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Pasiruošimas pulti kunigus 
Rajono Vykdomojo komiteto vicepirmininkas tikrina kunigų gyvenamuosius kamba
rius, miegamuosius ii virtuves 
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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 

Šilalė 

1976 paskutinėmis gruodžio 
mėnesio dienomis Šilalės rajono 
Vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas P. Baguška važinė
jo pas visus rajono kunigus ir 
tikrino gyvenamuosius kamba
rius, miegamuosius ir virtuves. 
O kam tai reikalinga? Kadangi 
jis pradėjo dirbti nuo 1976 metų 
rudens, tai ir buvo jo pirmasis 
pasiruošimas pulti kunigus. 

Kvėdarna 
1977 sausio 3 ar 5 dienomis 

į Šilalės rajono Vykdomąjį komi
tetą su metine ataskaita buvo iš
kviestas Kvėdarnos klebonas kun. 
Julijonas Miškinis ir bažnytinio 
komiteto pirmininkas Antanas 
Poška. Rajono pirmininko pava
duotojas P. Baguška pakeltu to
nu įsakė: "Jeigu ir toliau vaikai 
tarnaus Mišioms, ar giedos, tai 
kunigui ir komiteto pirmininkui 
teks užleisti vietas kitiems." 

Kvėdarna 

1977 metu birželio 13 Šilalės 
raj. pirmininko pavaduotojas P. 
Baguška išsikvietė Kvėdarnos 
kleboną kun. Julijoną Miškinį ir 
bažnytinio komiteto pirmininką. 
Baguška griežtai įsakė, kad vai
kai netarnautų šv. Mišioms ir 
kad kunigas laidotuvių metu ne-
lydėtų į kapus mirusiųjų. Klebo
nas paaiškino, kad yra Ministrų 
tarybos patvirtintas "Apeigynas" 
ir pagal jį jis laidoiąs. Be to, apei
gas, kaip jos turi būti atliekamos, 
nustato Kurija. Sekė šauksmas, 
kad jis jokio apeigyno ir jokios 
Kurijos nepripažįstąs. Jeigu ne
bus vykdomi 'jo nurodymai, tai 
pavaduotojas jam "nulaužysiąs 
ragus". 

1977 liepos mėnesį į Šilalės ra
jono pirmininko pavaduotojo P. 
Baguškos kabinetą vėl buvo iš
kviestas Kvėdarnos klebonas kun. 
J. Miškinis. Tą kartą P. Baguš-
kai į pagalbą atėjo ir saugumo 

atstovas Jackus. Čia vėl buvo prie
kaištaujama ir grasinama, kad 
negalima mirusiųjų lydėti į ka 
pus ir kad tai trukdo eismui, o 
be kunigo — eismui netrukdo 
Tuo tarpu laidotuvių eisena vyks
ta niekam netrukdydama šalu

tine Jūros gatvele. 

Saugumo atstovas Jackus kai 
tino kleboną, kam jis nesugyve
na ir nesusikalba su rajono pir 
mininko pavaduotoju P. Baguš
ka. Kleboną- jam paaiškino, kad 
vien dėl tokio pakelto tono ne
įmanoma susikalbėti kaip inteli
gentams, kartu primindamas pa
vaduotojo žodžius: "Mano kabi
netas, ką noriu, tą ir darau..." 
Saugumietis teisino pavaduotoją, 
sakydamas, kad tai dar jaunas 
darbuotojas. 

Abu valdininkai vėl užsipuolė 
kleboną, kodėl neklauso dekane 
kan. Felikso Valaičio; užkliuve 
r.et ir Popiežiaus amžius. I ta 
klebonas atsakė, kad ir Maskvo 
vadovai yra persenę ir tesiekia ti' 
savo asmenybės kulto įamžini 
mo. . . . i- ' 

LIETUVIU PROFESIONALU 
RYSIU CENTRAS 

Spaudos pareiga 
ne liaupsinti valdžią 

III-jo Mokslo ir kūrybos sim-
posiumo metu, 1977 metų lapkri
čio mėnesį Chicagoje buvo įsmeig
tas Lietuvių profesionalų ryšių 
tinklas (LPRT). Jis nustatė to
kias veikimo gaires: 

Pagrindinis verkios tikslas yra 
sustiprinti ryšį lietuviu profesio
nalų tarpe, padėtį kolegoms įsi
tvirtinti savo profesijoje ir ban
dyti sudaryti sąlygas jaunimui 
pasiekti studijų tikslo. 

•LPRT vengs biurokratizmo, 
nes organizatoriai neturi laiko 
ilgiems pranešimams, įstatų su
darymui ir t t Daugumas reika
lų bus atlikta telefonų, trumpais 
laiškais ir pasimatymais. 

LPRT bandys savo veiklą iš
plėsti ir i kitas valstybes, naujas 
profesines sritis bei domėtis nau
jų problemų sprendimu, k.a. lie
tuviams profesoriams rasti tinka
mas "sabbatical" vietas užjūriuo
se. 

LPRT veikloje bus vengiama 
politinės, religinės ar kitos nepro-
fesmės diskriminacijos, t.y. nebus 
kreipiama dėmesio nei į plaukų 
ilgį nei į tėvo partijos politiką. 

Atrinkimą nulems studento pro
fesinis potencialas, gabumai, 
darbštumas, ryžtas ir t. L 

Pasimatymui su LPRT koordi
natoriumi studentai turės paruoš
ti trumpą biografiją ir apgalvoti 
rūpestį keliančius klausimus. Pa
sitarimai vyks neformaliai, t.y. 
patarėjas su studentu elgsis kaip 
protingas dėdė, ne kaip baimę 
iššaukiąs autoritetas. Pasitarimo 
rezultatai bus laikomi paslap
tyje. 

Iš studento tikimasi, kad, bai
gęs mokslus ir pradėjęs dirbti sa
vo srityje, jis neatsisakys padėti 
kitam lietuviui jaunuoliui, ieš
kančiam patarimo ar pagalbos. 

Šiuo metu LPRT susidaro iš 14 
koordinatorių, kurie turi pažinčių 
universitetuos, pramonėj, val
džios įstaigose ir kitur. Jie turi 
daug patyrimo ir gali padėti stu
dentams išspręsti jų problemas. 
Lietuviai studentai, kurie norėtų 
pagalbos ir patarimų, gali kreip
tis į PLJS Ryšių centrą, Chicago
je, adresu: 2422 W. Marąuette 
Rd., Chicago, 111. 60629. (E.) 

Canberra. — Tarptautinio 
spaudos instituto 27-sis suvažia
vimas, kuriame buvo atstovauja
mi 48 kraštai, nubalsavo prieš 
UNESCO, pareikalavo visiškos 
spaudos laisvės. Anoji JT organi
zacija buvo pritarusi valdžiO" 
priemonėms, vartojamoms totali
tariniuose kraštuose cenzūruoti 
spaudą. Australijos ministeris pir
mininkas Malcolm Fraser suva
žiavime sakė, kad laisvė ir spau
da turi eiti ranka rankon, o laik
raščiai turi atsiminti, kad "jų pa
reiga ir užsiėmimas nėra liaup
sinti ir padaryti laimingais mi-
nisterius pirmininkus ir politi
kus." 

'Žuvo galimas 
Honeckerio įpedms 

Tripoli. — Helikopterio nelai
mėje žuvo 11 žmonių, tarp jų bu
vo Rytų Vokietijos Werner Lam-
berz, vienas iš svarbiausių kan
didatų paveldėti Rytų Vokietijos 
komunistų partijos vado Erich 
Honecker vietą. Jis buvo apsilan
kęs Libijoj ir konferavo su minis-
teriu pirmininku Abdelsalam Ja-
lloudu. 

Baltijos jūra tie3 Nerija 

Nauja Kinijos 
konstitucija 

Pekinas. — Kinija paskelbė 
naują, liaudies kongreso priimtą, 
konstituciją. Dauguma paragra
fų paliktų iš senos. 1954 konsti
tucijos, tik pabrėžtas didemis re-
spektas žmogaus teisėms ir dides
nė valdžios atsakomybė. Konsti
tucijoj pasakyta, kad "Taiwanas 
yra neatskiriama Kinijos dalis". 

Vokiečiai ginkluoja 
Irane 

Bonna. — Vakarų Vokietija ga
vo dideliu; užsakymus Iranui pa
statyti karo laivus. Hamburge 
bus pastatyti šeši povandeniniai 
laivai ir vedamos derybos dėl ki-
'okių 49 laivų. Minima ir suma 
— 2.5 bil. dolerių. 

Prieš naujų sodybų 
steigime 

Jeruzalė. — Izraelio kabinetas 
negali susitarti dėl kolonijų kūri
mo okupuotoce žemėse. Gynybos 
ministeris Ezra Weizman, kuris 
dabar lankosi Amerikoj, telefo-
navo į Jeruzalę ir įspėjo, kad jis 
gali atsistatydinti, jei jam nesant 
bus nutarta steigti naujas sody
bas. Panašiai grasino ir finansų 
ministeris Simcha Ehrlich. 

Prieš sodybų steigimą pasisakė 
ir Washingtonas. Kolonizavimas 
kaip tik yra didelė kliūtis susi
barti su arabais. 

Roma. — Romos studentai 
kraš.utiniai kairieji radikalai už
puolė komunistų studentų susi
rinkimą, ir daugiau negu 1,000 
jaunų žmonių susimušė. Policija 
naudojo ašarines dujas, kol susi
pešusius išvaikė. Nemaža stu
dentų buvo sužeistų. 

AMERIKA BENT KIEK VYRAUJA 
APSIGINKLAVIME 

VVashingtonas. —Pentagonas 
surinko ir paskelbė faktus apie 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos ka
rinį pasiruošimą. Iš 32 atominių 
ir tradicinių ginklų 15-koj kate
gorijų viršija Amerika, 12-koj 
Sovietų Sąjunga ir 5-se neaišku, 
labiausiai karo laivyne. 

Rusai vyrauja laivų greičiu, ge
resniu pasiruošimu vandenynuo
se išbūti ilgiau ir geresniu apsi
ginklavimu. Amerika viršija lai
vų didumu, lėktuvnešių skaičiu
mi (rusai turi tik vieną) ir to
liau šaudančiomis patrankomis. 

Amerikos tarpkontinentinių ra
ketų taiklumas yra didesnis, be: 
rusai irgi daro pažangą ir sten
giasi Ameriką prisivyti. Jų rake
tų ugnis yra didesnė. Kas vyrau
ja MIRV technologijoj (prie ra
ketos pridėtomis galvutėmis), 
neaišku. 

Karo aviacijoj Amerika prana
šesnė, bet sovietai ir čia vejasi. 

Svarbus klausimas, kieno yra 
i stipresnės raketų paleidimo plat
formos, ar jos atlaikytų atominių 
rakerų ataką. Galbūt ir čia rusai 
daugiau pasiekė. Kai paskutiniuo
ju metu sovietų raketų taiklumas 
pagerėjo, platformų reikšmė di
dėja. 

Raketomis, paleidžiamomis iš 
povandeninių laivų, Amerika yra 
pranašesnė. Rusai turi tik geres
nes priešlėktuvines raketas, bet 
Amerika geriau pasiruošusi lėk
tuvų kovoms ore. 

Sovietų tankai T-72 ir T-62 
yra stipresni už visus kitus tan
kus, bet kitam dešimtmety Ame-
rika turės XM-1, dar geresni tan
ką. NATO valstybės turi taikles
nę artileriją, bet sovietų toliau 
siekiančią. 

Apsigynimu nuo povandeni
nių laivų Amerika yra toli pra
šokusi sovietus, ir tai laikoma 

[ labai gera naujiena. 

Kasyklos bus 
nacionalizuotos? 

VVashingtonas. — Baltieji rū
mai neigia, bet yra žinoma, kad 
Carteris planuoja nacionalizuo
ti kasyklas, jei darbininkai ne
klausys teismo įsakymo ir negrįš 
į darbą. Tokiai akcijai pritaria ir 
AFL-CIO prezidentas George 
Meany. 

Amerikos kaltinimai 
Sov. Sąjungai 

Geneva. — Amerikos atstovas 
prie Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisijos Ed\vard Mezvins-
ky apkaitino sovietus nuolatiniais 
žydų persekiojimais, oficialioj 
spaudoj dažnais antisemitiniais 
straipsniais. Ne geriau yra ir su 
religinėmis bendruomenėmis. Rei 
kalavo, kad ir sovietai gerbtų JT 
paskelbtą deklaraciją apie žmo
gaus teises ir nekliudytų norin
tiems išemigruoti. • 

Atsakydamas sovietų atstovas 
Valerian Zorin kartojo visuomet 
tuos pačius žodžius: "Kaltinimai 
neturi nei mažiausio pagrindo, o 
Amerika norinti vien tik šmeiž
ti sovietus ir ki'as socialistines 
šalis, nori atnaujinti psichologi
nį karą". 

Amerikos delegatas dėl žmo
gaus teisių negerbimo kaltino ne 
vien Sov. Sąjungą, dar Kambodi-
}ą, Kubą^ir Argentiną. Kambodi-
jai prikišo žmonių žudymus. 

Didžiuliai manevrai 
P. Korėjoje 

ScouI. — Pietų Korėjoj vyksta 
didžiaui po karo kariniai ma
nevrai. Dalyvauja 42,000 ameri
kiečių ir 65,000 korėjiečių karių. 
Šiaurės Korėja dėl manevrų pa
reiškė protestą ir pavadino pro
vokacija. 

Miunchenas bus 
CSU rankose 

Miunchenas. — Praėjusį sek
madienį Miunchenas, trečias sa
vo didumu Vakarų Vokietijos 
miestas, rinko savivaldybę ir pir
mą kartą po 30 metų ji bus kon
servatyviųjų krikščionių sociali
nės unijos rankose. Bavarija tra
diciniai yra tos partijos, sutrum
pintai CSU valdoma, net vadi
nama vienos partijos provincija, 
bet Miunchenas buvo socialde
mokratų rankose. 

Viena iš pačių svarbiausių kliūčių, dėl kurių negaL susitarti Egiptas su Izraeliu, yra žydų įkurtos kolonijos 
Sinajaus pusiasaly, ii kurių Izraelis nenori savo piliečių iškraustyti 

Carteris Tito 
pavadino draugu 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris Jugoslavijos prezidentą 
Tito sutiko labai šiltai, pavadi
no "laisvės ir nepriklausomybės 
simboliu Rytų Europoje", tikru 
Amerikos draugu. Carteris at
skleidė, kad perėmęs prezidento 
pareigas,' su Tito paikeisdavo 
laiškais ir prašė jo patarimų kai 
kuriais tarptautiniais klausimais. 

