti datas. Pla
nuojami krepšinio ir tinklinio 
turnyrai, lauko teniso ir golfo teisėjai dar savo dadūrė. Kiek at-
rungtynės, net šokių vakaras. Į stgriebta prieš Talino Kalevą 

— Toronto Aušros vyrų krep- j 108-92, nors žaidimas ir buvo 

6-1, 6-3. 
— Lengv. Atletikoj varžybose 

Vilniaus manieže dalyvavo ge
riausi Lietuvos lengvatletai be 
Bardauskienės ir Valiulio, kurie 
dalyvavo tuo metu tarptautinėse 
varžybose Rytų Vokietijoje. Pa
siekto eilė gerų;-pasekmių,- Pasižy-
mėjo,-X.» Kvįetkauskailie* laimėju
si 60 mtr. ir šuolį į aukštį, N. 

Į Balkauskaitė — 1500 mtr., V. VI-
Isockis — 60 mtr., J. Grigas — 

1500 mtr. kliūtimis. 
— Stalo teniso komandinėse var

žybose Odesoje Lietuvos Žalgirio 
vyrų rinktinė, o taip pat ir mote
rų komanda, telaimėjo šeštą vie
tą. 

Apie sąjungos stalo tenisi
ninkus sSpnokai pasirodžiu
sius pasaulio, o taip pat ir Euro
pos pirmenybėse, prasitarė buvęs 
vienas ir sąjungos žvaigždžių G. 
Averinas: "Mūsų pramonė gami
na žemos kokybės raketas ir svie
dinukus, kas trukdo geresnio ly
gio išvystymui". 

— Žiemos sporto i>aržybos Ši-
lalėie sutraukė virš 500 dalyvių. 
Vienaviečių rogių su puikiais ark
liais lenktynės tebėra labai popu
liarios ir sutraukia daug dalyvių 
ir žiūrovų. 

— Krepšinio aukščiausioje ly
goje Kauno 2algiris grįžo i? kelio
nės su trimis pralaimėjimais: 
skaudžiai prieš Kijevo Dinamo 
su didžiuoju ir talentingu Tka-
čenko. padariusiu 31 tašką, 39-
113. prieš Rygos VEF 109-122 Ir 
po dviejų pratęsimų vos vieno 
taško skirtumu prieš Tbilisį, kur 

E 12-kos komandų užima 10-tą 
vietą. 

Tik Vilniaus Kibirkštis dar vis 
puikiai gina Lietuvos krepšinio 
spalvas. Po dviejų'pralaimėjimų 
atsirevanšuoja- Maskvos Sparta
kui 74-68. Po to, pralaimi prieš 
Maskvos Dinamą 75-88, nes Rup
šienė ir Kaluškevičiūtė po ligos 
dar nebuvo atsigavusios. Toliau 
įveikia stipria Maskvos CASK 86-
73 ir laikosi puikioje trečioje vie-
toje. 

šmio komanda įveikė latvių 124-
105. Daugiausiai tašku padarė 
Abromavičius 28, Žuivs 24, Kak
nevičiui 2C5 Uniery; 12. 

prastokas.Lentelėje Žalgiris laikė
si 6-je vietoje 

Vilniaus Statybai sekasi dar 
sunkiau. Prieš Rygos XST Ji Ui-

nio žaidiko). Pirmo rato rung 
tynėse mūsų vyrai laimėjo 
3—2.prieš Harvardą; tuokart 
mums taškus pelnė: Graus
lys, Merkis ir Skrabulis, nors 
kiekvienas Harvardo žaidikas 
turėjo 100 tš. didesnj "ratin
gą". Kazys Merkis 

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

6449 S*. Pnlsskl Bd. (Crawford 
Medical Boilding) Tel. LU 5-6446 
Jei Beatsiliepia skambint ST 4-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L RLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųut-tte Medical Center 
61S2 So. Kedzto Avenue. 

VaL: pirmad.. antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Sedtad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telel . WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

TeL ofiso ir buto: OLympie 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai.'vak, 

ifekyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki i. vai. popiet. 

TeL KEtiance 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTU* 

Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. Treč. ir Seštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
E i DIRil EB VAIKI.- LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL Bl'ILDING 

715« South Wes*ern Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL BE 7-1168, rez. 239-2819 
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A D V O K A T A I 
C H A R L E S P. KAL 

k A S S O C I A T E S 
Ofs. tel. 776-5163; rez. 737-5047 I 
2649 U 63rd Si.. Cicago, m. j 

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

Seštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitminiinnmiHfl 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5-.00 vai. popiet, tre«. ir SeSt. 

tfk susitarus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
OAL^YJS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chkago, IffiBols 99829 

TeL —476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 VYest 71st Street 
71-os ir Campbell Aye. kamp. 

Vai.: - pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 YV. 69tti Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
• . 

. Vaistai, vttamlna?. Importuoti kvepalai, gydomos žoiės r Lt 
VažwoJamos kėdės, rementai ir kt., pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai snjakix)jame dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininką! 

IPASSBOOKI 
SAVINGS. 
fttbtSlMfjl 

52**. 

Q a e r t e r l y 
0UH8AVIN08 
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teautfor 

AT 0W 10W RATB 

— Kamihcno L.S.K. Kovas da- ir.: 94-92, bet antrose r-ngt^/r.ese ( 

Ivvaui pc^aulic l ietuvį *jw/u, favm** *v«p& z į*una 5Jr-!05.' 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

rm wBtr O I M A K IOAD 

Pcm LjKumustKAM, Ptmtim* rl—ii Jtųft/k 94Ttf 
aouttt HM.f«M«fri.9>4 thur. f - t tat* • » ! 

SCBVHIG CHICAG0 AND SUBUBBS SIMCE 1905 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2799 West 51st Street 
•T M*- — . « . • « * • • 

Vai.: pagal 
ketvi'-'l-l IT T**: 
10-4; šejftad. 

suaitarfmą.! pirmad. ir 
^>T ^atUtrad. tor penkt 

IP*. vai. . 
Ofis. teL 733-4477; Bes. 346-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

ar * Specialybe — » r v u 
Emocines Hgos. 

CR4WFORD MEDICAL BLDO. 
6449 So. Pula«U Road 

DR. A. B. SLEVEGKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 5-5898 
Specialybė AJaų ligos 

9997 West 19Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T T D I O 
VIOLI TA KAROS.\rre 

7061 So. Wa*h.tenaw — Tel.,778-»7M 
Pritaikomi akintai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 1«-6:S0. 
Ketv. 1-8 v. vak. šeSt 10-4 f. p. pu 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4558 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ LIGOS _ CHTRCRGUA 
OflMi: 

111 NO. WARASH ATS. 
4200 XO. CESTRAL AVE, 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRARK PLECKAS 
(Kalba lietuv»taJ> 
OPTOMETRISTAS :</,^Ą 

akis. Pritaiko akinms *r 
**Ctontact lebse^* h-*tz 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta t r e i 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
DŪKŠTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2956 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-6545 

Ofise teL — PR 8-2229 

DU JANINA JAKŠEVIČIUS 
9 O I S A 

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

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vaL ir nuo B iki 8 vai. 
rak. Seetad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofs. PO 7-6909 Bes. GA 3-7278 

DR. A. JfNKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5814 Ne. Westera Aveaae 
1092 No. Westera Aveaae 
TeL stsakeme 12 valanda 

4894441 — 561-4695 

įstaigos Ir boto teL 652-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
i BENDROJI MEDICTNA 

1407 So,40tt Covt, Cicero. HL 
Kasdien 10-12 b* 4-7 

Oakyrua treS. ir ieštad. 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofim U-kf. R E 5-4410 

Reztdencijo* trief. G B «4M1Y 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 
Ofiso teL HF, 4-2123. Namų GI S-SltS 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 

2-6 ir 6-7 — ifi anksto sosttarUA 

TeL ofiso PR 6-6146 
F. C WIRSKUmS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
Treč. ir *t*tad. pagal wmtjįriWH 

Ofs. teL 586-8106; mmaę 8914972 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
62S4 So. Narrmgaa«ett Areoae 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
3-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dieti. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-
tnvtų dieara&tis, gi eJtelbterj kai-
nce yra vlttsftj pri 
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PLĖSTI PALANKIA OPINIJA LIETUVAI 
TeMant jėgas siekiant laia* "Aš tikiu, kad netoli tas laikas, 

vės Lietuvai, reikia veikti trimis kai žmoniškumas, tiesa, teisingu-
kryptirnis: visą išeiviją jungti mas ir laisvė pergalės ir vėl žy-
toendroms išlaisvinimo pastan- dės Lietuvoje jos ryžtingų ir pui-
goms, remti rezistenciją krašte ir kių žmonių labauT. 
ieškoti bendrų kovos draugų tarp Kongresmanas E. Ruid iškėlė 
kitų pavergtų tautų bei tarp lais- tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje, 
vų kraštų, ypač turinčių tarp- pažymėjo, kad beveik kas šeštas 
t a ^ n i J V O l i - Lietuvos žmogus buvo deportuo-

YVasningtone iš kongreso ir tas, kad ir po Helsinkio susita-
vynausybės atstovų sudarytos rimų Lietuvos žmonės neoajuto 
Helsiniuo komisijos pirmininkas tos žiaurios sovietinės priėspau-
Daniel Fascell neseniai Chicago- dos jokio palengvėjimo. Jis apie 
je pareiškė, kad šiuo metu dau- lietuvius kalbėjo: "To mažo 
giausia reikšmės turi viešoji pa- k r a š t 0 \aisvįs m e i l e h „tnotiz-
saulio nuomonė. Džiugu, kad tą m a s ^ y ^ p a s a u l i n u o s t a . 
viešąją nuomonę, palankią Lie- bus, ir aš jungiuosi į jų rėmimą". 
Š 2 £ ? £ 5 5 * ? ****** ***" Kongresmanas Ph. Ruppe džiau-
" ^ f * J ^ W ° T ? T 4 V **- « lietuvi* * ^ viltys 
j££ -s' *SJAT ̂  " ^ ^ «***• * «*** va-^ s ir atstovų rūmai oficialiai rm- ± ^ ^ s į ^ ė m ^ 

yra mums labai palankus ir stip- , i e t u v i ų a , ^ * . J A ^ 

^ i ? r 1 S ^ S D e t U ^ 8 ^ įpareigojančių siekti LfetuvS gyvenu taisvu ^gyvenimu, i-a- I a i s v ė s > j ^ 
manas iškėlė rei-

" S S T ! ? T ° k U m ? > " • k a k v i n * . J ^ J A V turi užtikrinti, kalbėti maldą kongreso rūmuose u j T • J • T- "*"*a"1"' 
yra akibrokštas okTpantams, nes ^ , ^ * " S S S I T 
čia parodoma r^garfcVĮų^ekina- S l f ^ P * 6 0 8 t V a A y t i "» h 

mai religijai ir pabrėžiama lietu
vių teisė į laisvę, kurią okupan-

ATEINA LEMIAMA VALANDA 
Prancūzai neapcspraodE* tarp kaires it deSnes 

kimą. 

tai sužlugdė. 

Pirmasis kongrese Lietuvos tei
ses į laisvę šiemet iškėlė senato
rius Charles Percy, kuris suorgani 
zavo visą Lietuvos nepriklauso- Y. • T-

Malonu sklaidyti "Congressio-
nal ReconT puslapius ir stebėti, 
kaip daug dešimčių senatorių ir 
kongresmanų Washingtone Lie
tuvos nepriklausomybės dienos 
proga kelia balsą dėl Lietuvos 

' 

• 

mybės minėjimą senate. Jo pa- į T ^ ' * ^P™*1*.3*** l l f u V u 

reiškimo pagrindinės mindys { ^ 5 " T S ^ ?* Jf*° 
jau buvo paskelbtos. Pažymėtina, į lud" im*> kalba apie didingą 
kad senatorių ir kongresma- ***%"**•?*• *"** L f f U V ° S 

nų pareiškimai yra spausdinami g r a ? u s į ė j i m u s nepnklauso-
"Congressional Record" laidose, «3*q«». Primena ilgą caristinę 
kurios išeina jau sekančią dieną v e r g \ , ą * f1*^* žodžiais pa
po pasakytos kalbos ir siuntinė- f00*** dabartinę totalistinę o-
jamos j įvairių tautų (taigi ir i **£?* *°™™«*. priespaudą, 
Sov. Rusijos) atstovybes, į laflc- pyškmoartl lietuvių teises i 

••" raščių redakcijas, pasiekia khas l a i s v ę į . nepriklausomybę. Tai 
institucijas ir įtakingus žmones. mes.&™111* ne vien iš senato-

t Todėl tie pareiškimai turi ypa- P u l r konfesmanų, kurių valsti-
'tingesnį svorį. O jų kasmet būna JO?? ^ a daug lietuviu bet ir iš 
<jaBgf tolimesnių JAV vietų, kas liudija 

O • ' t ą pačią dieną, kai buvo mini- >u. * *** p f * „ Palankumą 
ma Lietuvos nepriklausomybė, Ueta^°^ l a i s v e L » • * • « « krei-
senate kalbėjo sen. R Schweiker. fiames j j u ̂ f U*™* • * 
Jis pabrėžė, kad Sovietų Sąjunga kalais,duns visada randame at-
nuo pat 1940 m. okupacijos sten- ^ * y C į užjaučia, kad A-