Prisipažino prie 
pralaimėjimo 

Mogadishu. —Somaiijos pre
zidentas Siad Barre prisipažino, 
kad Jijiga miestą užėmė etiopai 
tik su pagalba kubiečių karių ir 
sovietų lėktuvų, bet užtikrino, 
kad karas tęsis toliau ir "soma
liečiai kovos iki paskutinio karei-
VIO . 

Elektriniai 
automobiliai 

Tokijo. — 1985 turistai Japo
nijoj bus vežiojami elektriniais 
automobiliais, sakė valdžios atsto
vai. Kyoto ir Narą, istoriniai 

, miestai, nebus teršiami. Iki tų me
tų japonai turės 250,000 tokių au-

| tomobiiių. 

Cenzūra neleido 
atidaryti parodos 

Maskva. — Sovietų dailinin
kai atvirai užprotestavo prieš 
cenzūrą ir neleidimą iškabinti. 
kai kurių paveikslų, praneša UPI 
Praėjusį penktadienį buvo numa-, 
tytas 20 dailininkų 115 paveikslų 
parodos atidarymas, bet dėl pro-
'esto paroda nebuvo atidaryta. 
Cenzūra neleido iškabinti 20 pa
veikslų, nes jų temos netiko — 
buvo "religinės, pornografinės 
arba patalogiškos". 

Vitaly Linickij, žinomas eks-
presioni tas, pamėgęs religines te
mas, kalbėdamas su Vakarų ko
respondentais, pasiskundė val
džios kišimusi į gryno meno rei
kalus. 

Oficialus partijos atstovas dai
lininkams pasakęs, kad toji pa
roda eranti "oficiali", todėl ne
gali būti rodomi cenzūros atmes
ti paveikslai. 

"VVashmgtonas. — Niekas ad
ministracijoje nenori Amerikos 
karių atitraukti iš Pietų Korėja, 
išskvrus patį prezidentą, rašo 
"U.S.News". 

Kinshasa. — Zaire sušaudyta 
14 ir suimta 91. Jie kaltinami 
ruošę sukilimą prieš prezidentą 
Mobutu Sese Seko ir teroristiniais 
veiksmais. 

. -:w , * 

Kambodijjs kareivis, dar vaikas 

Kriminalistams 
būtu blogiau 

Springfieldas, 111. — Illinojaus 
legislatūfa ruošia įstatymo pro
jektą panaikinti labai patogią 
kriminaliniams nusikaltėliams 
priedangą būti iš eisintiems — 
"protiniai nesveikas". 

Kovo 9: Kandidas, Pranciška, 
Žygintas, Visgal'o. 

Kovo 10: Makaras, Viktoras, 
Visvydas, 2ibutė. 

Saulė teka 6:15, leidžias 5:49. 
Oftflfl 

Daugiausia saulėta, kiek Sil-
l čiau, apie 35 .aip-nui. 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Kankra-ščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Arte>ian A*e., Chioago, IU. 60632 

Telefonas FR 6-6489 

PAS D A Y T O N O VYČIUS 

Sausio mėnesį Daytonas buvo 
įsisupęs į sniegą, kaip ir visa Vi
durio - Vakarų sritis. Devyni mū
sų kuopos nariai bepajėgėme at
vykti į sausio 9 d. susirinkimą. 
Atsikvietėme Eleonorą Služie-
nę , kad būtų dešimt — nuostatuo 
se reikalaujamas kvorumas. Po 
to oras darėsi kritiškesnis, ir sau
sio 26 d. atėjo didžioji pūga. 
Dviem d ienom buvo sustoję au
tobusai, niekas nebeišnešiojo 
laiškų. N e tiktai sniegas kalias 
•buvo: ledo sluoksniai klojosi ir iš 
namų išeiti nebeleido. Daug 
krautuvių užsidarė, nes nebegalė
jo atvykti tarnautojai. Mokyklos 
nebeveikė. Kai kuriose vietose net 
48 valandas nebebuvo elektros 
srovės. Keliai uždaryti. Buvo bau 
džiami žmonės, jei be reikalo va 
žiavo automobiliu. Bet malonu 
buvo matyti , kaip kaimynai pa 
dėjo vienas kitam. Žmonės stengė
si išcikasti iš sniego. 

Pas mus tebešneka visi apie te
levizijoje matytą Simo Kudirkos 

bar yra gavėnia, religinio susi
kaupimo laikas. 

Estelle Rogers papasakojo, kad 
"Lietuvos atsiminimų" bankete 
daug žmonių pareiškė norą įsira
šyti į vyčių organizaciją. Šiame 
susirinkime ji pristatė keturis 
naujus narius: Charles Yerkes, A. 
Pargaus, Joseph Rudes ir Velmą 
Rudes. Pranešė, kad vasario 19 d 
vyčių choras atliko programa 
Brighton Parko Lietuvių Bend
ruomenės suruoštame Lietuvo: 
nepriklausomybės minėjime. Da
bar choras ruošiasi religiniam 
koncertui, kuris bus kovo 12 d 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Grupė vyčių dalyvavusi vyskupe 
Vincento Brizgio 50 metų kuni
gystės jubiliejuje. 

Emilija Pakalniškienė, grįžusi 
iš atostogų, pasakojo kelionės įs
pūdžius. Buvusi prie pusiaujo, 
Ekvadore. Kolumbijoje ir Vene-
cueloje susitikusi lietuvių, ir jie e-
są turtingi, turį po kelias tarnai
tes, šoferį ir uniformuotą sargą 
prie rūmų vartų. Pasakojusi jiems 
apie Lietuvos vvčius. Kolumbijos 

pabėgimą. Filmas buvo geras, j i r Venecuelos lietuviai esą nuo-
"Dayton Daily News" žurnalistas! š i r d ūs , mvli savo tautiečius. 
T o m Hopkins gražiai jį aprašė. | 3 $ kuopos pirmininkė Sabina 
Padėkos laiškai pasiųsti buvo 

DRAlJ<iA§ 
i n r LmnjANiAK W O M D - W H > B D A I L Y 

SfcCOOu -**»a potitage paid at Cbic&^c K Pu&lished dairt 
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pakvitavimai už gautai 
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DRAUGO 

Chicago ir 
•Citur JAV 
Kanadoje 
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Savaitinio 

Cook apakr 
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$33.00 $1900 $15.00 
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Vasario 16-sios minėjime Detroite Nuotr. J. Urbono 

jam ir kitiems, prie to filmo pa
rodymo prisidėjusiems. 

Gal ir pavėluota žinia, kad 
Wall is šeima dalyvavo Tarptau
tinėje šventėje pr. metų lapkričio 

Solistas Algirdas Brazis su sayo 
draugu Cook apskrities policijos 
viršininku Richardu Elrodu "Lie
tuvos atsiminimų" banketo metu 
Chicago je 

mėnesį, Cincinnati mieste. Dide
lį įspūdį padarė jiems lietuvių pa 

Klatt kvietė atvykti į jų kuopos 
šokius, kurie būsią Dariaus ir G i 
rėno salėje vasario 25 d. 

Irena Sankutė pranešė apie 
"Lietuvos atsiminimų" banketą. 
Dalyvavę 500 asmenų. Kalbėjo ir 
apie žurnalą "Vytį". Irena San
kutė buvo "Lietuvos atsiminimų" 
banketo rengimo komiteto pirmi
ninkė, todėl susirinkimas ploji
mu dėkojo jai už puikiai at
liktą darbą. 

$v. Kazimiero minėjimą ruo
šia 112 kuopa. Rengimo komite
to pirmininkai yra Alekrandras 
ir Geraldina Mockai. (Minėji
mas buvo kovo 5 d . ) . 

Pri?š porą savaičių mirtis atė
mė iŠ Chicagos vyčių tarpo jau
ną, pilną energijos, daug suma
nymų visuomet turėjusią Adelę 
Jasaitienę. Mums lieka tik mels
tis ir prašyti Dievą, kad tokios 
nelaimės rečiau telankytųsi vyčių 
orgąnizadjoje. 

Po susirinkimo sekė pakėlimai 
į aukštesnius vyčių laipsnius. Pa
kėlimams vadovavo ritualų pirmi
ninkė Rūta Dagienė, o jai padėjo 
kan. V. Zakarauskas, A. Zakarka, 
I. Sankutė ir M. Kasper. Į pirmą 
laipsnį pakelti buvo: iš 112 kuo
pos — Antanas ir Genovaitė Par-

roda, ypač lietuviški Kalėdų eg- į gauskai, Izabelė Putrimienė, Pau-
lutės šiaudiniai papuošalai, pa- j ] i u s Binkus, Pranas Povilaitis, 
daryti Elenos Viltrakienės. kai Bernicė Raubiskienė ir Albert 
gavo "mėlynosios juostos" atžy- Cekanor: iš senjorų kuopos — 
mėįįmą. Marie Sedyk demonstra- j Andrius Baltrušaitis, Uršulė 
ve, % : p reikia juos daryti. Ilga j Dambrauskienė, Amelija Skime-
eilė Pnonių buvo, norinčių tuos j i j ^ Liudvikas Trakselis ir Juli-
papuosalus pirkti. I j a Zagajauskienė; iš 36 kuopos 

Ta ip pat pavėluotai dėkojame Į — Vincas Norkaitis, Teklė Strogie 
Blumų šeimai, kuri įrengė kuopos' nė ir Stasys Rugpeika. Į antrą 
kalėdinę eglutę pas Šv. Kazimie- laipsnį buvo pakelta 112 kuopos 
ro altorių. Iki šio! tą darbą atlik- narė Elzbieta Zibienė. Pakeltuo-
davo a.a. Mykolas Petkus. Anelė sius prisaikdino dvasios vadas 
Petkuvienė ir šįmet padarė eglu- į kan. V. Zakarauskas. Po priesai-

PAVASAR1MS DAINŲ IR 
ŠOKIŲ VAKARAS 

Detroito mergaičių choro tėvų 
k-tetas balandžio 15 d., šeštadie 
nį, Kultūros centre rengia pirmą
jį pavasarinį dainų vakarą, kurį 
atliks mergaičių choras, mergaičių 
vokalinis ansamblis ir VVindsoro 
tautinių šokių grupė. Visos dai
nos ir šokiai su daina bus palydė
ti instrumentalistų vieneto. Cho
ras pasirodys su pilnu repertua
ru, kuriame yra liaudies ir mūsų 
kompozitorių kūrinių, o taip pat 
ištraukų iš operų ir pramoginės 
muzikos dainų. Šokėjai atliks tris 
tautinius šokius, iš kurių du bus 
palydėti choro daina ir muzika. 
Po programos bus šokiai ir vai
šės. Šokiams gros A Petrausko 
"Atžalynas". 

Pavasariniam vakarui visi in
tensyviai dirba ir nori, kad Det
roito kolonij'a vėl galėtų išklausy
ti ir pamatyti savo jaunimą kar
tu su kaimynais wind~oriečiais. 
Vakaro ūkinius reikalus tvarko 
tėvų komitetas, kuriam vadovau
ja • Danguolė Jurgutienė. Stalus 
iš anksto galimą rezervuoti pas 
tėvų k-teto parengimų vadovą 
Mykolą Abarių tel. 565-7502. Vai
šių reikalus tvarko p. Sverienė, o 
finansinius J. Leonavičius. Reika
lingos informacijos bus skelbia
mos spaudoie ir per radijo valan
das. Visi prašomi iš anksto re
zervuoti stalus ir ateiti išklausyti 
savo jaunų dainininkių, ku
rios taip pat ruošiamos ir V-tajai 
Dainų šventei ir atstovaus Detroi
tą. 

• ' • - • S. Sližys 

DETROITO VYČIAI 
PAMINĖJO 

ŠV. KAZIMIERA 

Lietuvos Vyčių 3 kuopos, vei
kiančios prie lietuvių parapijų, 
susirinkę Į švento Antano bažny
čią kovo 5 d. paminėjo Lietuvos 
Kunigaikštį Šv. Kazimierą. 

• AUnuiasUdcija dirba « 
uen nuo 8:30 iki 4:30. šešta 
tanais nuo &30 iki 12:00 

• Redakcija dirba kasdien 
830 _ 4.O0, Šeštadieniais 
8:30 — 1:00. 

* Redakcija straipsnius >«uso save 
nuožiūra Nesunauooty straipsniu 
nesaugo. Juos grąžina tik iš ank* 
to susitarus. Redakcija ui skelbi 
mų turinj neatsako. Skelbimą 
kaino* prisiunčiamos gavus pce-

•vma. 

šiaudi-tei puikius lietuviškus 
nius papuošalus. 

SUSIRINKIMAS IR PAKĖLIMAI 
CHICAGOJE 

KULTŪROS KLUBO VEIKLA 

Detroito Lietuvių Kultūros klu 
bo valdybos posėdyje buvo nutar
ta atžymėti 25-kių metų klubo 
veiklos sukaktį. 25 metai suėjo šių 
metų sausio 11 d. Sidabrinio ju
biliejaus proga bus prisiminta nu 
aitas kelias, nuklotas lietuvių tau
tos kultūrinėmis vertybėmis. Ju
biliejaus data dar nenustatyta, 
paaiškės po visuotinio klubo na
rių susirinkimo. 

Posėdyje buvo atkreiptas dėme 
sys į Hambugo moterų draugijos 
(V. Vokietijos) prašymą. Draugi
jos pirm. dr. L. Pašaitienė 
"Drauge" rašė: "Kaip žinote, esa
me toli nuo lietuvių kultūrinių 
vertybių. Asimiliacija nepapras
tai didėja Bet ką gi mes darome 
prieš tai". Toliau ji prašo visų 
geros valios lietuvių padovanoti 
lietuviškų knygin 

Kultūros klubas kviečia detroi-
| t'ečius ir jo apylinkių lietuvius 
paaukoti po vieną kitą ar keletą 
lietuvių kalba parašytų knygų. 
Knygas prašome sekmadieniais 
atnešti į Šv. Antano parapijos 
kavinę. Jos bus klubo narių pri
imtos ir vėliau išsiųstos moterų 
draugijai į Vokietiją. Išlaidas per
siuntimo apmokės Kultūros klu-

| bas. O jei kas galės paaukoti ir 
į dolerį išsiuntimui apmokėti, mie
lai priimsime.Tad, Mieli Lietu
viai, padėkime lietuviams išlikti 
lietuviais. Nepagailėkime jau 
perskaitytų knygų. 

Prie Detroito Istorinio muzie
jaus yra įkurta Etninė Istorijos 
draugija, kuri rūpinasi tautybių 
istorine medžiaga, jos saugojimu, 
kad, esant reikalui, galėtų pasi-į 
naudoti studentai, ruošiant 
mokslinius traktatus, leidžiant 

(tautybių veikalus Archyvinė me-
i džiaga bus laikoma miesto biblio
tekoje. Kultūros klubo valdyba 
įvertindama archyvinės medžia
gos saugojimų įstojo į Etninės is
torijos draugiją, įmokėdama 25 
dol. metinio nario mokesčio. 