• gėsi sužlugdyti lietuvių laisvės m e " k o s h e t u v i a i t u n m o k e t i t a i ? 
dvasią, bet jiems nepasisekė. Jis ?l«ikiškus muitus už siuntinius 
pažymėjo, kad jis stipriai remia * * ^ ^ Jį*į Į j ' j Į j Ju ' 
SHiato rezoliuciją, kuria nustato- d m i 1"*?°™ imas, padėti at-
mas, kad Helsinkio susitarimai jo- J * * , atskirtiems šeimos nariams, 
kiu būdu nepakeičia ilgalaikės J l k & a d a z n a i . t e n k f atsidaužti į 
JAV politikos nepripažinti Lietu- k i e t a komumstiių beširdiškumą. 
vos inkorporavimo. Savo kalbą Lietuvių priežodis sako, kad I 
baigė žodžiais: "Mes visi norime draugą pažinsi nelaimėje. Lietu-
sulaukti dienos, kada Švęsime vos nelaimė parodo mums, kiek 
Lietuvos nepriklausomybę nuo daug draugų turime Washing-
Sovietų Sąjungos. Mes turime ne- tone. O Washingtonas duoda to-
sumažinti savo buiėjimo, kol ta ną laisvajam pasauliui. Jeigu mes 
didi diena ateis". Washingtone neturėtume tokio 

Kun. dr. A. Jurėno malda už prielankumo, Lietuvos reikalai 
Lietuvos laisvę buvo išspausdin- būtų daug liūdnesni ir kitose pa
tą "Congressional Record" nr. 21. šaulio sostinėse. 
Tame pat numeryje yra ir atsto- * 
vų rūmų narės Millicent Fenwick Galima summėti vasario 21 d. 
žodis, primenąs pavergtas tautas, įspūdingą žodį New Yorko kong-
pabrežiąs, kad JAV niekada nėra resmano M. McHugh: Lietuvos 
pripažinusios prievarta įvykdytos pagrobėjai — Sovietų Sąjunga — 
okupacijos ir iškeliąs žmonių tei- jau daugelį metų nuolat kreipia 
sesir laisves. savo pastangas J fizinį ir dvasinį 

* pavergtos tautos sunaikinimą, J 
Atstovų rūmuose Lietuvos ne- genocidą. Tačiau lietuviai paro-

priklausomybės minėjimą orga- do pasauliui, tokias nepalaužia-
nizavo lietuviams daugelį metų mas dvasios savybes, kurios taip 
prielankumą reiškiąs kongres- aiškiai šviečia ir išlieka. Si puiki 
manas Danie! Flood. Nupasako- tauta paskutiniais metais parodė, 
jęs Lietuvos atsikūrimą ir karo kad žmogaus dvasios laisvė yra 
sunkumus, kongr. Flood pažymė- neišraunama... Mes sveikiname 
jo, kad Lietuva yra Sovietų agre- lietuvių tautą~. Mūsų pareiga yra 
sijos auka. Priminė gausius trė- pasiekti, kad šioje planetoje lais-
mimus iš Lietuvos, kai vien 1944 vės palaima nebūtų slopinama 
— 1945 m. buvo išvežta apie tarptautinių jėgų grumtynėmis... 
145,000 lietuvių. Pasmerkė Sovie- Laisvo apsisprendimo teisė turi 
tų Sąjungos vykdomą terorą Lie- tapti brangiu visų tautų paveldė-
tuvoje. Savo kalbą baigę žodžiais: jimu". J. Pr. 

Prancfizfjofe įvyks rinkimai J 
atstovų rūmus, kuriuos, spėjama, 
gali laimėti komunistai, susidėję 
su kairiosiom partijom. Taip įvy
kus, labai pasunkėtų Prancūzi
jos prezidento Giscardo padėtis. 
Jis netgi galėtų būti priverstas at
sistatydinu*, o tai pakeistų ne tik 
Prancūzijos, bet ir visos Vakarų 
Europos politinę būklę. 

Komunistai ir socialistai 

Tą kairiųjų koaliciją sudaro 
komunistai, socialistai ir buvusių 
radikalų dalis. E jų komunistai 
stipriausi, nes jų daugumas susi
deda iš darbininkų su nedauge
liu intiligentų, kurių įtaka la
bai nežymu Socialistai neturi pa
stovaus pagrindo ir jų nariai 
nuolat svyruoja. Radikalai seniau 
buvo stipri partija, bet dabar su
smukusi. Prie kairiųjų šliejasi 
kraštutinės grupės, kaip anarchis
tai ar maoistai, rinkimuose silp
nos, bet turinčios didelę Įtaką stu
dentijoje ir jaunuomenėje. 

Komunistai atstovauja stiprios 
kairios valdžios idealui, skelbia ir 
siekia ne laisvės, o lygybės. Socia
listai tebėra ištikimi laisves ir pa
žangos idėjom, bet jų nariai la
bai nepastovūs. Jų tarpe daugiau 
valdininkų, inteligentų, laisvų 
profesijų, smulkių pramoninin
kų ir pirklių, negu darbininkų. 
Jie siekia reformų ir nori patekti 
į valdžią, nori gerų tarnybų, o 
ne kokių didelių ūkinių permai
nų. Kraštutiniai kairieji patrau
kia ideologines grupeles, susime
tusias į mažus klubus, Įdubėlius 
ir kartais teroristų grupeles. 

Maurice Thorez buvo žymiau
sias komunistų partijos vadas, iš
buvęs jos gener. sekretorium nuo 
1932 iki mirties — 1964 m. Jis bu
vo Maskvos statytinis. Jo dvasios 
vadas ir prižiūrėtojas buvo čekų 
žydas Friedelis. Thorezas nebuvo 
intelektualas ar taktikas, bet ne
paprastas fanatikas ir gabus orga
nizatorius. Gyvenimo gale didžiau 
šios įtakos jam turėjo jo žmona, 
arši Stalino, Chruščiovo ir Brež
nevo įskymų vykdytoja. Jam mi
rus, trumpą laiką partijai vado
vavo VValdeck —Rochet, bet, su
sirgęs vėžiu, pasitraukė. 

P. GAUČYS 

savo partijos kontrolės. Jis yra ki
lęs iš darbininkų šeimos mažam 

MASKVOS LĖLIU TEATRAS 

provincijos miestely, baigęs tik 
piadinę mokyklą, teisingai besi
didžiuojąs geru darbininku ir jų 
gyvenimo pažinimu. 

Socialistų skirtybės 

Tuo tarpu beveik visi socialis
tų vadai yra kilę iš buržuazinių 
klodų, visi baigę aukštąjį moks
lą, todėl psichologiniu bei jaus
miniu požiūriu jie skiriasi nuo 
komunistų vadų. Socialistai la
biau simpatizuoja žydams negu 
arabams, priešingai komunistams, 
kurie nuolat susiduria su arabais 
darbininkais, nes žydų darbinin
kų Prancūzijoje nėra. 

Panašiai yra ir su kraštutinių 
kairiųjų vadais, kurie kilę iš tur
tingų tėvų. Vienas jų, Greisne-
ris, yra multimllijonieriaus sūnus. 

G. Marchais į komunistų par
tiją įstojo 1947 m., būdamas 27 
metų. Jis dirbo lėktuvų motorų 
mechaniku. Pats Thorezas jį pri
ėmė į partiją ir jam pavesdavo 
vis atsakingesnes pareigas. 1959 
metais jis pateko į partijos politi
nį biurą, kur tvarkė organizacinį 
skyrių. Buvo mažai kam žinomas 
ir už partijos ribų niekur veiklo
je nedalyvavo. 1973 m. buvo iš
rinktas į atstovų rūmus. Jis ge
ras kalbėtojas, tačiau nemoka su
sivaldyti. Jis labai veiklus ir ge
ras partijos vadas, nemėgsta in
teligentų ir filosofų. Satelitinių 
valstybių likimas jam visai ne
rūpi Taip pat nemėgsta kairių
jų išpūstos propagandos prieš Či
lę, Graikiją ir netgi savo metu 
prieš Ispanijos Franco. Jis labiau
siai domisi Prancūzijos vidaus po
litika. Marchais trokšta valdžios, 
nesvarbu su kuo susidėjus. Jeigu 
tai jam pavyktų, sakoma, būtų 
labiau panašus į gen. de Gaullį, 
tik daug brutalesnis. Betgi, jeigu 

Iškilo Georgės Marchais, dabar
tinis komunistų partijos vadas, 
kuris su keturiais padėjėjais tebė
ra labiau Maskvos, o ne socialis
tų sąjungininkas, nepaisant jo 
nepriklausomos nuo Maskvos ko
munistų doktrinos (eurokomu
nizmo) išpažinimo. Kartu su tuo 
jis nėra klusnus Maskvos norų 
vykdytojas, turi savo strategiją ir 
taktiką, labai trokšta valdžios ir 
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Prancūziją neištiks kokia ūkinė 
ar vidaus katastrofa, vieniems ko
munistams demokratiniu keliu pa
imti krašto valdžią nebus įmano
ma. 

Partijų nesutarimai 

Panašioje būklėje yra ir socia
listai. Tad nenuostabu, kad trys 
partijos ne kartą mėgino sudary
ti koaliciją, laimėti rinkimus į 
parlamentą. Ligi šiol tos pastan
gos nebuvo sėkmingos, nes komu
nistai nori nacionalizuoti visą dar 
laisvą pramonę, bankus ir ūkines 
organizacijas, o tam griežtai prie
šinasi radikalai. Nesusitarus dėl 
bendros programos, dabar kiekvie
na partija eis į rinkimus skyrium. 
Yra balsų, kad Maskva, nenorė
dama kairiųjų ir komunistų lai
mėjimo, nes tai demoralizuojan
čiai paveiktų mažiau Maskvai at
sidavusius satelitus, kaip Lenkiją, 
spaudžia Marchais užsiprašyti per
daug, rimtai nesiekti susitarimo 
so socia!ista:s ir tuo būdu leisti 
dabartinei Prancūzijos vyriausy
bei išlikti prie valdžios vairo, nes 
ii palaiko draugiškus santykius 
su Maskva. 

Sprendžiant iš dabartinių pran
cūzų nuotaikų,, kairieji galėti? lai 
mėti netrukus įvykstančius rinki
mus. Kadangi prancūzų rinki
mų taisyklės leidžia, negavu
siems absoliučios daugumos, kan
didatus perbalsuoti, blogiausiu 
atveju komunistai savo balsus ga
li atiduoti socialistams ir tuo bū
du užtikrinti jų laimėjimą. Tos 
galimybės labai bijo ir su ja skai
tosi JAV ir Vakarų Europa. Jei
gu taip įvyktų, komunistai, atsi
dūrę valdžioje, reikalautų "neut
ralios" užsienio politikos. Tuo 
Tuo tarpu JAV ir V. Europos są
junga. (NATO) yra remiama de
mokratine V. Europos santvarka 
ir laisva ūkine sistema, griežtai 
priešinga komunistinei. Tad ko
munistams esant valdžioje, sun
ku patikėti, kad NATO ir Euro
pos ūkinė bendruomenė galėtų 
išlikti. Sakoma, kad NATO va
dai jau dabar laužo galvas, ką da
ryti, kad to būtų išvengta. Ka"-
riųjų negalėjimas susitarti su ko
munistais iš dalies tą baimę iš
sklaidė. 

Šių metų kovo 10 d. Prancūzi
jos piliečiai balsav:mu pasisakys, 
ar jie nori radikalinių permainų, 
ar pasilikti prie dabartinės sant
varkos. 

Bwtt*LQNSKK 
Rytų Europos satelitai, Afrikos; Dabar Castro talkininkauja c-

ir Azijos Maskvai palankūs dik- tijopijos marksistiniam režimui, 
tatoriai, kaip lėliu teatro lėlės, kuriam graso Eritrėjos ir Ogade* 
sujungti su Kremliumi pagalbos, į no dykumos sukilėliai somaliŠ-
ginklavimo ir marksistinės ideo- kos kilmės. Sovietai siunčia į E-
logijos siūlais Diktatoriai klus
niai vykdo Maskvos reikalavimus, 

tiopiją instruktorius ir ginklus, 
Kuba lakūnus ir karius. Pagal ži-

kur įpareigoja diktatorius sukel- riių tarnybos pranešimą, Kuba 
ti "išlaisvinimo karus," talkinin- ten jau nusiuntusi 27,000 karių, 
kauti Sovietams nepaklusnių dik- į Pasirodžius kovų veiksmuose 
tatorių tramdyme h* marksistinės j kubiečiams, Somalija pasiuntė 

Valery Giscard d'Estaing. Prancū
zijai prezidentą* 

sistemos plėtime pasauh/je. 
Rytų Europos satelitiniai dik

tatoriai — Bulgarijos, Lenkijos, R. 
Vokietijos ir Vengrijos — pagel
bėjo Maskvai nušalinti Čekoslova
kijos nepaklusnų diktatorių Dulr-
čeką tik todėl, kad Jis pradėjo at
leidinėti griežtus marksizmo varž 
tus ir žmonėms teikti daugiau 
laisvių, prieštaraujančių marksiz
mo režimui. Azijos diktatoriai iš
provokavo Indokinijos karą, iš
laisvino P. Vietnamą, Kambodiją 
ir pabaigė pavergti Laosą. Pietų 
Vienamo demokratišką, Laoso ir 
Kambodijos karališkas santvar
kas pakeitė marksistinėmis. Sovie 
tai juos rėmė.ginklais ir instruk
toriais. 