Apie šios draugijos veiklą ir 
svarbą bus parašyta vėliau. 

A M. 

lAUNIEn C H . C A G O P , p ^ ^ „ ^ ^ 

Chicagos jaunųjų vyčių 36 -! voms. nonų painformuoti De t - l i r dr. Kęstutis ir Vitaliia Keb! 
112 kuopa išsirinko naują valdy-j » ^ j i s u o m e n * jcad g r e i t a i s į liai iki 250 dol.. dabar įnešda-

mi 25 dol. 

Vyčiai pasipuošę baltais ir gel
tonais gvazdikais ir Lietuvos tris
palvės kaspinėliais su savo vėlia
vomis 10:30 vai. įžygiavo į Šv. 
Antano bažnyčią. 

Šv. Mišias už parapiječius prie 
šv. Kazimiero atnašavo ir Kazi
miero šventei pritaikintą pamoks
le pasakė parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Simaitis. Giedojimui 
vadovavo Pranas Zaranka. 

Po Mišių vyčiai ir jų svečiai 
rinkosi į parapijos kavinę pusry
čiams. Pradedant pusryčius žodį ta 
re ir svečius pristatė šio rengimo 
komiteto pirmininkė Aldona Bu-
nikienė. Maldą sukalbėjo ir val
gius palaimino kun. Kazimieras 
Simaitis. Pusryčiuose dalyvavo 

(Nukerta į 4 peL). 

MENO PAVEIKSLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Originalių meno paveikslų 
importuotojas, Algis Nakas, 
kuris praeitą rudenį turėjo me
no paveikslų išpardavimą lietu
viams ir vėl pranešė, kad šie
metinis išpardavimas įvyks ko
vo 10-11-12 dienomis, East 8 
Mile Armory, kuri randasi E a s t 
8 Mile Rd. t a rp Mound ir Ryan 
Rd. Visi paveikslai Įrėmuoti 
galeriniuose rėmuose ir jų kai
nos neįtikėtinai žemos, nuo 
18—60 dol. Algio Nako telefo
nas 557-5140. (pr.) . 

iiiiiiiimiiiiiiiiiifMiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiim 
A D V O K A T A I 

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

Ofs. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd SI., Cicago, m . 

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

Seštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius t*>'<n'iwii# 

patarimus. 
inmtiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiuHiiiiiiiiinn 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologini Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd . (Crawford 
Medical Building) Tel . L U 5-6446 
Jei neatsiliepia skambin t 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
61S2 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvlrtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą.. 
Ofiso telef. W A 5-2670. 

Resrfd. tol. WAIbroak 5-3048. 

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

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
2434 West 71st S t r e e t 

VaL: pinn., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 • 5:00 vai. popiet, treč. ir sešt. 

tik susitarus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS S STUBURO LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Ottcago, Illinois 60629 

TeL — 476-8409 
Valandos pasai susitarimą 

TeL ofiso ir boto: OLympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. U- 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais >2 iki 4 vai. popiet 

TeL BEUance 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDIKII' IR VAIKI LIGOS 

SPECIALISTO 
MEDICAL B n i D I . N G 

7156 South W«-tern Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL R E 7-1168, rez. 239-2919 

Dr. Ant. Rudoko kabine tą pereme 

DR. EDMUND L 0IARA 
OPTOME7TRISTAS 

2769 West 51st S t r e e t 
TeL — GK 6-2400 

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

Ofis. teL 735-1477; B e s . 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA I R CHIRURGfi 

Specialybe — Nervrg ir 
Emocinei ligos. 

CRAVSTORD MEDICAL BLDG. 
6449 Se. Pa las ld Road 

LIETUVIŲ FONDO ATSKATTOMYBfi 
UŽ 1977 METUS 

Vasario 21 d. į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salę 
Chicagoje susirinko 112, 36 ir 
senjorų kuopos nariai. Pirma bu
vo 112 kuopos susirinkima-v, o po 
jo pakėlimai j aukštesnius laips
nius. 

112 kuopos dvasios vadas kan. 
V. Zakarauskas džiaugėsi dideliu 
skaičiumi susirinkusių. Ragino 
stengtis, kad visi susirinkimai to
kie gausūs hutų. Stebėjosi ir džiau
gėsi, kad "l/ietuvos atsiminimu'" 
banketas b J laba' Iškilmingas. 
Artėja 5v. Kazimiere švente, 

kos buvo sugiedotas Lietuvos 
Fran Petkus j himnas. 

Daug buvo susirinkę šį vakarą, 
todėl darbščiosios šeimininkės, 
Mockuvienė ir Zakarkienė, buvo 
išvirusios daugiau kavos ir iške
pusios daugiau pyragu. Vaišių 
metu arčiau susipažinome su kitų 
kuopų nariais. E. Pakalniškienė 

LIETUVIU KALBOS KURSAI 

Lietuvių kalbos kursai suaugu
siems, dar lietuviškai nemokan
tiems, prasidėjo kovo 6 d. Park 
Forest bus kas pirmadienį, nuo 8 
ligi 10 vai. vakaro. Vaizdinėmis 
priemonėmis pagristos pamokos 
Wjka 410 Centrą! Park. Park 
Forest Kursų reikalu kreiptis į 
Valeriją Wo!ff, 2C5 R:ch Road, 

bą. Pirmininkas yra Jonas Povi- Į m e t a i s i Lietuvių Fondą Detroi 
'as Kilkus, vicepirmininkė — Rita I te i r jo apylinkėse įstojo 10 na- Atminimų įnašai padidinti 

Jono Jonyno iki 540 dol., dabar 
įnešant 440 dol.; teis. Vinco 

Zakarkaitė protokolų sekretorius Į " ^ 9 n a " a i padidino savo įna-1 
— Povilas Strolia, susirašinėji- į š u s i r 4 freš* pradinius įnašus. į _ __ w __ 
mo sekretorė — Joell Gaidas, iž- Detroi to kvota pereitais metais j š a rkos iki 500 dol., dabar įne-
dininkė —Laima VadeiŠaitė. Kuo ****> padidinta 3,953.33 dol.- j l a n t 400 dol.; ir inž. Antano 
pos susirinkimai būna Vyčių j 1 9 7 7 m gruodžio 3 1 d . j ^ t . " " " 

roite i r jo apylinkėse buvo 308 ! š a n t 1 0 ° do1* 

•urėtų būt i ::>:!r.:r.g2i pravesti Park Forest, DL 60466 teL 748-
Ir prinūrie dva^c; -ridzz, kad ds.-1 6433. 

salėje kiekvieno mėnesio antra 
antradienį. Į juos kviečiami visi 
nuo 8-nių iki 18-kos metų am
žiaus. (T) 

CIKAGISKIAI LIODI 
Siu metų sausio mėnuo buvo 

skaudus Chicagos vyčiams. Nete
ko jie dviejų brangių asmenų. 
Mirė Irenos Sankutės motina A-
delė Sankuvienė, labai rėmusi vy
čių veiklą ir padėjusi dukrelei eiti 
atsakinga; pareigas organizacijo
je. Mirė ir !!2-tos kuopos narė 
Adelė Jasaitienė, labai veikli vy-

nariai , kurie į Lietuvių Fondą 
įnešė 67,375.83 dol. 

Perei tų metų pabaigoje į l i e 
tuvių Fondą «u 100 dol. įnašu 
įstojo Marija i r Balys Gražu
liai ir Alfred. V. Russas . Su 
100 dol. įnašu buvo įamžinti: 
An tanas Aksomaitis (įamžino 
Anelė Pašukonienė), Liudas 
Vismantas (įamžino Alfonsas 
Končius) ir Stasys Žiemelis 
(įamžino sesuo Ražauskienė) 

Savo įrnžą fM 1,500 do!. pa-

DR. L B. GLEVECKAS 
GYDTTOJAS I R CHIRURGAS 

TeL — B E S-5S9S 
Specialybė Aldų ligos 

8667 Wcst lOSrt Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR »2220 
M . JANINA JACEVIČIUS 

l O K 6 A 
V A I K Ų L I G O S 

3656 W««t 6Srd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
tuo 12 iki 2 vai. ir nno 5 iki 8 vai. 
rak. Seštad. m o 1 iki 4 vai. 

Ofs. H E 4-1818; rez. P R 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 

2454 W e s t 71st St ree t 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

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

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSArre 

7051 So. Washtenaw — Tel. 77S-*I«« 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojo 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:80. 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt. 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4356 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CmRTJRGf JA 
Ofisai: 

111 \ 0 . WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRAHK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"Contact temsef 

2618 W. 71s t S t — TeL 737-5149 
Vai. pagal susi tarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

V a i antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545 

Ofs. PO 7-6980 Rez. GA 8-7278 

DU A. JENKINS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

S844 West 6Srd S t r e e t 
Valandos p a g a l susi tar imą 

1 tė. dau j oadėjus! vyčių parsr.pi- j didiae a. a. kųa. Aatlw>ny Dap-
i mus organizuoti. 

Pradinius įnašus prisiuntė 
John Budrys — 50 dol. ir Sofi
j a Ambrazevicz — 20 dol.. 

1977 m. gruodžio 31 d. visoje 
Amerikoje Lietuvių Fonde bu
vo 4416 narių, kurie įne&e 
1,431,600 dol. Iš 1977 metų Lie
tuvių Fondo pelno lietuvių kul
tū ros ir švietimo reikalams bu
vo paskir ta 71,815 dol. Viso iš 
Lietuvių Fondo pelno jau pa
skirs tyta 467,677 dol. 

Vytautas Katkus i 
(pr .) 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westero A* 
1002 No. Western Avenne 
TeL atsakoma 12 valandų 

_ 501-4605 

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

Adresas 4255 W. 6Srd St ree t 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. OR S-OS1T 
Ofiso vai . : pirmad. ir ketvirtad. 

n u o 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 
Ofiso teL H E 4-2123. Namo GI 8-«l»5 

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 — 18 anksto susitarus. 

įstaigos ir b o t o teL 052-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 8o.46Hi O o v t , d e š r a , m . 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

treč. ir šestad. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. 6. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
8107 West 71st St ree t 

Valandos: 1-9 vai. popiet. 
TreČ. ir Seštad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; a u n a 301*3772 
DR. PETRAS ŽLI0NA 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
0284 So. N a r r a g a m e t t Avenne 

V a L : pirm., antr . , ketv. b* penkt 
2 -7 ; šeštadieniais pagal susitarimą 

Perskaitę "Draugę", duokite jį lutiems. 
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Lietuviam namu 

KERTINIAI AKMENYS 

• 

Lietuvių išeivija Amerikoje' 
pristatė daugybę pastatų, salių ir 
bažnyčių, o taip pat ir dabar dar 
stato vieną kitą bažnyčią ar kul
tūrinį centrą. Daug buvo iškil
mių, daug padėta kertinių akme
nų, daugelis tų pastatų šiandien 
nugriauti, pateko į sunkiai pri
einamus rajonus ar į kitų tauti
nių grupių rankas. Tačiau Šiaip 
ar taip tie pastatai atliko lietu
vių veiklai reikšmingus uždavi
nius. Tos bažnyčios, tie parapi
niai centrai, kurie po penkiasde
šimt metų buvo nugriauti ar iš 
jų lietuviai turėjo išbėgti, taip 
pat per tuos dešimtmečius turė
jo lietuvių išsilaikymui, lietuvių 
kovai už Lietuvos laisvę daug 
reikšmės. Apie tas bažnyčias, pa
rapijas telkėsi lietuvių gyvenimas, 
parapijų salėse vyko, o dažnu at
veju ir dabar vyksta, daugelis lie
tuviškų parengimų ir būtinų lie
tuviškam išsilaikymui susirin
kimų, suvažiavimų ir posėdžių. 
Visa tai buvo svarbu. Pastatai 
statomi ir nugriaunami, bet juo
se buvusi veikla patenka į lietu
vių istoriją. 

Reikalingi tie visi pastatai, net 
ir tų pastatų kertinių akmenų pa
dėjimo iškilmės turėjo tam tikrą 
visuomeninę reikšmę, kėlė ryžtą, 
telkė lietuvius, uždegė juos veik
lai ir lietuviškumui. Bet patys di
dieji tos visos veiklos, to viso lie
tuviškumo kertiniai akmenys y-
ra tie žmonės, kurie ta veikla rū
pinosi, tie asmenys, kurie visus 
uždegė, kurie kūrė projektus ir 
juos vykdė, kurie steigė organiza
cijas ir mokyklas. Tie asmenys, 

.. kurie organizavo knygų leidybą, 
steigė chorus, sporto klubus, ku
rie kūrė vaidintojų grupes, kurie 
rengė vienokias ar kitokias poli
tines eisenas, demonstracijas, jie 
yra daugiau negu labai iškilmin
gai aniems pastatams padėtos 

""plytos, daugiau negu su iškilmė
mis padėti kertiniai akmenys. 

Lietuviškoji veikla remiasi ne
daugeliu pasiaukojusių asmenų, 
ant kurių kaip pamatų stovi visa 
mūsų lietuviškoji veikla. Tie as
menys ragina, organizuoja, ir 
vadovauja, fie kursto tą lietuviš
ką ugnį, kad ji neužgestų. Žino
ma, jie susilaukia talkos, lie
tuviai, jei mato, kad verta, mie
lai visur prisideda, tačiau juos 
reikia sukurstyti ir uždegti. Ir 

"svarbiausia, kad tų kertinių ak
menų, tų asmenų, kurie dirba, 
vis kas kartą mažėja. 

Tiesa, atsiranda norinčių veik
ti, ypač, jei reikia prieš ką nors 
kovoti, tačiau pozityviam darbui, 
o ne kritikai asmenų nėra. Todėl 

• 

. 
sunkiai sudaromos valdybos, 
sunkiai prisiprašomi talkininkai 
vienam ar kitam patriotiniam 
uždaviniui vykdyti, sunkiai su
daromi komitetai kokio nors fon
do sutelkimui. Mums vis trūksta 
asmenų, kurie savo entuziaz
mu kitus uždegtų. Lietuviuose 
dar yra ir lėšų ir talkininkų, ta
čiau mums reikia tų. kuriais re
miasi visi lietuviškosios veiklos 
pastatai, svarbiausia — mums 
trūksta asmenų, kurie dirbtų su 
jaunimu. 

Jeigu vyresnieji vienam ar ki

tam darbui pajudinami, jeigu vy
resnieji, net gerai pagyvenę pen
sininkai, mielai talkina jaunimo 
užsimojimams, pvz. demonst
racijoms Washingtone, tai to
kiam veikliam jaunimui paruošti 
reikia asmenų. Lietuviškojo jau
nimo yra, jo yra pakankamai 
daug, lietuviškai mokančio ir ži
nančio, kad jis lietuvis, nusitei
kusio patriotiškai, bet reikia tą 
jaunimą įtraukti i darbą. Be abe
jo, patriotizmas ateina per tėvus, 
bet dažnai tas jaunimas patrioti
nį nusiteikimą gauna iš paša-
lies. Vaikai iš vienos pusės savo 
tėvais pasitiki, bet iš kitos pusės 
jiems tėvai atrodo archajiški, se
noviški, išė]ę iš mados. Tai labai 
suprantama, taip visais laikais 
buvo ir bus. Tačiau jei organiza
cijai vadovauja koks nors jaunas 
vyresnysis, jei ateitininkams, 
sportininkams, skautams ir pa
našiems vienetams vadovauja 
veiklus jaunas ar pusjaunis su 
patyrimu žmogus, tas jaunimas 
daug labiau įtaigojamas gera 
prasme. Ir blogiausia, kad tokių 
vadų, tokių kertinių lietuviškojo 
gyvenimo akmenų mums trūks
ta. 

Lietuvių organizacijos skun
džiasi vadų trūkumu, nepai
sant, kokios tos organizacijos be
būtų. Trūksta vadovų ir skau
tams, ir ateitininkams, ir sporti
ninkams, net ir pačioms studen
tų organizacijoms, kur vyresnieji 
jau nebegali vadovauti. Todėl 
tos studentiškos organizacijos 
dažnai yra vos vegetuojančios ar 
pusiau mirusios. Mums šiuo me
tu reikia ne pastatų, bet vadų. 
Tokios mintys kyla, kai imama 
kalbėti dar apie naujas statybas. 

* 

Pastatų yra, yra mokyklų, cent
rų ir salių, bet blogiausia, kad 
tie pastatai nėra pilni vien tik 
todėl, kad trūksta pasiaukojan
čių veikėjų- Eikvoti energiją dar 
kokiems naujiems pastatams be
veik nėra prasmės, juo labiau, 
kad daugelis tų pastatų sunku už 
pildyti. Chicagoje turime Jauni
mo centrą, kitose kolonijose yra 
kiti centrai, tačiau negalima pa
sakyti, kad jie būtų mūsų -jauni
mo užgrūsti. Tiesa, susirenka at
skirais momentais jaunimas ko
kių nors savo iškilmių ar vakarų 
metu, bet tam reikalui statyti 
naujus pastatus tikrai nebėra rei
kalo. Vargu ar reikalingi nauji 
pastatai, naujų kertinių akmenų 
šventinimai, kai mums reikalin
gi visą jaunimo veiklą stiprinan
tys kertiniai akmenys — vadovai. 

Pastatai sunkiai išlaikomi. 
Draudimai, dženitoriai, remon-j 
tai, kova su vandalizmu pareika- Į 
lauja naujų didelių išlaidų, ne-į 
kalbant apie sumas naujų namų S 
statybai. Ir lėšoms surinkti teks 
kaip tik įjungti veikliausius žmo
nes, juos atitraukiant nuo orga
nizacinės veiklos. Brangus daly
kas pastatai, bet kol jų yra, ten
ka rūpintis žmonėmis, tenka rū
pintis ir stiprinti mūsų lietuviš
kos veiklos kertiniai akmenys, 
mūsų vadovų gretos. Lietuviško
jo gyvenimo vadovų ir talkinin
kų telkimo vajus mums daug 
svarbesnis už kokius nors nebūti
nų statybų vajus. Al.B. 

LIETUVIŲ MU2TCOLOGIJOS 
ARCHYVE 

Lietuvos gen. konsulo ir VLIKo suruoštam Vasario 16-sios priėmime VLJKo pirm. dr. J. K. Valiūnas kal
basi su Urugvajaus gen. kons. H. Y. Goyen-Alvez, R. Valiūnienė, Simas Kudirka, J. Simutiene ir gen. kons. 
A. Simutis Nuotr. Binkius 

Apsiginklavimo varžybų karštlige 
Vėžlio sparta vykstančios nusiginklavimo derybos tik paskatino apsiginklavimą 

GEDIMINAS GALVA Kiekvieneriais metais, svars
tant ateinančių metų federalinį 
biudžetą, vis buvo keliamas Va
karų pasaulio saugumo klausi
mas. Anksčiau Sovietų apsigink
lavimo spartos priedanga tarna
vo paveikti kongresą skirti kuo 
daugiau lėšų JAV apsiginklavi
mui. Šiuo metu padėtis pasikei
tė. Dabar jau kalbama ne apie 
JAV apsiginklavimo pirmavimą, 
bet apie atsilikimą. 

Sovietų apsiginklavimo sparta 
jau kelia amerikiečiams baimę 
ne tik dėl Vakarų Europos, bet 
ypač Afrikos, Azijos saugumo ir 
JAV likimo. Galimas dalykas, 
kad šiuo metu ta baimė tarnauja 
tik pabudinti JAV politikos rikiuo
tojus ir įspėti krašto gyventojus 
dėl ateities galimos neiemties. 

Amerikiečių susirūpinimas 
J. Carteris prieš rinkimus žadė

jo apsiginklavimo išlaidas suma
žinti, bet jas padidino ateinančių 
metų federaliniame biudžete. 
Gynybos departamento sekreto
rius H. Brown tešneka apie apsi 
ginklavimo spartinimą ir didini' 
mą karinio biudžeto, kuris 1983 
m. sieksiąs 172,7 bil. dol. Jis tei
gia: "Šiuo metu sunku pasakyti, 
ko Sovietai siekia dideliu ir vis 
augančiu strateginiu pajėgumu. 
Galimas dalykas, kad jie yra už
simoję karą laimėti". Gynybos 
sekretorius toje pat kalboje tvir
tina: "Sovietai strateginių jėgų 
persvara negali pirmauti karinė
je ir politinėje srityje". Jei Sovie
tai negali strateginiais ginklais 

ja. nebėgo iš krano. Apie panašius 
atvejus redakcijai rašė E. Bistric-
kas iš Vilniaus, D. Storpirštis iš 
Kapsuko, V. Stapulionienė iš Pa
kruojo, G. Guntienė iš Kauno." 

Ilgame straipsnyje yra suminėta 
ir daugiau įvairių buitinių trūku
mų ir žmonių išnaudojimo atvejų. 

laimėti, kodėl amerikiečiai gink
luojasi ir nusiginklavimo derybo
se nenori daryti Maskvos prašo
mų nuolaidų? Generalinio šta
bo viršininkas gen. G. Brown ta
ria: "Aš siekiu strateginių gink
lų pusiausvyros ateityje". Jis nu
tyli, kas dedasi dabartyje. Juk 
per pastaruosius 12 m. Sovietai 
padidino savo kariuomenę 0,6 
mil. vyrų, pagamino 1,300 karo 
lėktuvų, žymiai sustiprino jūrų 
karinį laivyną ir ištobulino stra
teginius ginklus. L Brežnevas 'ne
tuščiažodžiavo tardamas, jei ame
rikiečiai gamins neutronines bom
bas, mes gaminsime stipresnius 
branduolinius ginklus. 

Pesimistinis Haig balsas 
Šiaurinio Atlanto santarvės ka- į Strateginiai 

rinių pajėgų vyriausias vadas | nepaprasta 

Carteris lankydamasis Europoje 
pažadėjo padidinti 8.000 ameri-, 
kiečių karių. Šiaurinio Atlanto H 

Paskutiniais laikais 
Muzikologijos archyvas pratur-

] tėjo svarbiais vertingais eks
ponatais. 

Prieš kurį laiką žinomas vi
suomenininkas Balys Brazdžio
nis padovanojo daugiau kaip 
100 senųjų plokštelių, daugiau
sia iš Pennsylvanijos. 

Gauti Juozo Pranaičio 3 kū
riniai. Jie yra didelė muzikolo-
ginė retenybė. 1893 metais iš
leista "Polka Lietuvaitė", ke
turioms rankoms, dedikuota 
Julei Pranaitytei, 1894 metais 
Mazurek Lietuvaitėms", 2—4 
rankoms. "Szary Ptaszek" 
1898 metais. Pirmieji veikalai 
abu fortepijonui, paskutinis 
solo su fortepijonu. Autoriaus 
sesuo Julia gyveno Amerikoje, 
tvarkė ir paruošė spaudai kun. 
A. Miluko raštus. Veikalai bu
vo platinami lenkų knygyne prie 
Šv. Kotrynos bažnyčios Petra-

J . Pranaitis buvo baigęs 
santarvės kariuomenė pertvarky
ta. 

Kai kurios apraiškos kelia su
sirūpinimą dėl Europos saugu
mo. Šiaurinio Atlanto"ginklai ne
standartizuoti. Kai kuriose vals
tybėse karinis išteklius tesiekia vie
nam karo mėnesiui. Graikijos ir 
Turkijos sukeltos painiavos san
tarvėje dar nesibaigia. Prancūzija 
tik viena koja priklauso santar
vei. 

Vakarų Europa negali atsispir
ti Sovietams be strateginių gink
lų panaudojimo. O strateginiai 
'ginklai naikins ne tik priešo ka
rius, bet ir vietos gyventojus. 

Petrapilio konservatorijoje var-

ginklavimą nesulaukia atsakingų 
žmonių paneigimo. 

Karo žinovai tik stiprina įspū
di, kad Sovietų strateginių gink
lu tikslumas žymiai pagerintas 
ir naikinamoji jų galia padidin
ta. Prezidento, gynyba departa
mento vadovų susirūpinimas 
sparčiu apsiginklavimu ir kongre
so nuolaidumas svarstant karinį 
biudžetą sudaro įspūdį, kad Sovie
tų apsiginklavimas jau kai kurio
se srityse yra pralenkęs vakarietiš
kąjį. 

Karinė studija 
Praėjusį birželio mėnesį kari-

ginklai pasižymi \ f.ių ~dnovų P ^ ^ t a studija "Mi
to jėga, išban a r y strategy and force posture 

Sovietų apsiginklavimas 

gen. A. Haig Europos žemyne ga-į dyta Hirosimoje tik 1945 m. Jų 
na klaikiai ap*?.rė Sovietų apsi- gamyba laikoma paslaptyje. Išras-
ginklavimo persvarą. Sausio 29 d. Į lieji ginklai tobulinami, didina-
jo kalboje, pasakytoje XV tarp
tautinėje karo mokslo konferenci
joje, nurodė, kad Sovietai 1972 — 
76 pagamino 25 povandeninius 
laivus, o JAV nė vieno. 

Jo teigimu Varšuvos karinės 
santarvės ginklų persvara, lygin
ti su Šiaurinio Atlanto santarvės 
apsiginklavimu Vakarų Europo
je, yra tokia: karo lėktuvų 2 prieš 
1, tankų 6 prieš 1, artilerijos pa
būklų 8 prieš 1. Varšuvos san
tarvės kariuomenė pasižymi ne 
tik kiekybine persvara, bet ir ryš
kiu kokybiniu pagerėjimu. Kalbė
tojo išvada: reikia didinti apsi
ginklavimo biudžetą ir stiprinti 
apsiginklavimą. 

Vakarų Europoje yra gerų ir 
blogų ženklų. Nors europiečiai 
dar pergyvena ūkinio atoslūgio 
nuosėdas, bet šiais metais 3 proc 
padidino apsiginklavimo biudže
tus. Sausio mėn. pradžioje prez. J. 

review" —karinė strategija ir ka 
rinių jėgų apžvalga buvo įteik
ta JAV prezidentui ir karinės sri
ties vadams. 

Pareigūnai padarė studijoje tik 
nereikšmingas pataisas. 

Kas gi ten rašoma? 

ma griaunamoji galia. Visa tai j 
kelia netikrumą net karo srities 
žinovams.Pastaruoju metu Sovie
tų apsiginklavimas branduolį-1 ^ -. x ... 

• : • i i - - ~~- • ^ ~ - si Branduolinio karo metu JAV " ' ,., ' • 
niais ginklais žymiai spartesnis uzc

 v_ . .. , . ' ardomas, o paliktas vienoje VK 
TAI/ zusią 140 mil, kai Sovietuose 1131 . , .' \~~ ., ,.A . 
J A V - !mil gyventojų. Trys ketvirtada- Į t o * k a J ? , 'Amerikos taetavi 

Karo žinovai ypatingai kreipia ; H a i m o b ū s i ą s u n a i k i n t a . b *„_ j vargonimnkų sąjungos knygy-
demesį į Sovietų SS-17, ^ SS-18,; sijoje yra prieštaravimų, teigiant r* 8"-

Lietuvių gonų ir muzikos kursus. Pa-
rašęs y ra nemažai veikalų, jų 
tarpe keletą sonatų fortepijo
nui. Petrapilyje keletą metų 
vargoninkavo dvasinėje akade
mijoje. Dr. V. Kudirka savo 
fortepijono veikalus duodavo 
Pranaičiui peržiūrėti. 

Pirmyn choro vadovo Karo 
Steponavičiaus našlė padovano
jo komp. J. Karnavičiąus "Lie
tuviškos Rapsodijos*' partitūrą 
su orkestriniais balsais, kuri 
buvo atlikta Chicagoje pasauli
nės parodos lietuvių dienos 
programoje, 1933 metais Ste
ponavičiui diriguojant. Taip 
pat K Steponavičiaus paruošta 
minėtos rapsodijos mišriam cho
rui partitūra, kuri turėjo didelį 
pasisekimą koncertuose. 

Kompozitorius Vytautas Ker-
belis atsiuntė 30 žiupsnių įvai
rios savo kūrybos, daugiausia 
fortepijonui. Iš viso būtų per 
150 skirtingų kūrinių, nemažai 
vargonams, religinių giesmių 
chorams ir k t Komp. V. Ker-
belis pasiryžo visą savo kūry
bos rankraštyną sukrauti Lie
tuvių Muzikologijos archyve. 
Kūrinių tarpe yra labai įdomių 
kūrinių ir, juos atspausdinus, 
būtų didelis pasisekimas, nes 
Įdomiai liaudies melodijos nau
dojamos. 

Plačiai žinomas kompozito
rius solistas, muzikos mokyto
jas Liudas Stukas, gyvenąs 
Newarke, N. J., atsiuntė kelis 
šimtus plakatų, programų, iš
karpų, kurias rinko nuo pat 
jaunystės, pradėdamas lankyti 
koncertus, iki pat paskutinių 
dienų. Rinkiny yra daug ver
tingų ir retų eksponatų. 