Aršiausias ir veikliausias Sovie
tų užmačių vykdytojas yra Ku
bos diktatorius Castro. Strategi
nė Kubos padėtis teikia jam pa
lankias sąlygas veikti Amerikos 
žemyne, ypač Pietų Amerikoje, 
kur netrūksta vargšų ir bedar
bių. Castro veikiai jie teikia pa
lankias sąlygas Castro agentams 
nesunku tarp šių žmonių suorga
nizuoti partizanų būrius, žmonių 
grobikus ir marksizmo platinto
jus. Castro veiklos dėka kai ku
rios mažai išsivysčiusios P. Ame
rikos valstybės jau įsivedusios 
marksistinę sistemą ir joms vado
vauja diktatoriai. Tik Čilės vals
tybė nusikratė diktatoriaus ir 
marksizmo santvarkos, 
santvarkos. 

prieš juos karių dalinius. Sukili
mas gali tapti žiauriu ir ilgu ka 
ru, ypač komunistams ten isivė-
lus. Tokias galimybes patvirtina 
CBS televizijos korespondentas 
iš Somalijos. Jis parodė būrius 
vyrų ir moterų prie savanorių 
priėmimo vietų. Tvirtino, kad sa 
vanorių ateina labai daug ir jie 
pasiryžę kovoti prieš komunisti
nes jėgas ir pagelbėti sukilėliams. 

Tuo pat metu Somalija šaukia 
atsarginius ir kitus į kariuomenę. 
Siekia 25,000 kariuomenę gero
kai padidinti. Atseit, rengiasi il
gesniam karui. Somalijos valdžia 
apgailestauja, kad Vakarų valsty
bės teikia per mažai paramos. 

Sukilimo malšinimas Sovie
tams teikia vilties sugrįžti atgal į 
Somalija, kur jie paliko labai ver
tingą strateginį tašką, didelį ir 
gerai įrengtą aerodromą, kurio 
takai turi 13,000 pėdų ilgio. B 
aerodromo kildavo Sovietų toli
mojo skrydžio TU-95 Bear žvalgy-
.bos lėktuvai. 

Neteko milžiniškų degalams 
laikyti sandėlių ir vieno iš dvie 
jų didžiųjų ryšių centro. Antras 
yra Sovietų Sąjungoje. Nespėjo 
baigti taktinių raketų laidymo ir 
sandėliavimo įrengimų. Prarado 
galimybę kontroliuoti įplaukimą 
į Raudonąją jūrą ir praplaukimą 
Sueso kanalu, kuriuo Vakarų lai
vai gabena iš Vid. Rytų, Aust 
ralijos, Azijos ir Tolimųjų Rytų 
gyvybinės vertės įvairias žaliavas. 

^ Negalės daugiau naudotis Be'rbe-
Castro agentų veiklai nėra pa-1 r o s u o s t o ^ y ų įrengimais ir pa

lankios dirvos JAV. Ir čia bedar
bių yra, bet jie geriau aprūpinti 
nedarbo pašalpomis, negu mark
sistinių valstybių darbininkai už
dirba darbovietėse. Tačiau kol bu
vo išvystytos keleiviams ir jų ba
gažui patikrinti priemonės ir pa
sirašyta su Castro grobikų ir lėk
tuvų grąžinimo sutartis, Castro 
simpatikai daug milijonų hugabe 
no į Kubą. 

Pokariniais metais daug Afri
kos kolonijų gavo nepriklauso
mybes. Pradėjo d^mokratiskaą gy
venimą. Bet šiandien dauguma. 

pildymais, kuriuos Sovietai įren
gė. Negalės naudotis ir prie Kis-
mayu miesto degalų įrengimais, 
kurie buvo skirt: Sovietų laivams 
ir lėktuvams bei kitiems karo reik-
mertims .pasipildyti kuru. 

"Somalija, išvarydama Sovietus 
ii Šios strateginės vietos, sudavė 
jų užmačioms skaudy smūgį. Jei 
Etiopija su Kubos pagalba "ne-
išlaisvms Somalijos", Sovietams 
teks kurtis Etiopijoje rr Yemene. 

— Bet sunkiau suprasti tuos, 

— Visas intensyvus domėji
masis prabanga yra vidinio 
skurdo žymė. 

Arldvysk. Sbeen 

jau yra Maskvos auklėtinių r a n - J 1 " ^ ^ lietuviškojo gyvem-
kose. Kur nepajėgė padaryti Mask]«K> šalinasi ne iš hguistumo, o 
vos auklėtiniai, Maskva pasiuntė' greičiau iš per didelio "sveiku-
Castro su Kubos kariais. Kabos * » " • Gerai įsikūrę, į lietuvišką 
karių dėka buvusi joje Portugali- gyvenimą jie žvelgia ne su kar-
jos kolonijoje Angoloje šiandien j *ėliu, bet su •aainungųTų'' išdi-
jau įvesta marksistinė santvarka, džia arogancija. i . Girnius 

KAM FRJKSA KAPOtfy 
PRISIMINUS 

DR. P. MAČIULIS 
• 

i 
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BAUSMES BRAKONIERIAMS 
Broniu* Leonavičius. Komunistine VilniauB "Tiesa" darbininką* 

vasario 17 d. laidoje išspausdino 
straipsnį apie Obeliu brakonierių. 
Straipsnyje rašoma: 

'Terasi, gruodžio mėnesi, Obelių 
apylinkės Trako miške buvo aptik
ta 80 suregistruotų kilpų, jose 
įkliuvę briedis ir trys stirnos. 

Rokiškio rajono gamtos apsau
gos ir vidaus reikalų skyriaus dar-

. buotojai surado brakonierių. Tai du 
• - kartus už vagyste teistas Obelių 

tarybinio Uao Panilių skyriau* 

-y. 

Jo namuose taip pat buvo rasta 
dar 53 paruostos kilpos, 5 kilogra
mai kilpoms gaminti vielos, taip 
pat stirnienos, draudžiami žvejybos 
ir kiti brakonieriavimo įrankiai. 

Rokiškio rajono liaudies teis
mas brakonierių nuteisė metams 
laisvės atėmimo. Bausme jis atliks 
griežto režimo pataisos darbų ko. 

Iš prieškarinių laikų ?Aliakalnte buvo apgyventas 
daugiausia rusų sentikių, atgabentų iš Rusijos gilu
mos Kauno tvirtovės statybos darbams. Rusų admi
nistracija vietiniais žmonėmis nepasitikėjo. Vėliau čia 
įsikūrė amatininkai protestantai, atsikėlę miestan nu
sigyvenę šlėktos, save lenkais laikę ir jokios religijos 
nepraktikuoją miestelėnai 

Naujasis klebonas, vykdydamas plataus masto sa
vo sumanymus, Žaliakalnio parapijos reikalų neati
dėliodavo. Pasitaikydavo, kad pvz., skirtingų religijų 
jaunimas ruošdavosi susituokti, bet tėvai pastodavo 
jiems kelią, čia klebonui tekdavo derintojo ir taiky
tojo rolė, — jis daug laiko sugaišęs, kol mergaitės 
protestantės tėvus įtikinęs, kad jungtuves kataliko 
jaunuolio bažnyčioje tas pats Dievas palaimins. 

Vėliau įsikūrusių Ąžuolyne ir VH-o forto apylin
kėje kviečiamas ir nekviečiamas kun. Kapočius lan
kydavosi kasmet skurdžiausiai gyvenančių žmonių ra
jonuose : "Jei kvietė pakrikštyti vaiką, ėjau be atsisa-
kinėjimo, šeimos paruoštam vestuviniam pobūvy ne
atsisakydavau valandėlę pabūti su jais". 

"Įdomiausia", sakė kun. Kapočius, "buvo vadina
mo kalėdojimo metu. Mums rūpėjo ne "kalėda'*, bet 
žmonių aplankymas, neskiriant biedniokų nuo sočiau 

" ^ ^ ^ ^ S ^ L ^ l ^ ^ ^ Nuobetkott. duoUd.aUi-k^™.. 
ookėį© W» rubtiV IK*** J 

tokius pat biedniokus, kaip ir jis, pareiškęs — sude-
kim po puslitį, mums vis tiek nebus didelis nuostolis, 
o klebonui bent už masiną gal atsilyginsim". 

Tai buvo reikšmingas mostas savo klebonui, kurį 
gerai pažinojo, kad jis ne materialistas ir ne šykš
tuolis tiems, kurie būdavo reikalingi jo paramos. Kapo
čius sakėsi niekad nenustatinėjes normų už bažnyti
nius patarnavimus, biedniokams dažnai teikdamas 
juos veltui. 

Kai aukštuosius mokslus einančiam jaunimui pri
stigdavo šimto ar kito litų, jie vienas nuo kito ži
nojo kelią pas Prisikėlimo parapijos kleboną, kuris me
tų eilėje ne vieną tūkstantį litų "paskolindavo" be 
grąžinimo datos. Daugelis jų baigė aukštąjį mokslą, 
o šiandie savo darbais pasižymėjęs dailininkas teikia 
garbę didžiulei lietuvių kolonijai Chicagoje. 

Daugelis šviesios atminties Lietuvos kunigų sa
vo dosnia ranka yra įsteigę stipendijas besimokan
čiam jaunimui, kuris įsigijo aukštąjį mokslą medici
nos, teisės ir inžinerijos srityse, bet daugiausia savo 
paskata padėję pajėgesniems tėvams leisti vaikus į mo
kyklas, siekti aukštesnį mokslą ne tik kunigų semi
narijoje. 

Skirdamas kun. F. Kapočių Kauno dekanato de
kanu, vyskupas tuo nepasitenkino, nes bažnytinėj val
doje tai nebuvo koks asmens paaukštinimas, greičiau 
platesnis įpareigojimas padirbėti bendrai Bažnyčios 
darnai ir tvarkai Tačiau didysis jo sumanymas su
ruošti pirmą gana sudėtingą tautinį Lietuvos Eucha
ristini kongresą ir vėliau jį pravesti, daugeliui padarė 
gilų įspūdį, kaip jo retas, neeilinis darbas. 

Savaime aišku, kad vyskupas šį jo pasisekusį dar
bą labai teigiamai įvertino ir nedelsdamas pakvietė 
faliakalnio kleboną ir Kauno dekaną į pačią kuriją 
IgoUrtahl bsndradarbhj-patarė ju. įteikdamas kapitų-
+ 4 

los kanauninko titulą su visomis kryžiaus ir žiedo 
— insignijomis. Tai buvo tikras jrvertinimaa. 

Vyskupų kurijos būdavo sudaromos iš rinktinių 
kunigų, pasižymėjusių savo mokslo ar pastoracijos 
darbais, žemaičių vyskupo kurijoj kapitula buvo su
daroma iš prelatų ir kanauninkų. Pirmas kapitulos 
uždavinys — spręsti su vyskupu visus vyskupijos ti
kinčiųjų reikalus, bet kartu turėjo ir kitą uždavinį 
— mirus vyskupui administruoti vyskupijos reikalus 
iki naujo vyskupo atėjimo. Pagal kanonų teise, ka
pitula parinkdavo naujus tris kandidatus mirusio vys
kupo vietai užimti ir juos pasiųsdavo šv. Sostui pa
rinkti vieną, suteikiant vyskupo galią. 

Be vadmamų* kapitulos prelatų ū* kanauninkų, vys
kupijoj buvo ir garbės kanauninkai, šis poaukštis 
būdavo suteikiamas kunigams už gražų ilgametį pa
sidarbavimą Bažnyčiai Jiems taip pat būdavo sutei
kiamos insignijos, kaip ir kapitulos kanauninkams, bet 
jie neturėjo balso vyskupijos vadovybėje. Taip pat 
tik kapitulos kanauninkai gaudavo už savo darbą nuo
latinę kompensaciją. 

Dažnai girdime, kad pagerbimai sugadina elgesį, 
tačiau Žaliakalnio klebonui niekas neprikišo puikavi-
mosi. Iš jo paties pasisakymų patyriau, kad net kaž
kuris vyresnis kapitulos puikuolis jam pastabą pa
daręs, kodėl insignijų kartais neuisidedas. Bet tai ne
reiškė, kad kanauninkas R Kapočius butų negerbęs 
savo vietos vyskupo kapituloj. 

Kauno vyskupo kurija, priėmus vieno Žaliakal
nio gyventojo auką, sutiko įsteigti naują parapiją. Su
prantama, ji turėk) minty ten pastatyti bažnyčią, kur 
žaliakalmečiai galėtų susirinkti pamaldoms ir atlikti 
tikybinius poreikius. 

g3ųs 4sufiau4 
. 
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E*wkUGA3, pfrnh-Uuî .rlĄ 1 3 3 Jn. kovo jaaėa. 3 d. 

ggS3^» 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO MINĖJIMAS 

Vasario 1-6-ji Clevelande buvo 
pagarbiai paminėta. Šv. Kazimie
ro liL mokykla savo mokiniams, 
tėvams ir svečiams šią sukakti mi 
nėjo parapijos salėje vasario 18 d. 
Tėvynės Garsų radijas, vadovau
jamas Juozo Stempučio davė spe
cialią, gerai suredaguotą žodžio, 
muzikos ir dainos valandą. Sek
madienį, vasario 19 d. buvo pa
keltos vėliavos prie Lietuvių įsikū
rimo šimtmečiui paminėti pa
minklo, abiejose lietuvių parapi
jų bažnyčiose iškilmingos pamal
dos. Šv. Jurgio bažnyčioje pamal
das laikė ir pamoksią pasakė kelb. 
kun. B. Ivanauskas. Giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas Ri
tos Klioriertės — Čyvaitės. 

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos bažnyčioje iškilmingas pa
maldas laikė kleb. kun. G. Ki-
jauskas SJ., kun. J. Kidykas SJ., 
ir kun. A. Goldikovskis. Pamoks
las kun. G. Kijausko. č i a giedo
jo parapijos choras, vad. R. Bra-
zaitienės ir Ramovėnų choras, 
vad. Juliaus Kazėno. Abiejose baž 
nyčiose dalyvavo organizacijos 
su vėliavomis. 