Lietuvių Vargonininkų sąjun
ga, per 60 savo veiklos metų 
rinkusi muzikologinę medžiagą, 
perdavė apie 300 didelių tomų 
(10 ant 12, 2 incho storio). 
Paprastai L M. archyvas gau
tus eksponatus skirsto pagal 
rūšis, bet šis knygynas nebus 

vie-
Amerikos lietuvių 

SS-19 tolimojo nuotolio ir SS-20 
raketas, kurių nuotolis siekia 
3.000 mylių. Sovietų gamyba pa
tobulinta priešo raketoms sunai
kinti. Kai kurie bombonešiai ga
li pasiekti JAV ir grįžti be kuro 
papildymo. Daugiau kaip 100 po
vandeninių laivų gali iššauti 
branduolines raketas. Branduoli
nių raketų skaičius siekiąs 4,000 
ir t t 

Ar šie duomenys yra patikimi? 
Amerikiečių spauda šiuo klausi
mu nesidomi. Pastaruoju metu 
spaudos siaubą sukeliančių ži
nių skelbimas apie Sovietų apsi-

kad JAV gynyba esanti žymiai Į 
geresnė už Sovietų, tačiau aukų 
skaičius didesnis. 

Daugiau patikimas teigimas, 
kad Vakarų Europos gynimas 
yra neįmanomas be JAV paramos. 
Ten Sovietai turi 2 prieš 1 kari-

Plačiai dalyvaujantis viso 
krašto operose solistas Arnol
das Voketaitis nepamiršta L. 
M. archyvo. Laikas nuo laiko 
perduoda savo plačios veiklos 
rinkinius, kaip tai programas, 
plakatus, nuotraukas, recenri-

nių jėgų persvarą ir palankesnes I jas. net plokšteles. lietuvių 
sąlygas prasiskverbti Vidurio Eu- j Muzikologijos archyvas tuo la-
ropoje. Karo pradžioje Sovietai bai džiaugiasi ir vertina solisto 
užims bent trečdalį Valo Vokieti
jos. Sovetų pajėga šiuo metu sie
kianti 92 divizijas. Vakarų Euro-

dėmesį. 
Bendrai imant. Lietuvių Mu

zikologijos arvhyvas beveik kas 
pa, dalyvaujant JAV, gali būti ap- į savaitė gauna iš lietuvių muz> 
ginta. Kitų žemynų likimas ne- kinės veiklos eksponatų. Tuo 
aiškus. i būdu archyvas vis turtėja. 

Pusiaujo 
ANTANAS MUSTEIKIS 

Spaudoj ir gyvenime 

SĄSKAITOS UŽ NEDUODAMA VANDENI 
Komunistinė Vilniaus "Tiesa" va
sario 20 d. laidoje išspausdino 
straipsnį! "Mokestis už neatliktą 
paslaugą.* Jame rašoma: 

"Prieš kurį laiką A. Varanaus-
kas iš Prienų redakcijai pranešė, 
kad jau praėjo metai, kai naujaku
riai apsigyveno naujame su visais 
patogumais aame Stadiono gatvė
je Nr. 12. Tiek pat laiko žmonės 
negavo karšto vandens. Gyvento
jai, be abejonės norėjo naudotis 
šia paslauga ir buvo pasiruošę mo
kėti už ją pinigus. Tačiau nors ko
munistinių įmonių kombinato dar
buotojai žinojo, kad karsto van
dens nėra, bet vis tiek gyvento
jams už jį pateikdavo sąskaitas. 
Karta tie, kurie mokėjo už nesa
mą vandenį, patys patikrino šilu
minę trasą. Komunalinių įmonių 
kombinato vadovai sukruto. Van* 

duo kiek sušilo, bet drungnu van
deniu neišplMUsl riebaluotos lėkš
tes, neišskalbsi rūbo. Seimininkės 
ir plovė ir skalbė. Tik pirma tą 
vandenį šildė ant dujinės viryklos. 

Po kiek laiko laiško autorius nu
ėjo į katilinę pasižiūrėti, kas gi ten 
dedasi. O čia jis pamatė, kad dides
nioji karšto vandens dalis tekėjo 
ne į gyvenamuosius namus, bet i 
kanalizaciją. Ko ne verdantis van
duo dėl netvarkos liejosi į Nemu
ną. 

Kad ir kokie būtume turtingi, 
upės BU verdančiu vandeniu mums 
niekuomet nebus reikalingos. Ma
nau, kad šitoks atsitikimas retas.-
Tačiau visai neretas dalykas, kai 
vandentiekio remontai užsitęsia il
gą laiką, o gyventojams vis tiek 
pateikiamos sąskaitos. Jose įrašy
t u mokesti* ui vandeni, kuris, de

ls anksto apsirūpinom keliones bilietais ir "re
zervacijom", bet tai buvo rimtokas darbas. Teko pa
sitikrinti gal dešimty įstaigų, kur "kainos be dery
bų", o vis dėlto jos nesutiko tarpusavy. Pasirinkom 
pigiausias, suplanavę taip, kad iš namų pasiektume 
Ekvadorą per 13 valandų. Užsienio pasai, kuriuos mes 
kažkada buvom įsigiję, seniai jau negaliojo, tad ga
vome naujus, nors mūsų akys bevelijo grožėtis se
nųjų dokumentų fotografijomis. Vadinas, ne tik nu
nokęs vyras, bet ir senos fotografijos yra geresnės. 
Skiepus aš gavau savivaldybiniam sveikatos skyriuj be 
jokio vargo, ir tai turėtų būti teniso nuopelnas, o žmo
na bijo į teniso aikštę nueiti, tai sveikatos įstaiga su 
abejojo jos alergijom ir kažkokiu išbėrimu, atsikratė 
skiepijimo atsakomybės ir pasiuntė ją pas savo gydy
toją. Jinai pataikė ant prisiekusio turisto. Mūsų dr 
Algirdas Gamziukas savo kelionėmis yra visą pasaulį 
išmaišęs, ir, jeigu jam tektų pakeisti savo profesiją į 
kelionių vadovą, neabejoju, kad be didelio vargo iš
virstų milijonierium. Kai tik žmona paminėjo, jog 
sieksime Ekvadorą, jisai pamiršo, kad jo laukia visas 
kambarys pagalbos ieškančių lankytojų, ir pasinėrė į 
egzotiškus prisiminimus tos šalies pašonėje — Peru 
valstybėlėj. Nes ten paslaptingiausi griuvėsiai visoje 
mūsų žemėje! 

Nuošalioje kalnų plokštumoje, į kurią ir moder
niomis susisiekimo priemonėmis sunku sukakti, yrm 

išlikę garsiųjų inkų miesto, tvirtovės, šventovės ar va
sarvietės likučiai, užtikti tik 1917 m., o prieš tai mūsų 
civilizacijai buvę nežinomi ar pamiršti ištisus šimtme
čius. 

Siaurės Amerikoj niekas neaplenkia Yellowstone 
kunkuliuojančios žemės ir Niagara Falls arklio ka
nopos pavidalo krioklio, o Pietų Amerikoj —tos pa
slaptingosios Macbu Picchu (Senoji Viršūnė). Cia 
mokslui ir fantazijai nėra ribų. Ar tik kalnų grožis 
paskatino ten inkus įsikurti? ar gamtinės kliūtys 
buvo jų priebėga, užuovėja, jų "kiniečių siena" nuo 
kitų kilčių? Gal maras juos nusiaubė ir be išoriniu 
pavojų jie žlugo. O gal, kaip prieš dešimtmetį (ir da
bar) buvo mada tikėti, kažkokie pusdieviai iš kitų 
planetų kokius nors eksperimentus darė "atsiliku
siuose žemės gyventojuose'' — gviriėjiškų kiaulyčių 
pakaitaluose. 

Žmogus klausaisi išsamių daktaro pasakojimų ir 
pamiršti, jog jis ne archeologas ar antropologas. Po 
to, žinoma, mūsų kelionės tikslas praplatėjo. Teks už
sisakyti bilietus iš Ekvadoro j Peru. Beje, gerai, kad 
gyvename aštuntoje šio šimtmečio dešimty. Jei tai 
būtų septintoji, dr. Gamziuko ligonys, netilpę nė prieš
kambariuose, būtų belaukdami sukilę, gal ne tik kabi
netą, bet ir patį daktarą su mano gimine apiamdę... 
Dabargi žmona grįžo su skiepais ir sveika. Kaip visad 
prieš kelionę. 

n 
Ir atsitik tu man, kad mūsų sūnus kaip tik tą! 

dieną, kai reikia mus vežti į lėktuvų "uostą", susirgo.! 
I kelionę jis nesirengė, nutaręs bene pirmą kartą savo' 
19 metų gyvenime pabūti namuose savarankiškas. Jo! 
sloga galėjo būti ne tiek fizinė, kiek psichologinė, su
sijusi su dviejų kartų skirtybėmis. Atsisveikinimo die

ną nublunka grumblėta kasdienybė, staiga eilinė da
bartis išsitiesia į paslaptingą, netikrą ateitį, kuri gra
so neatšaukiamai sujungti pradžią su pabaiga, ir abi 
kartos regi savyje tik vieną ir tą pačią trapią būty
bę. O kad gyvybės ir budrumo siūlas niekad nesi
baigtų!.. Į aeroportą mus nuvežti Rimui neteko: kole
ga kaimynas Julius turėjo gražią progą atlikti gerą 
darbelį ir prieš guldamas atsirišti kaklaraiščio maz
gelį visai nupelnytai. 

Retokai keliaujame padangių keliais, tai dažnos 
smulkmenos mums vis lyg ir naujienos. Mane net tris 
kartus pervarė specialia praeiga betikrindami, kol ati
dengiau visas paslaptis. Iškrapščiau iš kišenių ne tik 
monetas, bet ir akinių makštį, ir batų šaukštą, įrodi
nėdamas, kad jis neužtaisytas, be spynos, nešaus. Pa
tarnautojas išsišiepė, atsistojęs prieš mane, kol paga
liau nuolankiai ištarė: "Hi, doctor!" Ir tik tada at
pažinau savo buvusį studentą, dabar barzdočių, kurs 
prieš keletą metų man buvo paruošęs vieną iš geriau
sių namų darbų. Palinkėjo sėkmingos kelionės —sa
vas žmogus, kaip giminė, ir man atrodė, kad po to 
nieko blogo mums jau negali atsitikti. 

Pakilom iš aerodromo vakarinėj prieblandoj, pa
sipuošusioj purpuriniais debesų tinklais. Kairėje pa
likome Rochesterį ir, deja, mano sekretorę. Turiu keis
tą nikį-nenikį, įprotį - nejprotį: kai tik užkandu šo
kolado ar kas mane blogai pamini, pradedu čiaudėti. 
Saviškių tarpe tai nepaslaptis. Žmona tuoj paklausė: 
ar aš iš kur nors nenukniaukiau chalvos. Iš tikrųjų 
tai sekretorė, matyt, tiksliai žinodama skrydžio laiką, 
kaip nors užkliuvo manęs, nors aš tuo reikalu niekuo 
nedėtas. Ir aplamai niekas dėl to nekaltas. Jos svei
kata jau ne ta, kai, būdavo, pažmonyje niekam nelei
džia akeles sudėti ligi vėlyvų paryčiu. 

(Bus daugiau) 
. . . 

n 
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C L A S S I F I E D G U IDE 
M I 8 C E L I A N E O I I S B E A L E S T Ą T E 

jauu* įvyko v*>dxiu 26 d. Lietu
viu namuose. Susirinkimą atidarė 
draugijos pirmininkas Edvardas 
Milkauskas. Susirinkimui praves
ti pakvietė Petrą Pagojų ir sekre
toriumi Praną Bronskj. I mandatų 
komisiją — Alfonsas Lukas ir Jo%| lUiiiiniiHtniiHiiiiilHiiiiiiHniiiiiiuiiiyiĮ Marinis — 17 metų. 5U> kamb. 3 

miegami. Kabinetų virtuvė. Plyte
lių vonia. Sausas rūsys. Garažas. 
Marąuette Pke. už Kedzie į vaka
rus. Geras, šviesus. Nebrangus. 

BROKERIS p. 2FMBAKIS 
PR 8-6916 

H t » « « « 

Iž Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmių Detroite. Matyti kanklininkės su jų vadove soliste Danute 
Petroniene , Nuotr. Jono Urbono 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 pusi.) i ra pasiskirstę pareigomis. Pirmi-

į ninku atrodo bus inž. Jurgis Mi-buves Sv. Antano oarapiros klebo- . ., , _ J & . , . Įkaila, kuns po trumpo sugnzimo 
j Detroitą, vėl yra išvykęs į Flo
ridą atostogauti. 

nas kun. Walter Stanevičius, pa-
r.i" -j -. - - :•.;.; .._;-.. K^irr-ie-
:̂ > > r. >- r , : Ap-. aižios pa-

s N.^r-.r.i^ .<JL -̂ \ iktoras 
Kr.^1: . . - : ..;: - x vyčių 

: i r - pusryčius bu-
:...». ••-" " = i: - :; Jos :ekc: 

3 : r : : Dsžr.i: Vahitis, Mt Bry-
dges. (V:. Car.aia. ir kitos ma-

vyso bateliai A. Karpavi
čiui ir Marše Juodžiūkynas. 

Pasveikintas vakar šventęs sa
vo vardo dieną parapijos klebo
nas kur.. Kazimieras Simaitis ir 
jam sugiedota Ilgiausių metų. 

Detroite yra 3 vyčių kuopos. 
Š\. Antano parapijoje 102 kuo
pa, Dievo Apvaizdos parapijoje 
79 ir Sv. Petro parapijoje 139. 
Kas metais jos visos trys susiren
ka į kurią nors parapijos bažny
čią ir bendrai pamini šv. Kazi-
mietą. Ateinančiais metais jie sv. 
Kazimiero šventę švęs šv. Petro 
bažnyčioje. « A. Gr. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA 

Prisiminkime kun. F. Gurecką 

Mirties metinių proga, šv. Mi
šios už kun. F. Gurecko sielą bus 
atlaikytos sekmadienį, kovo 12 
d., 10:30 vai. Dievo Apvaizdos 
šventovėje. Mišias užprašė Lietu
vos Dukterų draugijos skyriaus 
vaidyba. 

Visos narės prašomos pamal
dose dalyvauti ir pasimelsti už 
draugijos įsteigėjo sielą. 

Kepinių išpardavimas 

Taip pat vasario 19 d. Kultū
ros centre įvykusiame Detroito 
Balfo 76-tos kuopos susirinkime 
buvo išrinkta bei perrinkta kuo
pos valdyba. Pirmininke ir toliau 
liko Rožė Ražanskienė, vicepirmi
ninke — Jūratė Pečiūrienė, finan
sų sekretorium — Česlovas Ša-
deika, sekretorium ir iždininku — 
Vladas Staškus. Kiti valdybos na
riai yra Ona Šadeikienė, Kazys Ra 
žanskas, Lydi ja Mingėlienė, Vida 
Bliudžiūtė, ir Elzbieta Paurazie-
nė. Kandidatai: Kazys Sragaus-
kas, Antanas Vaitėnas ir Albi
nas Gesius. Revizijos komisija: 

Damušienė, Jurgis Idzelis, Anta
nas Tumosa, Juozas Duoba, Va
cius Lelis, dr. Adolfas Darnusis, 
Algis Nakas, Viktoras Veselka, 
Vytautas Petrulis ir Jonas Urbo
nas. 

Pranešimus padarė vis dar 
Dainavos administratorės parei
gas tebeeinanti, Jadvyga Damu
šienė, kryžių kalno ir kryžių 
priežiūros reikalais — Viktoras 
Veselka, sporto reikalais — Dai
navos sporto vadovas Jurgis Idze
lis, paplūdimio priežiūros — Al
gis Nakas, įvažiavimo priežiūros 
— Vacius Lelis ir finansų reika
lais — dr. Adolfas Darnusis. 

Iš administratorės pranešimo 
matyti, kad kiekvienais metais 
vis daugėja ir griežtėja valdžios 
reikalavimai, jaunimo stovyklos, 
švaros, sveikatos, priešgaisrinės 
apsaugos ir paplūdymio priežiū
roje, kurių įgyvendinimas parei
kalauja ekstra išlaidų bei pasam 

Jurgis Baublys p-kas, Antanas Su- i ̂ yt0 specialaus personalo. Taip 
kauskas ir Vacius Urbonas. ! p a t ji nusiskundė gauti suaugu-

Pasikeitė ir kaimyninio Win- '; s i u talkos, kaip ūkvedžio ir šva-
dsoro LB apylinkės valdyba. Da- į „ ^ palaikymui. Pranešė liūdną 
bar ją sudaro: dr. Česius Kuras į\n\ą^ kad seselės yra atsisakius-
pirmininkas, kun. Domininkas 
Lengvinas — iždininkas u* Valė 
Tautkevičienė — sekretorė. Ro
mas Dumčius yra kandidatas. 

šios šiais metais organizuoti mer
gaičių stovyklą, dėl mažo sto
vyklautojų skaičiaus, jų pačių 
įsipareigoiimų Putname ir dėl 
talkos trūkumo. Nusiskundė sto
vyklaujančių grupių nepareigin
gumu, ypač stovyklų pasikeiti
mo metu. delsiant su kamba
rių iškraustymu, kas trukdo jų 
išvalymą ir paruošimą kitai gru
pei ir nesilaikymą nustatytų tai-

centre. 

Artėja šventės. Tortai, pyragai 
ir kitokie kepiniai Velykų sta
lui labai reikalingi. 

Lietuvos dukterys šeimininkės 
ir vėl ateina į pagalbą. Kovo 19 
d., Verbų sekmadienį, D. Apvaiz
dos kultūros centre rengia kepi
nių išpardavimą, kuris prasidės 
tuoj po 10:30 vai. pamaldų. Tuo 
pačiu metu Lietuvos Dukterys 
pardavinės ir kavą su pyragai
čiais vietoje pasismaguriauti. N e 
tik kepinius Velykoms perkančios 
ponios, bet ir visi kultūros centro 
lankytojai, neatsisakykite prie ka
vos nusipirkti po pyragaitį. 

Prieš Kalėdas rengtas JjfJMH . jyj įh 
išpardavimas buvo nepaprastai 
sėkmingas. Susidarė gražaus pel
no, kurio dėka pradžiuginom vie
nišus ligotus, vargstančius tau
tiečius. Tikime, kad ir priešvely-
kinis išpardavimas susilauks to
kios pat sėkmės. 

Ta pačia proga į L. Dukterų 
Detroito skyriaus nares kreipia
mės su prašymu. Iškepkite po 
tortą, pyragą ar kurį kitą ska
nėstą ir kovo 19 d. atneškite į 
kultūros centrą prieš 10:30 vaL 
pamaldas. Už tai valdyba jums iš 
anksto dėkoja. 

Sekretorė 

Marija Dumčienė — yra atstove 
etniniams reikalams. 

U E T U V I U KALBOS KURSAI 

LB Detroito apylinkės valdy
bos suorganizuoti, lietuviškai ne
mokantiems, lietuvių kalbos k u r - : s y k } i u papiūdymy, ko griežtai rei 
sai susilaukė tikrai didelio dėme- ^Imiia valdinės įstaigos. Į ilgus 
sio ir jau dabar juos lanko 27 klau-! m e t u s ė j u s i o D a m a v o s buhalte-
sytojai. Lankytojų amžius įvai-: rfo p ^ ^ s dr. Vlado Bublio 
rus, nuo mokyklinio amžiaus jau- , v H e t ą j p r i s t a t e j a u į pensiją išėjusį 
nuolio iki jau žilstančio. Kursams, Į i n ž Antaną Tumosą ir naujai į 
kaip jau skelbėme vadovauja Ele- D a i n a v o s taykinįnkų būrį įsijun-
cnora Grigaitienė. Kursai vyksta j ^ _ S t a s į p ikūną. Taip pat ji 
trečiadienio vakarais. Kultūros s u m į n ė j 0 ir keletą stambių Dai-

1U 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 

navos rėmėjų, kurie praeitais me
tais parėmė Dainavą aukomis: 
1000 dol. paaukojusi Jan Hillen-

' brand, 500 dol savo mamytės įam-
Trumpos gavėnios rekolekci- į ž i n i m u i p a b u s i ą studentę Da-

jos, Dievo Apvaizdos Ir Sv. Anta- j UĄ e e 5 j u r i e n ę ;r kjtus. 
no oaraoijų parapijiečiams, šie-, m-ia,,*;,,* m-aripšm no parapijų parapijiečiams, 
met vyks drauge, kovo 16, 17, 18) ^ 

KEIČIASI ORGANIZACIJŲ 
VADOVYBĖS 

Vasario 19 d. įvykusiame Det
roito ateitininkų sendraugiu sky
riaus metiniame susirinkime bu
vo SrfdM r.auja skyriaus valdy
ba: Antanas Tumosa, Marija Jan
kauskienė. Jurgis Mikaila ir Eini 

ir 19 dienomis 7 vai. vakarais. Šeš 
tadienį, kovo 18 d., 1 vai. bus spe
ciali konferencija ateitininkams, 
skautams ir visam Dievo Apvaiz
dos parapijos jaunimui Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Rekolekcijas 
praves kun. dr. J. Gutauskas iš 

i, Kanados. Taip pat noriu 

Išklausius pranešimų, nutarė 
ar šį pavasarį įruošti europie-

nas Atkočaitis. 
Praėjusio susirinkimo protoko

lą perskaitė Pranas Bronskis ir 
revizijos komisijos aktą Petras 
Bliūdžius. L N . d-jos nariams iš
diskutavus protokolas ir aktas bu
vo priimti. 

Lietuvių Namų draugijos pir
mininkas Edvardas Milkauskas 
pranešė, kad Dariaus-Girėno klu
bo valdybos nariai sutinka kan-1 
didatuoti ir į Lietuvių Namų drau- į 
gijos valdybą. Jo pranešimas pri
imtas ir į L N . d-jos valdybą iš
rinkti Dariaus-Girėno klubo val
dybos nariai ir pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. Vladas Šalkaus
kas, viceprrm. Rimvydas Brazys, 
ūkio ir kitų reikalų vedėjas Al
girdas Plečkaitis, finansų sekr. 
Donatas Pusdešris, ižd. Justas Pus-
dešris, sekr. Rimgaudas Švoba, 
maršalka Antanas Vaitėkus ir 
valdybos narys Vytautas Kunčiū-
nas. Į revizijos komisiją be esamų 
trijų narių: pirmininko Juoz. Leš
činsko, Petro Bliūdžiaus ir Anta
no Noraus išrinkti dar trys kan
didatai: Jonas Gaižutis, Juozas 
Kinčius ir Marijonas Šnapštys. 

Išrinkus valdybą ir kandida
tus į revizijos komisiją buvęs Da-
iaus-Girėno klubo ir Lietuvių Na
mų draugijos pirm. Edvardas 
Milkauskas padėkojo ir naujajai 
valdybai palinkėjo sėkmės. 

Išrinkus naują valdybą vyko 
pasisakymai Lietuvių namų reika
lu. Dienotvarkėje įrašytu punk
tu "Lietuvių namų ateities klau
simas", konkretaus nutarimo ne
padaryta ir palikta tuo reikalu 
rūpintis valdybai. 

A G r . 

KAZIUKO MUGĖ 

Detroito skautai ir skautės tal
kininkaujant "Žiburietėms', ko
vo 12 d. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centre rengia tra
dicinę Kaziuko mugę. Atidary
mas įvyks tuojaus po atlaikytų 
10:30 v. mišių. Veiks bufetas, 
svetainės, įvairūs laimės šuliniai 
ir turtingas dovanų stalas. Skau
tai ir skautės pardavinės įvairius 
savo išdirbinius ir kepsnius. 

AGr. 

AUKA STIPENDIJŲ FONDUI 

Lietuviško kambario valstybi
niame Wayne universitete atida
rymas yra dar vienas įrodymas,* 
kaip Detroito lietuviai nori pa
rodyti miestu; lietuviškos kultū
ros pasireiškimus ir jos įtaką 
Amerikoj. 

To kambario atidarymo proga 
p. Ona ir Česys Šadeikai, gyv. 
Farminton Hills, Michigan, Ken
to universiteto Lietuviškos sti
pendijos fondui paaukojo 100 
dol. Širdingas ačiūl 

Už Lietuviškos stipendijos fondą 
A Tamošiūnaitė 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprasto*. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvui 
Pardavimas far įtaisymą* 

M I G L I N A S TV 
2S46 W 69th St., teJ 776-1486 
IIIIUIHIMIIItlIlIlIlMIlIlIMtlKlIllIHIlIlIlilI 

NIIIIIIIIItlIHIlIlIlHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHHl 
PACKAGE KXPRES8 AGENCE 

M ARI J A N O R E l K l E N f e 

SIUNTIMUI j UETUYĄ 

Sudiev Žiemuže 
4 vifii«-tu niūras Ir garažas, Mar-

qu«-tt«> Parkt>. Naujas gazu šildymas. 
Laimi pageidaujamos geros r&&«a • NJ^IS atiduoda už $38.800. 

prekes. Maistas Iš Europos santlolru. 
2«08 W. 6»tb St., Chicago. TU. SOS2S 

TEL. — WA 5-2787 
IHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIim 

snnrnNiM i LETUVIJ 
ir kitus kraštus 

S kaaab. labai modernus muro na
rna.- ant i»lat.aus sklypo, tinkamas 
saunai iavinjral gyventi. Arti 73 ir 
Kavizie. $39.S0O. 

t,ru«i« platus sklypas ir garaias 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui 

Liuksus "rant-h". Bevelk naujas 
romSnu mūras. 3 mieg. Radiant šil-

* T — » „ . « , » • a ***>* A a. »«_ dymo dvt kontroles. 2 auto mūro 
NEDZINSKAS, 4*65 Arcner AVe. g r ą ž a s . Daug priedu. TU pamate 
Chkago, Btt. 606S2, teksL SVISS^: nupirksite ui $40.ooo. 

Tvirta.- 2~ją aukštu mūras. 2 butai 
ir nvalofll biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marquette Parke. 

B E A L E S T A T E 
l t « I M > « M * M M M M r i 

Parduodamas 55 pėdų pločio namas 
2 krautuvės. Galima pirkti ir 

su geležies (liardware) bizniu. 2 
mas. garažas. 

3612 W. 71 S t TeL 476-2427 

HELP W % VTTCD VTBAI 

BUECTRICIAN 
Experienced in all ph 

of dectrical w o r t 

Apply in person 
WAUKEGAX PARK DiSTRICT 

HINTCSTON PARK 
2830 Grsnd Aveoue 
Waukegan, Illinois 

AM Eauai oDPOttunity 

M O V I N G 
SERCNAS perkrauBto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir id toli miesto lei
dimai ir pūna apdrauda. 

TEL. ~ WA M06S 

!iiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiniiiinintiiiitiitiiiiiii« 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PtHBIilC 
INOOME TAS SERVICE 

4259 So. Maple^ood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokie Mankai. 

įuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillii 
iiiiiminiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ivalnu prekių pasjrtali l u f s nebran
giai » mūsa sandelio. 

OOSMOS PARCELS EXPRESS 

Valdis Real Estate 
2625 Wtst 71st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
S$S3 S. Halsted St., Chicago, m «0«08 

2501 W. 6ttn St.. Cnicago. IU. «062» 
Telef.: »25-2737 — 354-SS30 

Vytautą* Valantina* 
niiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiii: 

• kamb. nOr. s megamt 66 Ir Tal-
man.. $27.500. 

Gražus bungafa>w — 6 kamb. 2 židi
niai. 83 ir Kedzie. $64^00. 

15 metu senumo. 5lĄ kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2V2 mas. garažas. 
63 ir Narragansett $54,000. 

2-Ją ankstų — 2 po 6 kamb. mOr. 
65 ir Talman. $32.500. 

50 akrų žemes Lemonte. $10,000 
už akrų. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Ineome Tas 

2951 W.63rdSt.. 436-7878 

MACH1NISTS, MACHTNE 
OPE&ATOBS OK TKAtNKKS 

«itb mecnanical apUtude 
Work on Lathe, Milling. Drlll Press, 
Grindine. Plenty o* overtim© avai-
lable. Day Shift. Company bene-
flts. incl. pald Ins., & family hoap. 

»«O0 P E R WEEK EARSING6 
VERY POSSIBLE. 

CaU or Appry 
AERO PREOSION 

MACHEMNG CXMPXSY 
3S25 Cotmty O n e Rd. 

Pranklin Paric, lUinols 
Telcf. 766-0910 

Aak for RICHARD or ARNIE 

HELP WAVCED — MOTERYS 

UGAL SECRETARY 
SmallLoop law fino 
CaU Sbaron Moody 

236-001S 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų ruSių grmdis. 

J. BUBNYS - TeL RE 7-5168 

=gE ^ £ 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel.; 376-1882 arba S76-5996 
•fr -r o • 

tiškam futbolui aikštę ir bėgimo 
takus. Nupirkti stalo tenisui nau
jus stalus. Užvežti nauio smėlio 
papiūdymy. Nupirkti naują šal
dytuvą valgyklai ir balandžio 
mėnesi suorganizuoti talką, sto
vyklos paruošimui stovyklavimui. 

Nors dar daug apie ką buvo 

•e-
IU 

POSĖD2IAVO DAINAVOS 
JAUNIMO STOVYKLOS 

VADOVYBĖ 

priminti, kad gavėnios metu. kiek j t a i į į t a > cja suminėjau tik keletą 
vieną penktadienį 7 vai. vakare, j d a r b ų k u r i e t r u k s iajkys, turi bu-
yra specialios pamaldos lietuvių j tJ p a j a r y t j Daugumoje jie bus at
kalba Dievo Apvaizdos bažnyčio- j 5 k t j - t o ^ ^ e r e l i o Dainavos 

talkininkų, kurie virš 10 metų 
aukojasi jos reikalams. Dainava 
savo reikšmę yra įrodžiusi lie
tuvybės išlaikyme ir nekartosiu 
jos reikšmės mūsų jaunimo orga
nizacijoms bei suaugusiems. Ka 
tik paminėjome visokių pamoky
mų, kaip išlaikyti lietuvybę. 
Talka Dainavai yra vienas iš to
kių pozityvių darbų, to
dėl ateikime jai i talką darbu ir 
aukomis. Tokiu būdu palengvin
sime dirbančiųjų naštą ir būsi
me konkrečiais darbais prisidėję 
prie lietuvybės išlaikymo. 