Per 700 lietuvių 4 vai. susirin
ko į didžiąją Dievo Motinos N .P . 
parapijos auditoriją iškilmin
gą minėjimą, kurį atidarė Al tos 

ga disidentų sąjūdis. Reikia pasi
ruošti Madrido konferencijoms. 
Daug neteisybės skelbia kai kuri 
lietuvių spauda. Neniekint i kitų 
galvojimo. 

Tai buvo mintys pasakytos 40 
minučių kalboje, kuri buvo ne
kartą pertraukta plojimais. Jei 
kalbėtojas būtų .kalbą paskaitęs 
(atrodo buvo pasirašęs), tai bū- | 
tų užtekę pilnai 20*25 minučių, 
kaip pats bu*o pažadėjęs kalbos 
pradžioje. Būtą i švengta pigios 
retorikos, kartojimosi ir priešta
ravimu. B kalbos atrodė, kad 
tiktai Altą dirba Lietuvos laisvei, 
kad ji atstovauja v i sas lietuvius, 
kad kiti centriniai veiksniai ne
egzistuoja, toSe laisvės kovoje ne
dalyvauja. Vienašališkas teigimas, 
ypač tokios visų l ietuvių dienos 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Lietuvos nepriklausomybės 60 metų sukaktį Clevelande minint, susitikę: 
Estų atstovas Andreas Traks, latvių atstovas Vilmars Kukainis, sena
torius J. Glena, Jonas Nasvytis ir Regina Nasvytienė 

Nuotr. Jono Garlos 

M I S C E L L A N E O F S 
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T E L E V I Z I J O S ' 
SpalTotoe ir Paprastos. Radijai, { 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimą* Ir Tsliyisaa 

M I G L I N A S TV 
2346 W e&tk St-, tai. 776-1486 
iiuMiiHnmiinHtmMiiimiiHajHmMMMH 
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PACKAGK EXPRESS AGESfCT 
MARIJA N OREIKEEN £ 

į SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rnilea 

prekei Maistas ts Europos sandėlio. 
2608 W. 6Wh SC, Chicago. OJL «062» 

T F U — V A 5-,as»7 
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šventei. Paskutiniu metu ir mes j 
čia Clevelande ne taip dažnai juos 
girdime: ruošia naują programą, 
rengiasi koncertų išvykoms ir 
naujai plokštelei. 

Buvo renkčamos aukos laisvės 
kovai. V . R. 

U B A P Y L I N K E S NARTŲ 
VAKARONES 

Kovo 10 d., penktadienį, 8 v.v. 
— Nepriklausomybės paskelbimo! D i e v o Motinos Nuolatinės Pa-
proga. Vasario 16-jj visų lietuvių 
diena — šventė-ir kalbėtojai tu
rėtų atrasti minčių, kurios padė
tų sujungti, o neskaldyti ir taip 
netvirtą mūsų visuomene. 

Todėl nestebėtina, kad kvie
čiant dr. Bobel į kalbėtoju, buvo 
susidariusi opozicija ir, tik pir
majam kalbėtojui -negalint atvyk
ti, buvo pakviestas Akos pirmi
ninkas. 

Antrasis Kalbėtojas buvo JAV 
senatorius John H . G l e n n . Jis 
specialiai atvyko su ponia \ šį 
minėjimą. Prieš minėj imą Lietu-

pirm, Algis Rukšėnas, pabrėžda- i vių namuose b ovo snruoŠti pie-

R E A L E S T A T E 
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Baitas Sniego Parkas 
4 vienetu mūras ir garažas, Mar-

quette Parke. Naujas gazn šildymas, 
'^iasie atiduoda už $S8,80O. 

Palikimas, S k.imh. 18 meta mūra-
ir garažas. Centr. oro šildymas tr vė
sinimas, įrengtas beismentas u- kiU 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marauette Pke. $29,900. 

Gcažus platus sklypas ir garažas 
Marąn'ette Pke. Veitlngas pirkfijui. 

Liukso- "randi". Beveik naujas 
romaną mūras. 3 mieg. Radtant Šil
dymo dvi kontroles. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedų. Tik pamate 
nupirksite už $40.000. 

R E A L E S T A T E 

mas, kad susirinkimo atnaujinti 
ryžto siekti laisvės. Lietuva gyva 
ir kovoja už savo laisvę ir 
teises. Jnešus vėliavas Čiurlionio 
ansamblis sugiedojo himnus ir 

riausias, Pasaulio vadove". Pri-

tūs su šampanu, kuriuose daly
vavo senatorius, Ąlt«6 prim. dr. 
Bobelis, teisėjų ir kitų miesto, 
apskrities pareigūnų ir gražus lie
tuvių būrys. Per 7 0 asmenų pa-

invokacijos giesme "O Dieve, ge-j «eT\yį> j r karru turėjo progos su-
sipažmti asmeniškai su simpatin-

statyti savanoriai, perskaitytos'guOhio senatorium. Priėmimą su 
gub., miesto tarybos, Euclido į m<£ė Lietuvių demokratu klubas, 
miesto proklamacijos. Žodžiu 
sveikino Clevelando mero tėvas, 
miesto tarybos narys Trenton, 
Euclido meras ir gauta eilė svei
kinimų raštu. 

Pagrindinį kalbėtoją pristatė dr. 
V. Stankus. 

Dr. K Bobelis, Altos pirm. 
kvietė nesustoti laisvės kovoje dėl 
kokių menkų nuomonių skirt.u-
rno,. )*es visj siekiame to . paties 
Tfkslo. Visi turime prisidėti prie 

! kuriam pirmininkauja Jonas 
Nasvytis, kontraktorius ir akty
vus Demokratų partijos narys. 

Svečią gausiai auditorijai pri
statė Clevelando miesto vyr. tei
sėjas E. Katalinas. Senatorius bu
vo sutiktas gausiais plojimais ir 
atsistojimu. Jis savo kalboje pa
reiškė, kad jam esanti garbė bū-
•trsu lietin4ais ir dalyvauti šven
tėje,' kur' 'minima'60-j i Nepri-

tos veiklos. Kaip Belgrado konfe- Į krausomybėš paskelbimo sukaktis, 
rericijbs amerikiečių delegacijos j nors Lietuvos Mtorija siekia šimt 
patarėjas, stebėjęs šią svarbią 
žmogaus teisių ir Helsinkio kon
ferencijos sutarimų vykdymo a-
nalize, sakė, kad Amerikos dele
gacijos pirm. A Goldbergas ir 
sen. R. Do le ir ten viešai akcen
tavę, kad Lietuva yra pavergta IT 
kad jos įjungimo į Sovietų sąjun
gą JAV nepripažįsta. Pagal kalbė 
toją. Helsinkio aktai didžiausias 
Sovietų pralaimėjimas. Helsinkio 
aktas duodąs mums teisę į laisvę, 
į laisvą apsisprendimą. Turime 
veikti Amerikos politiką. Ka
ro dėl Lietuvos nebus. Mes patys 
turime rūpintis. Jei Altos nebūtų 
buvę, tai ir mūsų čia nė pusės ne
būtų. Gal ime didžiuotis esą lie-

mečius. Yra vilčių, kad Ši vals
tybinė sutema nesitęs ilgai ir Lie-} 
tuva galės vėl džiaugtis laisve ir 
nepriklausomybe. Amerika ne
pripažįsta Lietuvos okupacijos. 
Si administracija, pabrėždama 
žmogaus teises, trokšta, kad gy
ventojai galėtų pasirinkti ir savo 
va'.dymosi forma. 

Nepagailėjo gražių žodžių ir 
tautinėms grupėms, kurios Ame
riką padaro margą, turtingą ir 
kūrybingą. Ohio valstybėje ypač 
gyvas tautinis grupių Judėjimas. 

Senatorius, kuris pirmasis ap
skriejęs žemę, kaip tik čia pami
nėjo 16-sias met ines nuo Šio isto
rinio fvykio, akcentavo, \sA Ame-

tuviai. Būsime laisvi, tiktai l i a o j r i į ' S r t t ą ' p į į į į " Uetuva i sie-
kkusimas. Pats jaumrnas ateina j k į a o t ^ U fev*s . Savo 3 0 min. 
į mūsų eiles. Reikia dar paskatin
ti ir paremti. Negali būti diktatū
ros, kiekvienas gali skelbti savo 
nuomonę, reikia neužgauti kitų. 
Visi siekiame Lietuvos laisvės. 
Reikia prisitaikyti prie są lygų iri 
aplinkybių. 

Kalbėtojas pasigyrė, kad Alte 
tiktai buvo keturios pagrindinės 
organizacijos, dabar yra 13 cent
rinių organizacijų, kurios atsto
vauja 95 proc. visų rietuvių, kad 
VVashingtoTre tiktai Altą pripa
žįsta. Altą tvarkosi demokratiškai, 
bet yra tokių, kurie nori diktatū
ros, trokšta valdžios. 

Negalime daug tiVė-tis i? Helsin
kio bei Belgrado nutarimų, jei 
Sies nieko ne&rysirr-e. Be'grsde 

'kalbą užbaigė fteTirviŠku "Laisvės 
Lietuvai". Senatorius ir ponia bu
vo apdovanoti: Ohto valstijos 
emblemos graviūra, lietuviška lė
le ir gėlėmis. 

Trumpoje, bet įspūdingoje me
ninėje daly Vies^uja Juodišiūtė 
kanklėmis paskambino kanklių 
poemą "Ant ežerėlio rymojau" ir 
Čiurlionio ansamblio motes^i cho
ras, diriguojant Alfonsui Mikuls
kiui, su soliste Irena Grigarrūnai-
te padainavo: Kur lygios, lygios 
lankos, šv. Jono vabalėlį, Ėbėg, 
išbėg iŠ Rusnės kaimo, Visi ber
neliai po akių, Lazdynėli ir bisui 
Staklelės. 

Mirga BarJca.tytė k E!erU Ma* 
lioiytė atliko tautos daicų {au

galijos parapijos mažojoje salėje 
dr. Juozas Jakštas kalbės tema 
"Algirdas tarp rusu ir totorių". 
Šia vakarone bus prisiminta Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 600 
metų mirties sukaktis. Visi mie
lai laukiami. 

Balandžio 14 d. vakaronėje 
prof. Aldona AugustinaviČienė 
aptars V . Alanto romaną "Liep
kalnio sodyba". 

LB APYLINKĖS N A R I Ų 
SUSIRINKIMAS 

N u o m o n i ų skirtumai tarp Al
tos ir Bendruomenės dėl Vasario 
Šešioliktosios aukų ir programų 
iki šiol Clevelandą nebuvo skau
džiau palietę. Padiskutavus, pa
siderėjus, vis būdavo prieinama 
abiem pusėm priimtinų sprendi
mų. . Tik šiemet, Altos skyriaus 
valdyboje esant kietesnių nuotai
kų žmonių , buvo atsiradęs dvie
jų atskirų minėjimų pavojus. Bet, 
norėdama gražias tradicijas išgel
bėti , Bendruomenė šį kartą ats
kiro minėjimo 'atsisakė. Tačiau 
visuomenėje liko kursuoti neatsa
kyti klausimai, spėliojimai ir rū
pesčiai. 

Dalykams paaiškinti ir rūpes
čiais pasidalinti LB Clevelando 
apylinkės valdyba vasario 12 d. 
sušaukė visuotinį susirinkimą. Ja
m e Raimundas Kudūkis faktais 
ir skaičiais apibūdino Bendruo
menės visuomeninį darbą, kuris, 
niekam nekliudydamas, yra jau 

J davęs gausių vaisių Lietuvos lais
v in imo ir lietuvių tautos teisių 
gynimo srityse. 

Viktoras Mariūnas paaiškino, 
kad atskiro minėjimo pavojus bu
v o kilęs dėl nesutarimo aukų 
klausimu ir dėl Altos valdybos 
pakvietimo pagrindiniu minėji
m o kalbėtoju asmens, kuris įvai' 
riopais būdais yra rodęs savo pa
lankumą ir respektą Bendruome
nės skaldytojams Chicagoje. Be 
to, jam neturėję būti duodama 
progos skleisti naiviems k kovos 
nuotaikas slopinantiems Helsin
kio akto garbinimams. ( U ž savai
tės šis kalbėtojas gausią clevelan-
dienčių auditoriją nustebino pa
keltu balsu ir pabrėžtinai teigda
mas, kad "Helsinkis buvo pats 
didžiausias sovietų pralaimė
jimas". Duok Dieve, kad vieną 
dieną Lietuva sulauktų tokio 
"pralaimėjimo", kai didžiosios 
pasaulio galybės pasižadėtų ne
liesti jos sienų ir nesikišti į jos vi
daus įsikalus). 

Reikia tikėtis, kad apylinkės su
sirinkimas atliko savo informaci
n į ir aukiėjimąjį \aklrrrenį ir kad 
ateity Vasario Šešioliktosios mi
nėjimai bus rengiami n e vieni 
kitiems padiktuojant, o protin
gai susitariant. 

REČITALIS 

O e v e U n d Music School Set.t-
leraent muzikos mokykla, kurio 
j e dee to ir znūsų i inoau p i a u s -
t a : A n d r i u s Kuprevičius, Birute 

rengia rečitalį , kuriame daly
vauja mezzo-sopranas Aldona 
Švedienė, jos vyras kompozito
r ius ir pianistas Jonas Švedas 
ir pianistas Stephen Kabat. Pro 
gramo je b u s atlikti Švedo, 
Gluck, Schuman, Villa-Lobos ir 
Juzeliūno kūriniai. Įėjimas lais
v a s , 

AUDIMO KURSAI 

Ramunė Juškėnaitė, kuri yra 
baigusi Valstybinę Edinboro, 
P a . kolegiją su meno ir audimo 
bakalauratu, praves sesių sava i 
č i ų audimo kursus. Kursai prasi 
deda kovo 2 d., vyks High Tide 
Rock B o t t o m patalpose, 1832 
Coventry Rd., Cleveland H g h t s . 
Dė l snftilkesnių informacijų pra 
s o m a skambinti tel. 321-8500. 

B A L P O SUSIRINKIMAS 

Clevelando Balfo skyrius šau
k i a metinį narių susirinkimą k o 
v o 12 d. 11 :30 vai. Dievo Moti
n o s N P parapijos mažojoje sa
lėje. Darbų tvarkoje: valdybos 
pranešimai, naujos valdybos ir 
reviz i jos komisijos rinkimai ir 
ki t i reikalai. Balfo skyrius y r a 
aktyvus , nuoširdžiai dirba mū
są, tautiečių šalpai, surinkęs g r a 
ž i a s sumas tiems, kuriems se
natvė, skurdas, nelaisvė i r l igos 
y r a š iurpūs kasdieniniai paly
dovai. Ateikime valdybai į tal
ką , įsijunkime į samariet iško 
darbo gretas . V. R. 

G R A N D I N Ė L E S Š V E N T I N I S 
V A K A R A S 

Vakaras Grandinėlės veiklai , 
pradėtai prieš 25 metus, turės 
i r praeities sentimentalių mo
mentų. Vakaro metu v is iems da 
hart.inia.Tna šokėjams ir sveč iam 
b u s pristatytos pirmosios gru
p ė s šokėjos . 13 mergaičių ir mu
zikantas . Jo s visos (ir j i s ) bus 
apdovanotos pirmąja (1953 m.) 
Grandinėlės nuotrauka. A n ų me 
t ų jaunystės atminimą į te iks 
A n t a n a s Tamulionis, tuometinis 
Vysk . M. Valančiaus m o k y k l o s 
vedėjas , kurio mokyklos apimty 
j e ir prasidėjo Grandinėlė 

Gandinelės šventinis v a k a r a s 
"Grandinėlė 25" įvyks balandžio 
8 d , 6 :30 v. vakaro S lovėnų 
auditorijoje, 641? S t . Clair Ave. , 
Cleveland. Vakaro informacija: 
442-8674 (L, Sagys) , 371-4635 
(K. Marcinkevičius). L. S. 

Paieškojimas 
ANTANAS JAUNIŠKIS ieško sa
vo buvusių drangų. Jis yra studi
javęs Vilniuje, o dabar gyvena 
Kaune, Prašome atsiliepti per 
Benin Kačinską. 776 Bailey Rd., 
W. Benrietta, X. Y. 14586, tetef. 
)!*—334-9416 ' 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ix kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer A\e. 
CUcago, Al. 606S2. t e i s t 927-5986 

Tvirtas 2-jv aukitų mūras. Z butai 
iv maloni biznio patalpa. 2 auto 

• į garažas. Savininkas nusileido i£l 
J $38,500. Mamuette Parke. 

į Valdis Reai Estate 
2625 Wesi 7ist Street 

Tel. 737-7208 ar 737-8534 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-8063 

įiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiitiiin 
M. A. $ I M K U S 

TffOTART P r B l J C 
DJOOME TAX SERVICE 

4259 So. Mapfenood, t e l 254-7450 
Taip pat daromi VEKTOCA1. 
GIMINTŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRASTJCAI Ir 
kitokie blankai. 

•iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiuiiiim 

LIETUVIŲ C0ND0MINIUM 
S t Petersburg Beach, 

rWfdOf€ 
10 butų namas verčiamas I condo-

minHim. Butai vieno miegamo. Cent-
raKnis šaldymas ir šildymas kiekvie
name bute. Namas vienas blokas nuo 
jūros ir labai gero papIOdymio. Del 
smulkesnių informacijų skambinti 

Chicagoje 312—284-1739; 
St. Petersburg Beach S13—3C7-128C 

• kamb. mOr. M 1 i g « i l 65 ir Tal-
$27,500. 

Gražus bungafem — 6 kamb. 2 *kB-
tUlHllllllUlllltlllllllllllllllllHIMininiimi! . ^ w i r Kedzie $64,200 
S T ^ m Ž ^ « £ o ^ k t l I , • , , n e b ~ - j * ««* • * £ £ $H ka-b . 3 mte-

C06MDS PABGELS EXPRE5S f"*- J*0 8 ^ ^ S i * &***• 
'63 b? Narragansett. $54,000. SIUNTINIAI l LIETUVĄ 

3333 S. Halsted St., Chicago. m 60608 
2501 W. 6»th SU. Cbicago. UI. 60629 

Telet.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautas Valantinas 

iimininiiniiiinmminniimminniiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plaa name Ir vaAknojamp 

visų rn&ų grindis. 
BUBNYS — TeL B E 7-5168 

2-jų aukttų — 2 po 6 kamb. mOr. 
65 ir Talman. $32.500. 

89 akrų tem«a Lemonte. $10.080 
už akrą. 

Paikiam stovy 2-jų batų mftr. na
mas BrighMn Parke. Sa virmricui 4 
kamb. batas ir 2 kamb virioj , 1V2 
vonios. Spintelės virtuvėj. Naujai 
dekoruotas. Apačioj 4 kamb. butas. 
Pečiais apšild 2 maš. mūr. gara
žas. Daug- priedų. Susitarimui ap
žiūrėti skambinkite tel. 376-6086 

ĖESKO piram 
— 

Ieškome pirkti i š savininko (be jo 
kių agentų) 2-jų ar daugiau butų 
namo Marquette Pke. arba Goge 
Pke. Skambint 863-3870 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

3818 WESt 64TB STREET 
Išauomoj&iBBfi 2-jų miegamų 
batas. $195.00 mėn. 

McKEY & POAGrE 
Tei — 239-0980 - > . . 

HELP WANTED VE&AI 

S E T - U P M A N — L A T H E S 
Selected applicant raust riave a zoi-
nlzaura of 3 years esperieace. WiU 
»et-up No. 3 and No. 6 W a m e r S w a -
sey Turret Lattie and misceHaneo'ja 
types of eiųriue latbee. W e otfer 
steady eroaploymeiiti overtime. c o m -
pany paid Ho^pitaJizatiott & pension 
plan. 10 paid rtolidaya e t e 

Cloee to CTA Transportation. 
.\jinstrong Blum Mfg. Company 

5890 W • 

Clncago, l'iinois , 
JLD Bcroal Opvt'y Empioyes- M / F 

POUESHERS — E X P E B 7 D 
Good base pay, phr? piece work, and 
overtime. Benefits. 

A B I 1 N G T O N P L A U N G CO. 
699 S. Vermont, Palatine, OL 

TEL. 859-1499 

WELDERS 
x , t . • • T i c n e A i T v ' W a l l t e d f o r stractural steel fabri-
S I M A I T I o K fc A L I T , cation shop. Mušt hare sotne 

!
knowledge of blneprint reading and 
nnscellaneous fabricatioa. ESseei-

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL: 376-1882 arba 376-3996 

10% — 20'.; — SO% pudsu 
i> apdraodą nuo uKMitas kr 
biHo pas 

FRA II K 2 A P O L I S 

Insurance — Income Tax 

2951 W.63rdSt . , 436-7878 

M A B Q U E T T E P A R K E 
t-įą botų marinis po 5 kamb. 

Gazu Šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-os h- Talman. Žemiau $34.000. 

BUTC NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — P s i i l i i i i s s i 
Valdymas 

Drandbnal — faeooM Tas 
Notailatss — Verttmaf 

B E L L REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

64ilft Hm K«*si» kv. — T1M3M 

lent company benefits aad wagee. 

Call — 887-777S 
ASE FOR, RON 

-k! 

taoSH Wee* 
Trt. — GA 4-8A54 

Lietovoe byla ia*jo į ta^pfta^tar^^tJR9S^taiapgl ? , & „ ^ ^ 
nius vandenis. He4si«4cio akttil ^iurlionieč^ų dairtbs 1*tv6 §*H €>*9»99>J9«* 4r Joati fWT9dt*, ka 
naud îtf iiettvai Sovieu^se «rižį <įaviii ^>-£y Vč̂ j, lj^wd)i yo U d , fttaia^^ 3 « i vai^ptirjc 

unniminiiiiBiHiiiiimiiiiBBinniinnmt 
NAMŲ APSITVARKYME 
RwoSiates ką Mrsimtyti. pakeisti, 

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

Telefonu <7«-395© 
mnuiiimiiuiimiiiiiii 
ajBMMm:,T"vM|f'^*^9j 
S O P N I E B A R Č U S 

BADiO *EWOS VALANDOS 
Visss progmmss H WOP \ 

L4etuTh) karba: kasdien nuo plr-
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet — Šeštadieni ir 
•ekmad 2uc 8 3 0 Ud 9:30 v ryto. 

lėkti.: 4344413 
I4i» A. M. 

7139 S. SL^FUTIfOOD A V * . 
CTDvA450. B u 99H<W 

RAD10 PROGRAMA 
Seniausia lietuvių Radio progra

ma Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR, 1380 banga, veikia sekma
dieniais nuo htM) iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa-
saufmki žinių santrauką ir komen
tarą:, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis { Baltic Florists 
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, So Boston, Mass 
02127. Telefonas 2894489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite dideli pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 

itiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiii 

Radi to Valanda jau viri 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York tr Coonecti-
eut lietuviams! 
Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. popiet 
i i WEVD Stoties New Yorke 1330 
ki!.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 773 
meg. FM. 

5 kamb. mfir. bungalow. 
Karstu vandeniu apšild. švarus, 

gerai išlaikytas. Garažas, ftv, Ritos J 
parap. apylinkėje 

Skambint 327-1*45 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

ištaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagrcMna 
pardavimą fa- pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba Išnuomoti botą 

be jokio isipa retgojimo skambinkit j 
mums. 

Taip pat, abejojant dėi turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBE ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 

G E X E R A L M A C H I N ! : 
S H O P — T R A I N f i E 

Startmg pay $3.65 per hour 

Appiy in person or call 

> f f C PRODUCTS C O R P 
4200 W. Victoria, C h h s g o 

(Near Pulaski & B r y n Mattr) 
Aa equai opportanlty employer 

* / 

MELWRIGHT 0R 
MADTTENANCE HSH 

General eesperience. Electrical me* 
chanical ability and welding.. Good 
pay and fringe benefits. Prof it 
anaring. " CAIX 34Ž-3690 

• 

EXPER1ENCED 
MACHfNISTS AMO 

LATHE HANOS 
Mušt do own set-up and bave o v n 
tools, Overrime, paM vacation. paid 
insaraaee, birthdav pay. 

B0GNEH tNGINEERING 

hė& PlBJBBSa IL. 

775-72M. or 817^1 H 

BALYS BUDRAITIS 
1 4243 W. 6$rd St., Chkago, AL 

767-0eW arta T78-9871 

Direkt Dr. , I i l91i i L 
1497 Poree Drive 

Mountafnside. N.J. 97992 
TeL 2S-999S (eode) 391 

MllltUlIlUIIUUlHHUIIIIliHIHIlIlHlllllUII 
HAIVIŲ KAfiVAVIMAv 
Namus veltui Įkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

REAL. ESTATE BROKERIS 

P. ŽUMBAKIS — PR 8-6916 
iiiiHuiiiiiMiiiiMituunuimiiiiiiiuiuuin 

Mnr « ttaaat po a kaa«b> o**m 
iw*MfiT\mHM Marqu««tt« Parka, —• 

| »4».90O. 
M«tint*. 9 butai po 9 aaml> B a 

tą* fanoteSittaaa M«rqa«t«a Paritą. 
$20.900. ' 

Ji , 
.HELP WAyBED — MOTERYS 

SECRETARY 
Mature, experienced. for savdl offlce 
of professioual assoeiation. Most be 

| personabfe. organized aad assame 
I responsibility. Type 00 WT*M. Good 

fringe program with opportunity for 
personai giowth. Salary depends on 
eseperienoe aad quaiificatkms. 

M a n u 4 
qu*tt« Parite PUriM. $?».50«. 

tUr-

Mauat B«a«b. • 
; parduodazoa* <i W Ugoa. 

Kviedarae taip pat klausyti Lieto-, _j _ ^ „„ „ . . . . . 
-«ką kultarlnių vaUmdt, an0ų kalba | 9arduodamaa fl9Hl«os 998.01 
« Seton HaD Umversiteto radijo ato- •§£• tartm* oardajtomi .norttoĮ 
tie. (New Jerssy WSOU »J& meg. fiSVSSwi\°^^S^mt 
FM) Pirmad ?^0-fc30 vaL •akaro. i 

VAMA KEAL iSTATI (V, prsC J. atokaal 

m i I I I • I I I i l l l i i i M t M M — ą į ^ a 
^ d ; —•> &Zv%vvv 

C AIX — 693-8330 

D fc M E S I O 
« M 

VTZITINIŲ KORTEUŲ 
REIKH.TI 

Vizitinių kortelių natidojUnas yra 
graiaa paprotys. BmmeriaJ Jas pla
čiai aandeis. Bet tinka 9r viaų tao-
SRI atoto^sEa facwt gfsšžaa V.TS-

http://hart.inia.Tna
file:///jinstrong


• W W P S M £ * ^ r r . . . . . . . "1 

•nm ^f&ir -•***- *m**-

arijonų Bendradarbių 51-as Se imas) 
§ 1978 m. kovo men. \2-tą d , sekmadienį TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. Kilbourn Ave., Chicagoj § 

i SEIMO PROGRAMA: 
U.00 vaL - ftv. Miiioa. pamokslas _... 12:00 vai. 