Jonas Urbonas 

UETUVTU N A M Ų 

Dar tebesikapstome po pusny
nus, bet jau saulutė vėl atkopda
ma budina svietą, bematant bus 
pavasaris ir vasara, o jiems artė
jant vėl ant Dainavos adminis
tracijos pečių gula daugybė dar
bų Stovyklos paruošimas stovyk
lavimui, administracinio perso
nalo suradimas, stovyklavimo ka
lendoriaus sudarymas ir kita. 
Šiems ir kitiems reikalams aptar
ti vasario 26 d. Damušių rezi-
der.cijoĮe, buvo sušaukus Daina
vo* všldybo* k D*ttpite gyvenan
čių Dainavos narių p a t a r i m a s 

liįa Kutkienė Kol kas įie dar aė -Pas i tar jae dalyvavę Jadvyga 

DRAUGIJOS NARTŲ 
SUSIRINKIMAS 

gijee antrasis šiais sietais susiria-

GRAŽI TRADICIJA 

Sį sekmadienį, kovo 12 d., 
vėl bus maloni proga visiems 
praleisti keletą įdomių valandų 
senajam Vilniuje! Na, ne sena-

(Nukerta į 5 psL) 

58B!'*' ;;nMPJBBJBJBJBJHBBJBJ| 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų far vandens 
ifldytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonioa kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glase blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 ttri 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS _ 696-2900 

ALĖ RtTTJR 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo. Pievos žydi, Skir
tingos kojines. Paslėptu vardu, As 
tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti 
Jdomfe oasakojimal. 

10% — t<K> — » % gjgs— mokSatt 
o? &pdr^Tifie n o mgutaB ht •ntoako-
WMo pa* 

F R A i K Z A P 0 L I S 
SMS34 We«( Mta 

Chicago. minoto 
Tel. - r G£> 4.4SS4 

Spaude Prarc.$vxra| spaustuvė 1SF? 
nt. Raiša su oersiunttniu $4J0. Už-
nkvsus siųst. ORAUGAS, 4545 V. 

Detroito l ietuvių Namų draų- tJsd m Oicago, m. 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio progra

ma Naujoj Anglijoj iŠ Stoties 
WNSR, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, Sią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis f Baltir Fkirists 
— gebu bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway. So Boston, Mass 
02127. Telefonas 26&4M89 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite didėt} pasirinkimą lietuvišku. 
knygų. 

iitimmiifiiHiiiiiiitininiiiiiii!iitiiiifiiiiif 

Radijo Valanda jau virs 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York ir Connecti-
eut lietuviams! 
Ras SeStadienj nuo 4 iki 5 vai. popiet 
(9 WEVD Stoties New Yorke 1330 
kil., M ir nuo 7 Ud 8 va], vak 97.9 
meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokflbss J. Siukaa 
14*7 Fotee Drlve 

MouuUimWK N J. *70f2 
TeL 2324845 (eode) 201 

KvtoCiame taip pat klausyti Lietu-
v9kq kultCrinių valandą anglu kalba 
ii Setoo Hali Umversiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 893 meg. 
FM) Pirmad 7-30-&30 vai, vakarą 

•BsPBBJKtai 
MABQlTn*TE PARK 

2-jų botų marinis po 5 kamb. 
Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-os ir Talman. Žemiau $34,000. 

BUTŲ NTJOMAV1MA9 
Namą pirkbnas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Taa 

VotariatM — VertimeJ 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

«*.V SA K ^ P » Jlve. — T7R.22SS 

5 kamb. mūr. buncalow, 
Karštu vandeniu apšild.' Svarus, 

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

Skambint 827-1845 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą b* pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

GENERAL OFFICE 
Assistant to Bookkeeper. Billing. 

posting and secretarial typing 50 
wpm, aceurate and good w/num-
bers and good w/pbone. 

IiANZI CANDY COMPANV 
1144 W. Chkago A ve. — 086-0403 

Ask for Evelyn 

I*M OM4M AM A — POR RENT 

linuom. 6 kamb. butas 2-me aukš
te. 7034 S. Rockvrell St 

TeL 471-0078 
. 

IEŠKO PIRKTI 
-

Ieškome pirkti iš savininko (be jo
kią agentų) 2-ją ar daugiau butų 
namo Marąuette Pke. arba Gege 
Pke. Skambint 863-3879 
" " 

t M E S I O 
• 

. 

TIK K A I Š U IŠSPAUDOS 
1.1. Kraševskio 

VITOUO RAUDA, 
kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO ILUADAL Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorini gyvenimą. 
iŠ lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
cys. Knygą puošia 50 medžio raiži-

mums. 
be jokio Jsipareigojimo skambinkit » * * » " • • • ^ į * ^ " ^ 1 9 

amž. pradžioje, 286 pusL Kama su 
persiuntimu $6.30. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 

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

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St., Chicago. DL 

767-0600 arha T7S-9S71 

Chkago. IU 60829 

llllllllilllllllllllllllllllltllllllllliuillllllllil 

HfiMU PARDAVIMAS 
Namus veltui jkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

REAL ESTATE BROKERIS 
P. ž U MBA KIS — PR 8-6916 
iiiiiiiiiiiniiuniiMiuiniiiiiiiiiiiimiuinM 

fcfftr S 
lnve«tarlin«* 
S43.900 

Medtnki. t twtai po S 
S M imokSfimaA ltArqu«tt« 
$20,JOS. 

po S kaaslk. Oarae 
M»rau«tt« Parka. — 

Ma-
Varka. 

MftrM 4 TtoMtą Ir pirai—, Uar-
QU*tt«> Parka. P\triB $S».5S4. 

Sflaml Be»dt». • kamb. aasaSM 
mirrluodamati <1W H»r<m $85,<»»0. 

M M tarime pardnrtaiti] Floridai 
nsofcln nemg Vortntltįi PĮkSJ, pag-

UTHUANIA IN CRISTS, National-
iera to Comnnmism. 1939-1940. Au
torius politikos moksrų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington & 
London. 294 pusi-, kietais viršeliais 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius sn mūsų tautos okupantu-
Dovana, kuri tinka {teikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus sifisti: Dranga*, 
4545 W. 68rd a t , CMee*o, I1L 
60829. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc. 
mokesčiams 

tuintwuit.iniu>tui m 

VAINA REAL ESTATE 
T « l . . . B254S55 r. KJ 

rV *Mb£ Cca "Tr-voz** 
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ari jonų Bendradarbių 51-as S e i m a s 
1978 m. kovo men, 12-tą 4 , sekmadienį TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. Kitbourn Ave., Chicagoj 

SEIM 0 PROGRAMA: 
U.00 vai. — gv. Mišios, pamokslas 12:00 vai. 

U30 vai. Seimo posėdis, kuriuo ir baigsis 51-as Seimas. 
SEIMO ŠOKIS — "RIKIUOKITfiS IR PASIŠVĘSKITE" 

— Pietūs G 
Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius 

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

MARIJONAI ir T.T. Marijonų Bendradarbių Cbicagos Apskrities Valdyba 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Cape Cod, Mass. 

Cape Code y ra tik vienas or-

aukotojais buvo J . ir S. Kontri
mai, paaukoję 200 dolerių. 

Reikėtų pasigėrėti, k a d Cape 
ganizuotas junginys — L B apy-1 Codo .LB apylinkės nariai 100% 
linkė. Todėl ir Vasario 16 mi- sumoka solidarumo mokestį i r 
nėjimą organizavo ir pravedė : jokio plyšio nematyti, p r o kurį 
Lietuvių bendruomenė. J a u va- i galėtų pralįsti kokia nors 
sar io 15 d. Cape Cod Times I "reformuota". B 
dienrašt is išspausdino L B apy
linkės valdybos straipsnį, ku- N a s h l i a , N . H . 
r iame buvo išdėstyta Lietuvos 
problemos. 

Vasar io 26 d 10:45 vai. r. 
Centerville parapijos bažnyčioje 
buvo atnašaujamos Mišios už 
žuvusius ir kovojančius dėl Lie
tuvos laisvės. Po pietų Janulai
čių erdviose patalpose įvyko 
Vasar io 16 minėjimas. Minėji
mą at idarė apylinkės pirm. E. 
Bliudnikas. Paprašęs susikaupi
mu pagerbt i žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, pirmininkas glaus
t a m e žodyje išdėstė, ką Lietu
v a p e r t rumpą 22 metų atstaty
tos nepriklausomybės laikotarpį 
pada re ir kokių laimėjimų pa-

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas įvyko vasario 26 d. sek
madienį. 10 vai. ryte Šv. Kazimie
ro bažnyčioje buvo pamaldos už 
pavetgtą Lietuvą. Prieš praside
dant pamaldoms A. Grauslys, ly
dimas kitų jaunuolių ir dviejų 
sesučių, apsirengusių tautiniais 
rūbais, atnešė ir padėjo puokštę 
gėlių prie atltoriaus, pagerbiant 
vbus kurie apaukojo savo gyvy
bę už Lietuvos laisvę. Pakiliai var
gonai gaudė ir Stasio Makaravi-
čiaus, giedamas solo "Apsaugok 
Aukščiausias" ne vienam akyse 
išspaudė ašarą. 

Mišias laikė ir patriotinį pa-

Vytauto D. šaulių rinktinės moterys Rockforde Vasario 16-tosios minėjimo proga pasiruošusios žygiuoti 
į bažnyčią. Priešakyje rinktinės moterų vadove Stasė Cecevičienė Nuotr. C. Genučio 

Eiekė. ^ ^ j mokslą pasakė klebonas kun. Juo-
Pagrindinis kalbėtojas dr. J . j ^ u,1/wn';ciitc T ^V™;.,* ot-ojti v v . 

Gimbutas priminė, kad Lietu
vos valstybė y r a daug senesnė, 

sius minėjimo dalyvius ir pasi-; anglų kalba pasakė keletą žo-
džiaugęs gausiu jaunimo dalyva- i džių, pritaikytų tai minutei. Ra-

j i buvo įkurta prieš 725 metus 
Karal iaus Mindaugo. Lietuvių 
t a u t a turi j au senas valstybi
nes tradicijas ir patirtį . 

Toliau dr. J . Gimbutas, tal
k inamas dail. V. Vizgirdos, pa
rodė apie 200 skaidrių, vaizduo
jančių Lietuvos architektūros, 
meno ir kultūros tu r tus , o taip 
pa t Lietuvos kraš to grožį. 

Minėjimo oficialioji dalis bu
vo baigta Lietuvos himnu. Po 
minėjimo susirinkimo dalyviai 
buvo pavaišinti kavute. Namų 
šeimininkai R. ir E . Janulaičiai 
parodė tikrą lietuvišką nuošir
dumą i r vaišingumą Šeiminin-1 
kė, talkinant Bliudnikienei, 
Bielkevičienei ir Jansonienei,. 
vaišino kavute ir užkandžiais. 

Aukų laisvinimo reikalams 
sur ink ta 603 dol. Išskirtinais 
• - • ' • * — — - • 

DETR0IT 
(Atkelta iš 1 psl . ) . 

j a m Vilniuje, bet bent Kaziuko 
mugė je ! Ten pilnas " turgus" 
prekybininkų — skau tų ir skau 
fiių — vilios savo gamybos pro
duk ta i s i r rankdarb ia is : me
džio drožiniais, taut iniais kos
t iuma i s lėlėmis, šiaudinukais, 
velykiniais margučiais , verbo
mis , g intaro papuošalais, gry-
buka i s i r kitom, d a r nematy
t o m gėrybėmis: Visų lauks ir 
t r a u k s skanus lietuviški val
g ia i : cepelinai; dešros, kugelis, 
kaldūnai, pyragai i r tortai. I š 
kaviniu sklis pa t rauklūs kavos 
i r k i tų skanumynų kvapai. "Pi 
c o s " i r egg rol ls" mėgėjams ir
gi nereiks nusivilti, nes į šią 
Kaziuko mugę atvyks garsiausi 
I ta l i jos i r Kinijos šefai. Dova
n o s laukia laimingųjų, o įvai
riausi žaidimai pralinksmins 
jaunuosius svečius. 

Kviečiame visus į šią tradici
ne Šventę: jaunus ir ne taip jau 
n t » , alkanus ir ištroškusius, vi 
s u s Detroito, Windsoro ir apy
l inkių lietuvius. Kaziuko mu
g ė s širdutės ir skautiškoji šei-

la^frio? D. J. 

zas Bucevičius. Lekcijas skaitė Vy 
tautas Sirvydas ir Juozas Kubi
lius. Aukas nešė Ona Morrison, 
Jasparas Grigas ir Kazimieras 
Grauslys. 

Pasibaigus mišioms buvo su 
iedota Lietuvos himnas. Laike mi 
šių buvo padaryta rinkliava Lie
tuvos šalpai. P o pietų 2 vai. 
bažnyčios salėje įvyko iškilmin
gas minėjimas. Minėjimą atidarė 
Balfo skr. prim. Kazimieras 
Grauslys. 

Naujosios Anglijos jaunimo 
skyriaus šauliai įnešė JAV ir Lie
tuvos vėliavas. Buvo sugiedota 
JAV ir Lietuvos himnai. Klebo
nas kun. J. Bucevičius sukalbėjo 
invokaciją. Pasveikinęs susirinku-

vimu, Balfo skyriaus pirm. K. 
Grauslys minėjimo vadovavimą 
perdavė Vytautui Sirvydui, kuris 
trumpą žodį baigė linkėjimu: 
"Kad kuo greičiau išsipildytų mū
sų visų troškimas —kacapai iš
sikraustytų namo". Jis pristatė pa
grindinę dienos kalbėtoją Jūratę 
Norkūnaitę-Aukštikalnienę. Ji tai
kliu žodžiu lietuvių ir anglų kal
bom apibūdino Lietuvos kančias, 
ragino visais galimais būdais kel
ti viešumon rusų okupantų da
romas skriaudas ir šaukti kurčiai 
pasaulio sąžinei su Romu Kalan
ta: "Laisvės Lietuvai". 

Inž. Kazys Daugėla iš ravo ne
išsemiamo rinkinio parodė senų 
ir naujų Lietuvos vaizdų. Savo 
taikliu žodžiu nukeldamas į lais
vės dienas arba vėl gražindamas 
į žiaurią dabartį. 