1)30 vai. Seimo posėdis, kuriuo ir baigsis 51-as Seimas. 
SEIMO SŪKIS — "RIKIUOKITĖS IR PASIŠVĘSKITE" 

— Pietūs O 
Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius ~ 

taipgi visus> prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbus šioje šalyje ir užsie- z 
nyje, kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame 51-me mūsų bendradarbių Seime. : 

MARIJONAI ir T.T. Marijona Bendradarbių Chicagos Apskrities Vaidyba 1= 

SSSJK; 3ss>e-.: :ags*:. 

LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ UNIVERSITETE 
Lietuviams paskirtas visas kovo menesis Bridgeporte 

Sacred Heart universitetas 
Bridgeporte, Conn., šiais moks
lo metais švenčia savo penkioli
kos metu sukaktį* Nuo mokslo 
metų pradžios universitetas sky
rė po mėnesį laiko kurios nors 
tautinės mažumos renginiams. 
Savo penkiolikos metų sukakties 
proga universitetas nori parody
ti Bridgeporto apylinkių gyven
tojams, kokia įvairi ir turtinga 
miesto gyventojų tautinė sudėtis. 

K kiekvienos dalyvaujančios 
tautybės universitetas užsako po 
studiją apie kiekvienos iš jų įna
šą į pietinio Connecticuto religi
nį ir" patriotinį amerikietišką gy-
venrrriĮĮ. Apie lietuvius tokią stu
diją jau ruošia kun. A. Jurgelai
tis, Pirovidence College profeso
rius* labai verkius Lietuvos Vy
čių centro valdybos narys. B sa
vo pusės, lietuviu jungtinis ren
gimo komitetas universiteto pa
talpose suruoš įvairių paskaitų, 
pamokų, didžiulį koncertą ir eilę 
mažesnių parodėlių. Ypač įdo
mios bus lietuvių dailininkų pa
roda, knygų paroda ir J. Kario 
Lietuvos pinigų paroda. Univer
sitetas visus šiuos renginius gar
sina per Vietos amerikiečių laik
raščius ir radijo stotis. Be to, iš
siuntinėja keletą tūkstančių as
meniškų pakvietimų. 

į s i t ik imas su autore 

Lietuvių mėnuo atidaromas 
sekmadienį, kovo 5 d. Pirmasis 
įvykis — IietuvRkos Mišios, ku
rias II Vai. 5v. Jurgio parapijoje 
atnašaus klebonas kun. F. Pranc-
kus 5v. Kazimiero šventės proga. 

3 vai. p.p. Sacred Heart un-to 
bibliotekos paskaitų salėje bus 
kas mėnesį ten ruošiamas susiti
kimas su autorium. Juos ruošia 
un-to bibliotekos rėmėjų draugi
ja. Kovo mėnesį jie pasikviečia 
ses. Virginia Marie Vyteli, kuri 
kalbės apie savo parašytą knygą 
"Praise the Lord Ali You Na-
tfcsnsVKffygoįe daug vietos ski
riama įįp • ^tSVių" peilgihiam; gy-
vėnimuf Lietuvoje: 

, : *"<•» • ? • " ! • ^ 7 • : '• • '• i 

Lietuvių dailininkų parodos 
Atidarymas 

Po minėtos ses. Virginijos pa
skaitos 4;3Q vai. tame pačiame 
pastate, bibliotekos žemutiniame 
aukšte, įvyks oficialus lietuvių 
dailininkų parodos atidarymas ir 
kitų ten esančių parodų lanky
mas. 

Parodoje sutiko dalyvauti šie 
lietuviai dailininkai: Dragunevf-
čienė, Elskus, Griežė, Ignas, Jo
nynas, Krištolaitytė, Lapė, Mont
viliene, Viesulas, Sakalauskas, Ži
lius. M. Galdikienė sutiko pa
skolinti keletą A. Galdiko pa
veikslų. Parodos rengimo komi
tetui ,savo patarimais ir net pa
veikslų pakabinime talkina dail. 
V. K." Jonynas. Ten pat bus ga
lima apžiūrėti ne tik paveikslus 
ir skulptūras, bet ir lietuviškas ar
ba anglų k. rašytas knygas apie 
Lietuvą ar lietuvius ir J. Kario 
Lietuvos pinigų rinkinį. 

Visą mėnesį 

Lietuvių dailininkų parodą, 
kftygų, pinigų, tautinių rūbų if 
audinių bei liaudies meno ma
žesnes parodėles, esančias biblio
tekos pistate, bus galima lanky
ti visą mėnesį. Pagrindinio un-
to pastato koridorių vitrmėlėse 
bus taip pat išstatytos įvairios 
smulkesnės parodėlės. 

Ištisą mėnesį vyks ir eilė pa
mokų be\ demonstracijų Antra
dieniais (kovo 7, !4 , 28) , 7 v.v. 
— 4ktuvhi kalbos pamokos. Mo
kys ©." ^va&ienė. Trečiadieni 
t*** \i 4i* 7 v.v. ~ M. i * * 

kienė demonstruos margučių 
marginimą vašku. Ketvirtadie
niais (kovo 9, 16, 30), 7 v.v. — 
juostų audimo pamokos, kurias 
praves G. Ivaškienė. 

Čiurlionio ansamblio 
koncertas 

Šeštadienį, kovo 11 d., 7 v.v. 
didžiojoje un-to auditorijoje 
įvyks pagrindinis lietuvių mėne
sio renginys, kuriame pagal SHU 
vadovybės nustatytą formatą bus 
laikomasi šios eigos: 

Trumputis un-to prezidento 
dr. Thomas P. Melady įvadas. 

Kun. A. Jurgelaičio 30 min. 
paskaita "Contributions of 
Lithuanian Immigrants to the 
American Life". Tai bus santrau
ka studijos, kurią un-tas užsakė 
lietuviams skiriamo mėnesio 
proga. Vėliau ją ištisai un-tas at
spausdins specialiame leidinyje, 
drauge su kitų tautybių stu
dijomis. 

r liškai kalbės apie pavergtą Lie-
' tuvą ir tikėjimo persekiojimą. Pa

skaitai pasibaigus, tos pačios 
Lentral Lounge kitoje dalyje 
bus •galima apžiūrėti Viktoro 
Liaukaus medžio drožinius. Tai 
ir bus paskutinis savaitgalio ren
ginys kovo mėnesį. 

Mėnesio bėgyje per keletą ra
dijo stočių bus grojama lietuviš
ka muzika. Lietuvos trispalvė 
plevėsuos visą mėnesį un-to ad
ministracinio pastato priekyje. 

Organizacija ir lėšų telkimas 

Šį visą kovo mėnesį suorgani
zuoti apsiėmė lietuvių komitetas, 
kurin įeina atstovai iš keturių 
Bridgeporte veikiančių lietuvių 
organizacijų: Šv. Jurgio parapija, 
Jaunų Vyrų draugija, Lietuvos 
Vyčių 141 kuopa ir Liet. Bend
ruomenės apylinkė. Jos stambes
nėmis aukomis prisideda ir prie 
išlaidų padengimo. 

Nors lietuvių Bridgeporto apy
linkėse tegyvena labai mažai, 
komitetas ryžosi imtis šio didelio 
darbo. Įvairius rengimo komitetus 

Čiurlionio ansamblio koncer- su pagelbininkais sudaro: kun. F. 
tas. Lietuvių rengimo k-tui pa-, Pranokus, R. ir VI. Bariai — kon-
prašius, Sacred Heart paskyrė' eertas, E. Janiūnienė — taut. rū-
1,000 dol. sumą, kad būtų gali- bų ir audinių paroda, M.Liau-

laidų pramato netoli 2,000 dol. dokų sukūrė naują širdies foto-
Ansamblio kelionės ir nakvynės grafavimo techniką, kuria gali-
išlaidos, be to, garsinimas ir sve- ma gauti širdies atvaizdą ir tuo-
čių pavaišinimai ir sudaro tą su- • met, kai širdis yra apkrauta, 
ma. 

Todėl 
. (anksčiau ligonis turėdavo būti 

organizacinis komitetas r a m y b ė s . būklėje). I paciento 
yra priverstas iš anksto prašyti v e n s* švirkščiama proteinų, tu-
aukų. Jos nebus renkamos prie «*"*! ^ek t i e k radioaktyvių 
įėjimo į koncertą. Aukas prašo- izotopų. Prie krūtinės ląstos, j 
me iš anksto siųsti: K of L Lithu-'širdies pusėje, pritvirtinamas 
anian Heritage, c-o St. George's,' matavimo prietaisas, ir ESM, 
443 Park Ave., Bridgeport, CT, | kiekvieną tūkstantąją sekun-
06604. Jas galima nurašyti nuo;dės dalį registruodama radioak 
mokesčių. 

Sacred Heart un-tas labai 
lengvai pasiekiamas važiuojant 
Merritt Parkvvay. Išvažiavus 47-
tame išvažiavimem (Park Ave.), 
prie pirmųjų šviesų,' dešinėje pu
sėje ir yra un-to pastatai. 

G. Ivaškienė 

ma šiam vakarui atsikviesti tik
rai stiprią lietuvių liaudies dai
nų ir šokių grupę. Tokiu būdu 
pirmą kartą Bridgeporte ir po la

bai ilgo laiko tarpo visoje Con
necticuto valstijoje išgirsime 
Čiurlionio ansamblį. 

Po koncerto taip pat un-to pa
geidavimu lietuvių komitetas vi
sai publikai ruošia valgykloje 
pnėmkną. Koncertas ir priėmi
mas — veltui. Atlikę programą, 
ciurlioniečiai pernakvos Bridge
porto Holiday Inn ir trauks į 
Nevv Yorką. 

Kun. K. Pugeviči 
paskaita 

Verbų sekmadienį, kovo 19 d., 
3 v. p.p. universiteto Central 
Lounge kun. K. Pugevičius ang-

kienė ir C. MiHer — lietuvių dai
lininkų ir V. Liaukaus drožinių 
parodos, J. Butkus ir J. Karys — 
knygų ir Lietuvos pinigų parodos, 
A. ir S. Marcavage — maistas 
ansambliečiams, A, Radzvvillas 
vaišės po koncerto, G. Radzvvil
las — ryšys su amerikiečių spau
da; T. ir A. Trainiai — praneši
mai, aukų rinkimas, plakatai, ses. 
Virginijos paskaita, G. Ivaškie
nė — kun. Pugevičiaus paskai
ta, veiklos koordinatorė, ryšiai su 
un-to vadovybe ir lietuviu spau
da. 

Sacred Heart un-to nustatyta 
tvarka į visus renginius ir pa
rodas įėjimas veltui. Tai uždeda 
ypatingai didelę finansinę naš
tą lietuvių rengimo komitetui, 
kuris šalia SHU skirtų pinigų, iš-

' 
' .... Peranksti anapus iškeliavus 

A. f A. JEROSLAVUI KEPENIUI, 
liūdesyje pasilikusius žmoną REGINĄ, dukrą LORETA. 
sūnų AURELIJŲ su šeima, Lietuvoje brolį su šeima už
jaučiame ir karta liūdime. 

Obeliškiai — 

Janas KeJechis su šeima 
Raimondas Merkys su šeima. 
Albertas Stotims 
Antanas Skeivelas su šeima 

D 
ū 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
KALNUOSE, M U i Rrtetyt*. Pasakos. 1300 

KIŠKUČIO VARDINES. St. Džiugas. II-ji laida. EflėraMiai $2 50 
KETURI VALDOVAI, St Džiugas. Pasalta $2.50 
KAIP ALGIUKAS VSJO IEŠKOJO, N. Jankute. Pasakojimai $2.50 
LABAS RYTAS, VOVERE, J. Minelga. Eilėrsi&ai $2.50 
LAUME DAUMfi, St. Petersoniene. Pasaka $500 
MAŽI ŽINGSNIAI. Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS. Vytė Nemunėlis. Eil pasaka $3 00 
PARKAS ANAPUS GATVflS, D. Bindokienė. Apysaka 
PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona IflkaflaHe, Pasakos 
SAULUTĖ DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius. Eilėraščiai 
VYSKUPO KATINAS, C GrincsvNSius. Pasako* 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė JoduSattė-Abromaitieoė 
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, H. Pūkelevifiūte 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS. B. Pflketevičiūtė 
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Puketevlciūtė 

f l RTMAS PAS KCSTUTJ, B. POketevtČHMė 

$3.00 
$450 
$L50 
$2.50 
$3.00 
$1.50 
$1.50 
$1.50 
$1.50 

BALTOSIOS PELYTES KELIONĖ I MĖNULI, Danutė Bindokienė $1 JO 
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Nafūni 
RŪTELĖS AITVARAS. J. Narūne 
ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas 
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnlenė 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti: 
DftACOAS, 4646 W. ttSrd SL, Cttoac* UI 60638. 

NAUJAS ŠIRDIES 
FOTOGRAFAVIMAS 

Grupė JAV mokslininkų me-

tyvumo dydį širdyje, atkuria 
jos vaizdą televizijos ekrane. 

jm. 

Gėtės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
•918 Southwest Hwy„ Oak Lawn 

TeL 499-1318 

Brangiam tėveliui amžinybėn iškeliavus, 
liūdesyje likusiai mielai 

VERONIKAI JANULAITIENEI 
IR JOS ŠEIMAI 

tariame paguodos žodį ir reiškiame nuo-
širdžią užuojautą. v 

Barauskiene 
Eugenija Ir Brantas Blinstrubai 
Aniceta ir Jurgis Mažeikai 
Bronė ir Pairas Mažeikai 
Marija Katkuviene 
Birute ir Kazimieras Sekmakai 
.Vanda jrJaBasšfeuikai. 

TSRERIf METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A, f A. SOFIJA MATULIENE 
Mirė 1977 m. kovo 5 dieną. 
Šią liūdną sukaktį minint, sekmadienį, kovo 5 d., 

10 valandą T. Jėzuitų koplyčioje bus atnašaujamos šv. 
Mišios. 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus kartu pa
simelsti u i a. a. Sofijos sielą. 

. • . • * " 

Vyžas, sfisna, sar t i ir anūkai 

A. + A. B E N I U I V E N G E L I U I 
mirus Vokietijoje, jo sūnui VALTERIUI ir šeimai 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Andrius Romanauskas ir 
Algimanto Puzino šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So, CaHfornta Avenue 
Telefonai LA 3-4)440 ii LA 3-9852 

4605 01 South Hermitage Avenue 
Telefonas - TArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERNWE 

. . . . . 
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-9600 
TeL 737-8601 

•i 

PETKUS 
T I V A S IR ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIARO® KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhiii 0-2345-6 
i4!0 So. 50th Ave„ Cicero T0wnnall 3-2I08-9 

AHATO AUTOMOBILIAMS MATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SO. LITUANICA AVE. TA YArdf 7-Msl 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Virginia 74972 
2424 W. mh STREET TcL REpsMe 7-BU 
11021 Southwesl rfigbway, Palos HiDs, ITX TeL t74-441§ 

PETRAS BiaiONAS 
4K8 SO. CAUFORNIA AVE. T«L LAtejMttt MsTS 

JURGIS F. RUDMIN 
81S SO. LITUANICA AVE. TeL YArdi 7-lMMI 

POVILAS i. RIDIKAS 
B54 SO. HALSTED STREET TcL YArdi 7-1111 

VASAITIS - BUTKUS 
14# SO. Mfe i m , CICERO, ILL TeL OLympsc M M 

« « B » l ASMiM ^san • • 
J*- r " 



• • 

6 — « DRAUGAS, penftadJente, 1978 m. fetm> tate. S d 

x V. s. Irena Kereliene, Liet. 
skaučių seserijos vyriausioji 
skautininke, šį savaitgali išvy
ko . Mantrealj, Kanados, daly
vauti Montrealio "Neringos" 
tunto sukakties minėjime ir 
Kaziuko mugės atidaryme. 

x Prof. Baliui Vitkui kovo 
1 d. dr. Leonas ir Irena Kriau-
ėeliūnai Nikos restorano aski-
roje salėje surengė pagerbimą 
jo 80 metų amraus siikakčiai 
atžymėti Pagerbime dalyvavo 
būrys visuomenės. spaudos, 
sukaktuvininko artimų draugų 
ir "Dainavos" ansamblio atsto
vai Sukalrtuvininkas, kurio tą 

gimtadienis, 
kalbomis ir 

Vi-

X Lietuvos V\Hų 112 kuopa 
šj sekmadienį rengia metinį šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, pa
minėjimą šv. ilišiomis 10:30 v. 
Švč. M. Marijos Gunimo baž
nyčioje Marąuette Parke, o po 
to specialią akademiją Vyčių 
salėje. 

X šiauliečiu sambūris Toron
te praneša, kad š. m. birželio; P*S* &e*Z t*1™ 
28 d. — Lenos 4 d., vykstant j **™> pasveikintas 
Pasaulio Lietuvių dienoms To- i sugiedota Ilgiausių metų. 
ronte, sambūris ruošiasi sutikti' s i e m s nuoširdžiai padėkojo pats 
atvykstančius šiauliečius. Atsi- sukaktuvininkas 

Lietuvių Moterų klubų federacijos 30 metų sukakties proga Chicagos skyriaus surengtame minėjime vasa
rio 18 d. Liet. Tautiniuose namuose. Iš kairės: M. K auchunienė, centro vald. pirm. I. Banaitiene, gea. 
kcns. J. Daužvardienė, Chicagos sk. pirm. M Marei" kienė ir Chicagos Moterų klubo pirm. L. Dargienė 

Nuotr. A. Plaušinaičio 

x Anastazija Snarskienė, Ma
rijonų bendradarbių sąjungos 

liepus didesniam skaičių atvyks
tančiųjų, planuojamas bendras į 
pasimatymas. Registruotis ir vi- i «-*»*. pinmninkė, šiuo metu 
sais informaciniais reikalais ne-. H8*8* *" t&&°& Miami Fla., kur 
delsiant kreiptis: Dr. W. S . |g>' v e n a J06 sesuo. :? Miami ji 
Mastis, 240 Durie S t Apt 203, 
Toronto, Ontario M6S - 3G7, 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
IŠLEISTUVES IE 

PAGEBBTITVĖS DAINAVOJ 

"Dainavos" ansamblis sekma-
atshmtė "Draugo" redakcijai į dienį Jaunimo centro kavinėje j 
sveikinimus, prašydama juos; turėjo popietę, kurią atidarė | 

metus "Dainavos" ansamblio j kaitė. Ansamblis gyvuoja nuo 
narius. Maidį sukalbėjo kun. Į1945 m. 

! A. Saulaitis. Dainavos ansam- j Nuo įsisteigimo metų ansam
blio muzikinis vadovas komp. blyje tebedainuoja: Albertas 

Canada, 
x "Pirmiefl žingsniai", Kr. 

Donelaičio lituanistinės mokyk
los mokinių laikraštėlis, nr. 2 

Aloyzas Jurgutis, valdyba: Stočkus, Elena Krasauskienė, 
! pirm. Aleksas Smilga, vicepirm.j Aleksas SmUga, Sofija Džiugie-

S J S . ^ ^ 5 Jonas Paštukas, iždin. Vytautas'. nė ir Juozas Cibas. Ansamblis 
vien Amerikoj yra davęs dau
giau kaip 200 koncertų. į S t Petersburg, Fla., Eleną irJRady*. sekr. Danguolė Uginytė, 

Mečį Krasauskus, . buvusius 3 3 Į valdybos narė Nelė Paulaus-

perduoti ir visiems jos pažjsta- Vytas Radys, 
miems. A. Snarskienė yra nuo- kad vaišės suruoštos išleidžiant _ 
latinė "Draugo" bendradarbė. 

X Knn. Ansas Trakis, liet. 
(74), išėjo vasario 18 d. data. evangelikų liuteronų "Tėviš-; . — — 
Laikraštėlį leidžia pati mokykla, kės" parapijos klebonas, išvyko; , . ^ _ _ _ _ _ _ _ i x* -_vi-..t-i^-
~ • - . *_ Z. Ir L _. x Monografija apie Jurbarką x Maruos aukšt. mokyklos 
fmansuoiama tėvų komitetą atostogų. Numato grįž fi kovo * J W B « 8 I » I I « • ! » • « ~* *J~» —-L ~ T . «i r, « J u x « * „•„ _ • i '"Mūsų Jurbarkas" iš anksto aukščiausius t>agerbimo atzy-Spaudai paruošė D. Bindokienė, 9 dieną. Bėdos atveju jį pa-j . . " *'Ui^""'<" * 
talkininkaujant L Bukaveckie- vaduoja Šono parapijos klebo-i 

Viršelis pieštas 
n e i Viršelis piestas Vidos inas kun. Jonas Juozupaitis. 
Didžbalytės. Laikraštėlyje daug; x j ^ T ^ Į ,_ ^ ^ 

! tų ėjusi Lietuvos Dukterų drau-
l gijos valdyboje įvairias parei
gas, pradėjo dirbti Take-oftf 
kelionių agentūroje VVestern 
Springs, HL Ji pasiekiama tele
fonu 246-7882. 

straipsnelių, piešinių ir pasisa
kymų, kuriuos paruošė patys 
lituanistines mokyklos moki
niai. 

x Margučių dekoravimo kur
sai prasidės kovo 11 d. SL Bal-
zeko Liet. Kultūros muziejuje, 
4012 So. Archer Ave. Bus dvi 
atskiros klasės. Viena 10—12 
vaL ryto, antroji — 1—3 vaL 
po pietų. Kursus praves žino
ma šios srities specialistė Ur
šulė Astrienė, atvykusi iŠ Grand 
Rapids, Mich. 

x T e i g i a m * gyvenimo gai
rės visiems pagyvenusiems lie
tuviams" — šia tema bus skai
toma paskaita š) šeštadienį, 9 į 
vai. ryto, Sofijos Barkuš radijo* 
šeimos valandos metu. 

X Antanas Gudaiti}*, žmonas 
cieeriškis, nusipirko •'Drauge" 
didesnį kiekį gerų lietuviškų 
knygų ir tuo gražiai parėmė 
mūsų spaudos darbus. Dėko-I 
jame. 

, x Futbolo krabas Lituanics 
šaukia svarba metinį susirinki- J u o z a g g ^ ^ Brįgbton p 3 r i o j 
mą sekmadienį, kovo 12 d., | apylinkės pirmininkas, atidaro I Je-! 
2 vai. popiet, naujose klubo pa-; uivos nepriklausomybės 60 motų | 
ta'pose, 2614 W. 69 St. Visi na-j sukakties minėjimą r 
riai maloniai kviečIamL (pr.).j ®̂ 

x Už a. a. Juozo Naujalio; x Stasys Gečas, Chicago, EL, 
sielą šv. Mišios bus atnašauja-,! nuoširdus "Draugo" skaityto-
mos kovo 4 d., 9:30 vaL rytoj jas. Vištos organizacijos taiki-

užsisakė buvę jurbarkiečiai mėjimus tarp vyresniųjų moks-
Morta Babickienė ir Aloyzas leivių yra gavusios šios lietu-
Rudzitis. M- Babickienė darivaitės: Dalia Garunaitė, Gail 
davė papildomų žinių ir patiks-1 Ivanauskaitė, Gale Kazlauskai-
linimų, kurių reikėjo monogra-; tė, Audra Kubilhitė, Rita Kup-
fijai tiksliai dokumentuoti. Vei- cikevičiūtė, Celeste Macijūnai-
kalas šį pavasarį jau išeis i š ; tė, Birutė Tamulynaitė, Dovilė 
spaudos. j Užubalytė ir kitos, kurių pavar-

x L. B. Lemonto apylinkės dės nelietuviškos. Garbės pa-
valdyba savo posėdyje nutarė į žymėjimus gavo: Rita Ambro-
paremti "Draugo" dienraštį ir |zaitytė, Julie Ciapaitė, Loretta 
išreikšti padėką už gerą mfor-Į Daulytė, Cynthia GedwuTaitė, 
maciją apie šios apylinkės veik- ; Christina Kuraitė, Irena Rače- j į ; i a u č e l i ū n i e n ė i r ^ a r b ė s . : a r v c 
lą. Valdyba paskyrė 30 dolerių vičiūtė, Dana Račiūnaitė, Nora R V i t k u s J u ^ m_ 

šiais metais su "Kūlgrinda" 
dalyvavo Clevelande, o balan
džio 15 d. bus Toronte, Prisikė
limo parapijai švenč'ant jubi
liejų. "Dainava" dalyvavo vi
sose dainų šventėse, kai choro 

j reikėjo — ir šokių šventėse bei 
bažnyčiose (šv. Kryžiaus baž
nyčioje — pastoviai). Ansam
blio pirm. A. Smilga sekmadie
nį išvykstantiems Krasauskams 
įteikė dovaną — dail. Puzino 
kūrybos albumą ir bareljefą 
"Skrendantieji paukščiai". Su
giedota "Ilgiausių metų". 

Gimtadienio proga buvo pa
sveikinta ansamblio globėja I. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos vyresnysis 
Chicago je, atvyksta į Phoenixą, 
Ariz., pravesti šios kolonijos 
lietuviams velykinio susitelki
mo - rekolekcijų. Rekolekcijos 
prasidės kovo 11 d. 7 v a i vak. 
lietuviškomis pamaldomis ir 
baigsis kovo 12 d. Kun. V. Rim
šelis yra ' prityręs kalbėtojas, 
plačiai išsilavinęs, turi gilių min
čių ir didelę dvasinę patirtį 
Užtat visi lietuviai kviečiami 
rekolekcijomis pasinaudoti. Bus 
proga atlikti ir velykinę išpa
žintį. 

— "The Evening Herald", Ma-
banoy City ir Ashlande leidžia
mas įtakingas laikraštis, vasa
rio 16 d. laidoje atspausdino il
gesnį Arėjo Vitkausko rašinį 
kuriame Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga pateikta 
nemaža gražių minčių apie Lie
tuvą ir lietuvius. Arėjas Vit
kauskas, žinomas spaudos dar
buotojas, gyvena 309 Varick St. 
Jersey City, N. J. ir per savo 
vedamą "World Wide 
Bureau" paskleidžia nemaža ra 
šinių Lietuvos reikalais. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

auką ir ją per apylinkės pir
mininką Romą Burbą atsiuntė. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Šerelytė, Laura Slonskytė. 
x l i e tuvių Fondo vadovybė 

trečiadienį kovo 8 dL, 7:30 vai. 
x Albertas Mislanaa, žinomas j vak- Jaunimo centro kavinėje 

detroitiškis, mums atsiuntė ma- j kviečia kultūrininkų ir spaudos 
lonų laišką, kuriame rašo:!bei radijo darbuotojų pasitari-
"Skaitau dienraštį ir džiaugiuo- į mą. Kviečiamiesiems išsiųsti 
si, kad nepametate kelio dėl 
takelio ir nepasimetate mūsų 
lietuviškos išeivijos 'mugėje'. 
Jūsų dienraščio vedamųjų min
timis dažnai paįvairiname Lie
tuviškų melodijų radijo valan
dėlės programas, kurių redak
torium tenka būti". Skaityto
jas palinkėjo sėkmės ir atsiun
tė 10 dol. auką. Dėkojame. 

Kviečiamiesiems 
asmeniniai kvietimai Praneši
mus padarys fondo vadovybės 
nariai, po to seks 
dalyvių klausimai. 

x Danutė Švedienė paskirta 
vedėja Gage Parko bibliotekos 
padalinio, esančio 2825 W. 55 
St., Chieagoje. Kadangi šioje 
apylinkėje yra lietuvių, ji suda-

giedota "Ilgiausių metų". Pa
rengimas praėjo draugiška nuo
taika. J. Pr. 

CHICAGOS 
ANGLIJOS - BRITANIJOS 

LIETUVIŲ KLUBO VEIKLOJ 

Vasario 4 d. Jaunimo centro 
kavinėje įvyko tradicinis užga-, 

pasitarimo į v ė n i u ^ ^ 
oro ir užpustytų kelių bei kitų 
tą patį vakarą ruoštų paren-

vo suvaidinta Anatolijaus Lako 
parašyta humoreska "Piršly
bos", kur pavaizduoti laisvos 
Lietuvos kaimo merginų ir vai
kinų susipilsimo papročiai. 

Vaidino A. Lakas, A. Lato-
nienė, J. AukŠčiūnas h* V. Poli-
kauskas. Tarp aplinkui scenos 
išsidėsčiusių stalų svečiai ypa
tingai ramiai sekė vaidinimą, 
protarpiais palydėdami gardžiu 
juoku ir gausiais plojimais. Va
karonės metu sklido čižiko *or» 
kescro muzika. Gretimai šokių 
salė, gražiai išdekoruota tautiš
komis spalvomis, davė progos 
pasišokti 

Turtingą dovanų paskirsty
mą pravedė J. Šidlauskas, tal
kininkaujant R. Kuraitei Ir 
"Lietuvos Aidų- radijo vedėjai 
K. BrazdžionyteL Tarp daug 

Neiūri7t S t o 1 ̂ i n g ų dovanų buvopuikus 
grafikos kūrinys — Grėbėjos, 
kurį padovanojo dail. Magdale
na Stankūnienė. Dailininkė yra 

Harvey priemiesčio ugniage
siai, eidami po na mus, surinko 
7,100 doL ir tuos pinigu* panau
dos suorganizuoti geresnei 
greitajai pagalbai. Jie nori su
rinkti 17,000 doL, tada galea 
dar tiek gauti iš federalinio 
iždo ir nupirkti greitoaios pa' 
galbos automobilį 

GAUDYS VANDALUS 
* Oak Lawn ir Merrionette 
Parke išlipinti skelbimai, ko* 
riais pažadama sumokėti 100 
doL kiekvienam, kuris padės 
sugauti ir nuteisti vandalus, nai
kinančius mokyklų įrengimus 
ir pastatus, o kaltininkai turės 
atlyginti nuostolius. Tėvai ta
rės atsakyti už jų vaikų pada
rytą žalą. 

SVORIO NUMETIMAS 
Hinsdale ligoninė paskelbė, 

kad kiekvienam savo tarnauto
jui, kuris numes daugiau kaip 
15 svarų savo svorio, sumokės 
po 2 dol. už numestą kiekvieną 
riebalų svarą. Ligoninė jau 
sumokėjo 2,161 doL tarnauto-

Xews 3ams> kurie numetė 1,060 tva
rų. Ligonines vadovybė džiau
giasi, kad dabar jie bus svei
kesni. 

AUTOMOBILIU PARODOJ 
Iki kovo 5 d. dar vis vyksta 

automobilių paroda McCbrmick 
rūmuose, Chieagoje. Atdara 
nuo 11 vai. r. iki 11 vaL vak. 
Išstatyta daugybė JAV ir už
sienio lengvųjų automobilių ir 
autobusų. 

girnų, kavinė buvo užpildy'a 
svečiais ne tik iš Chicagos, bet ^ ^ Z . ^ . f T l ^ ^ : 
ir iš tolimų apylinkių. 

i>a-
Maletos 

M. Korsakienė, 

T. Jėzuitų koplyčioje; kovo 3 d. 
T. Marijonų ir T. Pranciškonų 

ninkas, ilgą laiką patarnavęs 
Chicagos lietuviams, šio mėne-

vienuolynuose. Gimines ir pa-,sio viduryje išvyksta nuolat gy-
žįstamus prašau prisiminti mal
dose, žmona 

(p*"). 

X šv . Juozapo garbei iv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 9 d ir tesis iki 18 d. 
(7 v a i rytais), Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Mariau Fathers, 633*5 So. KB-
bourn Ave-, Chicago, BL 00629. 

(pr.). 
X Julijs CijuneuV.Bė dirba 

nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje Cicero, UL Jei norite 
parduoti savo namus Cicero ir 
Berwyno apylinkėje, mes jiems 
turime gerų pirkėjų. įkainuo
jame h* įvertiname jūsų namus 
be jokio aUyginimo. Dėl visų 
informacijų skambinkite To*m© 
Ite&lry tei. ft5A-SW» tuk.). 

X Bilietai } Lietuvių Styginio 
AnHamblio Retiginf kenonrtą 
gaunami VazneHų prekyboje, 
2501 W. 71 S t , teL 471-1424. 

venti į Hot Springs, Arkanso 
valstijon, kur jau turi įsigijęs 
nuosavą gyvenamąjį namą. 

x Genė Dambras iŠ Mount 
Proepect BL, prie prenumera
tos metinio mokesčio pridėjo 
7 dolerių auką. Dėkojame. 
_. X Sofija Oleklenė, Toronto, 
Ont_, maloniu laiškeliu palinkė
jo "Draugo" darbuotojams sėk
mingo darbo, pratęsė prenume
ratą ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x Apie tautos laisvę visi dai
nuoja Verdi "Nabucco" opero
je, maldaudami Visagalio išsiva
duoti iš vergijos, šiai operai sa
vo aukas jau įteikė: Andrius 
Vaitkų* iš Bellville, BĮ. — 150 
dol., Locy ir Liudas Norus iš 
Palos HiUs. UI — 125 dol., Sa
lomėja ir Antanas Astrauskai 
— 100 dol.. Ramunė ir Vincas 
Lukai, iŠ Evergreen Park, IU. 
— 100 dol. ftiems mecenatams 
nuoširdų ačiū sako Lietuvių 
Opera. (pr.). 

X Lietuvių Televizijom pro
grama šį sekmadienį yra skirta 

X "Audra" — Jaunimo cent
ro jaunių choras ruošia vakarą-
banų šeštadienį, kovo 11 d,, 
7:30 vaL vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Programą atliks jau
nieji choristai, šokėjai ir muzi-1 mcK , . . . . . r v c ki_ _ _ _ 
kantai, vadovaujami muz. Faus- ; a u k ą A č i ^ 
to Strolios. Seks turtingas bu-' 
fetas ir šokiai, kuriuose tėve
liai ir jaunimas galės pasilinks
minti, (pr.) . 

rė lietuviškų knygų skyrių, k u - > ž o d ž m p a s v e ik ino gausiai atsi
ris bus dar plečiamas. i lankiusius ir pristatė stalų su-

x Marąuette Parko lietuvių' darytojus, po to prie mikrofono 
parapijos bažnyčioje Sutvirtini-' 
mo sakramentas bus teikiamas 
balandžio 30 dieną. 

Utica, 
ir 

glijoj. Laimėjimams bilietėlius 

H u b o l i r m ! X T a k a s trumpu' į ^ ^ J " ^ ***%!? 
kaitė, Bromus Acelinas. Stefa 
Šidlauskienė ir Jadvyga La-
kienė. 

Užgavėnių baliaus pasiseki
mui daug energijos ir darbo 

i"kvietė Religinės šalpos Chi
cagos komiteto pirm. kun. K . . , . , 
Kuzminską ir klubo ižd. J. J o - 1 * ? * ™ ^ valdyba,_ypač 

X A runas Kaminskas, Chica-

X Pranas h* Elena Janulai
čiai. New Haven, Conn., mums 
atsiuntė sveikinimus, prenume
ratos mokesti ir auką. Ačiū. 

X AUUŲ atsiuntė: 3 doL — 
gos Lietuvių Operos akompania- Elz. Jonušienė; po du doleriu 
torius ir "Tėviškės" parapijos į — Marija Pazolis ir Zelma Ma-
vienas iš muzikinių vadovų, iš- i linauskionė. Ačiū. 
pildys solo J. S. Bacho cembalo! X Auk*? po 3 dolerius atsiun-
koncertą, palydint Lietuvių tė r R. Apanavičius, Petronėlė 
Styginiam Ansambliui, per Re- į Antakauskas, Vladas šateikis: 
liginį koncertą kovo 12 d. 5 vaL du dol. — A, 
popiet. (pr.) . ! maloniai dėkojame. 

kubką, kuris kronikos leidimui 
svetimom kalbom paremti kun. 
K. Kuzminskui įteikė 500 dol. 
Chicagos Anglijos - Britanijos 
Lietuvių klubas jau anksčiau 
gražiai atsižymėjo lietuviškoj 
veikloj, tapdamas garbės nariu 
2-jo Pasaulio jaunimo kongre
so, surengęs literatūros vaka
rą, iš Anglijos atsikvietęs poetą 
V. Šlaitą ir kun. J. Kuzmicką -
Gailių, taip pat dvi įspūdingas 
dailės parodas, kur kūriniai ir 
dailininkai buvo iškviesti iš 

Visiems Anglijos. 
Šį kartą Užgavėnių baliui bu-

Koncertas ruošiamas kovo 12 Lietuvių Operai, kurią atliksi 
d., 5 v a i popiet Jaunimo cen- Operos menininkai ir Operos, 
tre, iįt.) {valdybos nariai. (pr.)< j Clevelaado lietuviai gražiai atšventė oepru^^omos Lietuvos «o metų *U_A*U 

K. Rožanskas, B. Kuras. J. Jo-
kubka, V. Palhilionis ir S. Ru
dokas, talkino Jokūbaitis ir A. 
Končius, taip pat programos at
likėjai V. Polikauskas, A. Lato-
nienė ir J. AukŠčiūnas. Šeimi
ninkavo Zuzana Matulevičienė. 

Šiais metais iš spaudos turė
tų išeiti Didž. Britanijos Lietu
vių 25 m. veiklos sukakties 
knyga, kurią leidžia Britanijos 
Lietuvių s-ga, redaguoja K Ba-
rėnas. 

Chicagos Anglijos • Britanijos 
Lietuvių klubo valdyba planuo
ja dar šį rudenį suruošti minė
tos knygos pristatymą b? & 
Anglijos pasikviesti patį rašyto-
ją K Barėną. Prie knygos lei
dimo prisidėjo Chicagos Angli
jos - Britanijos klubas, jau 
anksčiau pasiuntęs tūkstantinę. 
Klubo kitas parengimas — Mo
tinos dienos minėjimas bus 
šaulių namuose gegužės 7 d. 
Motinos garbei programą at
liks klubo jaunimas. 

Šių metų klubo valdybą su
daro: A. Lakas — pirm., V. 
Palhilionis — vicepirm., K. Ro
žanskas — sekr., J. Jokubka 
— ižd., B. Kuras ir P. Rumšą 

| — parengimų vadovai, S. Rudo-
; kas — archyvo vedėjas, J. Šid-
I lauskaa — įgaliotinis ryšiams 
su kitomis organizacijomis, re
vizijos komisiją: B. Brazdžio
nis, A. Končius ir S. Ksulėnienė, 

PALIKO 21 MH* 
Cuneo spaustuvės ir leidyk

los Chieagoje steigėja John 
Cuneo, pernai miręs, sulaukės 
92 m. amžiaus, kaip dabar nu
statyta, paliko 213 znfl. do l 
turto. Jis buvo labdarys, me
no ir retų knygų kolektorius. 

UGNIAGESIU VADAS 
Pasitraukė iš pareigų Chica

gos ugniagesių vadas Robert J . 
Quinn. Jo vietą užims R. G. 
Albricht, Ugšiolinis vado pava
duotojas. Quinnn jau turi 72 
m. amžiana 

PAPIGINTIEMS BUTAMS 
JAV Butų departamentas Chi-

cagai paskyrė 3,6 mfl. doL atre
montuoti 337 butus, nuomoja
mus neturtingiesiems, ir pasta
tyti dar 331 tokį butą. *H 

ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA* 
12-ka novelių. Iš jų tiys bovo pre
mijuotos. Gražiai išleuta. 354 pust. 
1977 m. Viršelis dafl. Giedras Tre
čiokaites. Kaina st 
56.30. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 
Chicags, UL 
'lilHOHIHMNMIlNM 

DU DVASINIŲ I0TYII9 
PASAUUAI 

J. Burkas 

Pavadinta pagal iv. Augustino 
išsireiškimą: Du priešingų siekių 
miestai, kurių "vieni sudaro gerieji 
angelai ir žmonės, o antrieji tie, 
kurie yra blogi". Knyga parašyta 
lengvu stiliumi ir joje švaistomos 
populiarios šių dienų žmonių, tau
tų ir dvasių problemos. 444 pusL. 
kaina su persiuntimu $8.90. 

Užsakymus siųsti: Dranga*, 
4545 W. «Srt g t , CUesfSv HL 60C9 

MNIMHIMIIIHIMNNMSMSMIMSS 

•Nuotr Jono Oanos 

O N A 
Vytautas P. BELOJUS 

{vairus pasakojimai suristi su lie
tuviškais papročiais. Anglu kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 puaL 1977 
m. Kaina su persiuntimu $6^0. 
Užsakymus siųsti: 
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