Buvo pagerbti kritę dėl Lietu
vos laisvės. Jūratė Norkūnaitė-
Aukš-ikalnienė uždegė iš Lietuvos 
gautą žvakę ir prašė visų, kad 
jos liepsnelė susijungtume :u Lie
tuvos žmonėmis, kurie Vasario 
16 švęsti negali. Lilė Ivaškienė 

tu apsupo žvakę Onos Ivaškie-
nės tautinių šokių grupe, iš pub
likos jaunimo atstovai degės žva
kės. Nors tik keletas atvyko iš 
G. Kupčinskienės ansamblio da
lyvių, bet darniai padainavo 3 
liaudies dainas: Oi žiba žiburė
lis, Ar aš nesakiau ir Mano ma- kų per 400 dol 
ma Cecelija. I 

Onos Ivaškienės tautinių šokių 
grupė (kuriai šį kartą vadovavo 
Gediminas ir Lilė Ivaškos) pašo 
ko grakščiai keletą šokių. Akor
deonu palydėjo Edvardas Mei
lius. 

Visi minėjimo dalyviai buvo 
pavaišinti. Prie įėjimo buvo ren
kamos aukos. Bendrai gauta au-

Brangiai MOTINAI Vokieti) j e mirus, mielam 
kolegai 

A L F R E D U I B L Y S K I U I , 
jo ŠEIMAI ir GIMINĖMS nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Doyen and Assoc. Consulting Engineers 
Firmos Bendradarbiai 

E U D E I K I S 
LAID0TUVIC DIREKTORIAI 

30 V YDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Califcrnia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605 07 South Kermitage Avenue 
Teleicnas — YArds 7-1741-2 

P A D C K A 

A. t A. ADOMAS MILIAUSKAS 

Vietinis 

ii. 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

šiemet sueina dvidešimt metų nuo 

A. f A. PRANO URBANO, 
rangovo, mirties. 

Sv. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos sekmad., kovo 12 d., 
8:30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont Ave. Chi-
cago. Iii. 

Be to, ŠV. Mišias atnašaus ir kun. Simonas Morkūnas, šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, Siuox City, Iowa, bei T. Praneiškor 
nai Kennebunkport, Maine. 

Pakėlęs daug žemiško skausmo, amžinybėn išėjo 1978 m. 
vasario 24 d. 1978 m. vasario mėn. 27 d. po gedulingų pamal
dų Gimimo Švč. M. Marijos bažnyčioje, palaidotas švento Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame: giminėm, draugam ir pažįstamiem 
už pareikštas mums gilaus liūdesio valandose užuojautas as
meniškai, raštu, spaudoje. Už atsilankymą koplyčioje, dalyva
vimą pamaldose ir palydėjimą į amžinąją poilsio vietą. 

Už šv. Mišių aukas ir gėles. 
Nuoširdžiai dėkojame Šaulių Sąjungai ir Lietuvių Paštinin

kų Sąjungai ir Krivūlei už tartus atsisveikinimo žodžius. 
Kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, pamaldas baž

nyčioje ir palydėjimą j kapines. Nuoširdus ačiū karsto nešė
jams. Dėkojame dr. A. Maciūnui už rūpestingą velionio priežiū
rą ligos metu. Gailestingajai seselei Dobravalskytei už velionio 
lankymą namuose. Laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpes
tingą patarnavimą. 

NoHodę: žmona Rožė ir sunūs Vytautas 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTERN /ME. 

-

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

Prašome gimines, draugus ir 
melsti. 

pažįstamus ta proga už jį pasi-

2mona, duktė ir sūnūs su šeimomis 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

3443 WEST «rd STREET 
TelrfonBfc PR 84833 ir PR 84634 

Taip pat nujoji BarfcofOf Ir 
DrMih} krautuvė 

THE DA1SY STORE 
Į m f l i m t B»** Oak Uwn 

- T*. 4—-1S18 

A. t A. JUOZAS MASIONIS 
Gyveno 2548 W. 39 Place, Chicago. Illinois. 
Mirė kovo 7 d., 1978, 7 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje.. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Ilona, žentas 

Robert Yurgaitis ir Laima, žentas Thomas Lozano, sūnus Ray-
mond, marti Elvira, 10 anūkų, sesuo Domininką ir švogeris 
Stasys Jurgaičiai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buv. "Laisvosios Lietuvos" redaktorius. 
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. 

Lituanica Ave. 
Laidotuvės įvyks penktad., kovo 10 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas l Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus r gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

SoHfldę: Dckterys, s t e « s marti, 2e=tai ir anūkai. 

Lajd i i rek t Jurgis F . Jtuisuaas. t e l 327-1128 

A. t A. KAZIMIERUI PLĖNIUI 
mirus, skausmo prislėgtus žmoną S0FIJ&. sūnus 
RIMVYDJį ir LIUCIJŲ su šeimomis ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

• 

U. ir Y. Civinsfcai 
B. ir R. Strungiai 
K. ir A. Volodkai 

E T K U S 
TĖVAS IR SO NUS 

MARQUETTE FUNERAL H O M E 
TRYS MODERNIAK06 KOPLTC906 

1 2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
| U10 So. 50th Ave., Cicere T0wnhall 3-2108-9 

AIKST8 AUTOMOBILIAMS STATYTI 

L A I I X ) T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

< 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SM7 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-S4M 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE 
1424 W. 69th STREET 
11029 Soutfawest Highfcvay, Palos Hllb, 

VTrginia 7-6*72 
Tel. REpubUc 7-1213 

Tel. I74-441* 

PETRAS BIELIŪNAS 
C48 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette MS71 

JURGIS F. RUDMIN 
SSlt SO. LITUANICA AVE. TeL Y Anta 7-11M-M 

Mielam kolegai 
A. t A. Med. dr. JONUI GEČUI mirus, 

jo dukrai GRA2DIH-KRISTINRI, žentui JOKŪBUI, 
anūkams ALEKSANDRAI ir JONUI ir uešvei ERNES-
TTNAI GRAŽIAMS reiškiu nuoširdžiausia užuojau
tą. 

Anfases Marfinkus 

POVILAS J. RIDIKAS 
854 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1111 

MM SO. 
VASAITIS -

A m , CICERO, DLL. 

BUTKUS 
TtL OLympic MMI 

.. - [ • • - . ' • . - : . . ' • 
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DRAUGAS, k t 

X SoL Dal ia Kudėoienė 
kviesta Chicagos Taut ines 
ni jos generalinio konsulo 
l ikti programą kiniečių nx 
l ininkų suvažiavimo proga 
v o 1 1 d. H y a t t viešbutyje, 
l i s te i akompanuos dr. K Ari 

X Cicero atettininku moki 
v tų kuopos šventė į v y k s šj ; 
tadienį. Šv. Mišios 7 vai. v 
aukojamos kun. K. Trims 
narių-kandidatų įžodis, pc 
parapijos salėje v a i š ė s ir m 
nė programa. Visi Cicero s 
tininkų bičiuliai kviečiami d 
vauti. 

X Vakaronė su rašyto ju • 
gra Jankumi įvyks k o v o 3: 
Jaunimo centro kavinėje , J 
j o kūrybą kalbšs N i j o l ė Uži 
lienė. Meninę programą a1 

Stasė ir Jonas K e l e č i a l Ru 
Jaunimo centras. 

x Dr. Pe tras Žlioba prs 
sią savaitę i švyko į gydy 
konferenciją, Miami Reach, 
Kartu i š v y k o ir j o žo 
Laima. 

x Su S imu Kudirka pei 
levizijos 2 tinklą praėjusį 
tradienį 7 vai . vak . buvo 
ruotas įdomus pasikalbėji 
pai l iustruotas kai kuriomis 
m o ir kasdieninio gyvenim 
karpomis. S. Kudirka gana 
kinamai paaiškino apie sui 
są lygas Sov. Sąjungoje, 
koncentracijos s tovyklas , p 
kiojimus, džiaugėsi Amerik 
laisve. I š viso pokalbis 
labai įdomus ir daugeliui 
atskleisti , k a s yra komuni 
ir kas yra laisvė. 

X š v č . M. M- Gimimo 
pijos Šv. Vardo draugijo* 
rai priims Šv. Komuniją 
madienį, kovo 12 d- per £ 
šv . Mišias. Paskui bus p 
čiai ir trumpas susirinl 
parapijos salėje. 

x l i e t . Bendruomenės 1 
d o s Auksinio k r a n t o apy] 
valdyba (pirm. J. Pa 
sekr. O. Liutermozienė) i 
ats iuntė malonų laišką, k 
padėkojo "Draugui" už ge 
apylinkės l ietuviško gyv< 
ir darbų informaciją. 1 
pridėjo ir 20 dolerių čekį. 
širdžiai dėkojame. 

x Vladas Senukas , C h 
BĮ., ats iuntė auką. Ačiū. 

X A . a. Jul i jos Gašl 
2 0 metų mirties sukakt į i 
šv . Mišios bus a tnašaujan 
Jėzuitų koplyčioje kovo '. 
šeštadienį, 9:30 vaL ryto. 

x l i e t u v i ų Tautinių 
Valdyba šaukia š i ų namų 
vienuoliktąjį metinį 3usirii 
1978 m. kovo m. 1 1 d. ( 
dienį) , 5 vai. p. p. , 6422 ! 
dzie Ave. , Chicagoje. Si 
kimui pasibaigus, 7 v a i 
visi susirinkimo dalyviai 
artimieji kviečiami šeimy 
vakarienei toje p a t salėje 
karienei registruotis pa 
Kasakatti , tel. 778-7707 
778-9878. i 

X Religinis koncertas 
pasiruošti kančios savaitė 
č i a i Ruošia Lietuvių S1 
Ansambl i s ir Jaunimo o 
Koncertas neilgiau dviejų 
dų Jaunimo centro didžio 
l ė j , kovo 12 d., 5 vaL po 

X 1978 m. kelionių { 
tvarkarašt i s jau paruošta 
raukitėe pas Marių Kielą 
So. Talman Ave . , Chicaj 
W629. telef. 787-1717. 

x N A M A M S PIRKTI 
SKOLOS d u o d a m o s maža 
nešuliais įmokėj imais ir p 
mais nuošimčiais . 

Mutual Federal Saving* 
West Cermak R o a d — 
V I 7-7747. 

virtadienis, 1978 m , kovo mėn. 9 d. 
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X L i e t filatelistų dr-jos 'Lie
tuva** naujas biuletenio numeris 
šiomis dienomis išleistas Chica
goje ir išsiuntinėtas skaityto
jams. 16 mašinėle rašytų ir 
rotatorium spausdintų puslapių 
apimtyje pateikta nemaža raši
nių ir žinių Lietuvos pašto žen
klų ir numizmatikos klausimais 
Redaguoja Eugeni jus Petraus 
kas, administratorius Kazys R o 
žanskas. Redakcijos adresas 
7742 So. Troy Ave. , Chicago 
m. 60629. 

x V. K. L . sąjungos Chiea 
<ros skyriaus metinis narių susi 
rinkimas Įvyks kovo 12 d. Jau 
nimo centre kamb. 203. 

X Poetė J . š vabaitė - Gylien 
dalyvaus meninės dalies progra 
moję rengiamame Dzūkų drau 
gijos 60 m. sukakties minėj: 
me Jaunimo centre. Minėjim 
rengia Dzūkų draugija. 

X R. švarcienė, Clevelam 
Ohio, maloniu laiškeliu pasve 
kino "Draugo" darbuotojus, ii 
reiškė pasitenkinimą dienrašči 
turiniu, gera informacija ir a 
3iuntė didesnę a u k ą Dėkojam 

X A. a. kpt. Praną Gudyi 
tragiškai žuvusį, einant vaisi 
bines pareigas, nuo teroris 
kulkų 1929. V. 6 d. Kaune p 
valstybės teatro, jo ginklo dra 
gai 1977. X I . 4 d. įamžino L 
tuvių Fonde, sąsk. nr. 4387 
taip pat įrašė j LF narių all 
mą. Norintieji dar prisid 

T V j prie a. a. kpt. Prano Gūdy 
,. j įamžinimo savo aukas gali sių 

' ' ' .LF sąsk. nr. 4387. A. a. k 
| Prano Gudyno portretas pal 
bintas L L Kovų muziejuje, J; 

į nimo centre greta a. a. Lukš 
Eimučio ir kar. Juozapavičia 
žuvusių už tėvynę, kad mes j 
ventumėm laisvi. 

ara-
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Tori-

>ums 
iriuo; 
•ą jų 
nimo 
lartu 
Nuo-

» g o , 
X Dr. Leonidas Ragas, I 

tuvių Styginio Ansamblio sir 
•kininkas ir reikalų vedėjas, 

ienės sirūpindamas ansamblio gyvj 
inint nrn, dažnai orkestruoja muz 
os T. nius veikalus. (pr.) 
1 d., I 

x "Audros" jaunių cho 
išpildys programą savo metii 
m e vakare, kuris įvyks še* 
dienį, kovo 11 d., 7:30 vaL VJ 
Jaunimo centro kavinėje, (p 

Ipr.). 

• amo 
narių 
Irimą, 
iešta-
S, Ke-

X Striptizas, premijuok 
kontraversinis I. Mero romą s inn- . . 

vak ^ a u D a J S i a m a a išparduoti. 1 
• V dykloje dar yra likę keletas 
^sjjgj zempliorių. Paskutiniai užsa 

y mai bus priimami gavimo < 
n į Romano kaina — 8 doL A 

^ ^ t ies Leidykla, 16349 Addi 
_„ x Southlield, Mich. 48075. (s i 

padės x V e r C T choras šių xr. 
_*_. ! operos pastatyme yra viena 

/zinis pūdingiausių scenų. Jie dain 
'Lėk. svajone, žydriąja padai 
i lgėdamiesi savo kraštui la i s 
ir. kaip vargingi Visagalio 

ZJT kai, melsdami Jo palcngv 
w v i pavergtųjų likimą. Šiai o p 

\ pastatyti savo auką įteikė 
^ " ^ ' j f i j a ir Adolfas Jelkmiai — 
L Tei-idoL^ V acys Petrauskas — 

6 5 5 7 i dol., E lena ir Juozas Znbrh 
— 125 dol.. Jonas Virpša 
125 dol., Jnzė ir Izidorius 
Kaičiai — 100 dol., Juzė Pri 

PA- ik i enė — 100 dol., Petrutė 
s me- Anatolijus Siutai — 100 

Šiems Operos mecenatams, 
rie palengvino "Nabucco" < 

2212 ros pastatymo naštą, Lieti 
Telef. i Opera y r a didžiai dėkinga. 

atras, 
ralan-
»3 

o, ui 
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ieina-

Liūnės Sutemos poezijos vakaronėj vai 
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ŽMOGAUS T E I S I Ų GRUPfc 
CHICAGOJE 

Pavergtų t a u t ų a t s tova i b u -
ė ! vo kovo 7 d. susirinkę bendram 
.. pasitarimui J A V žydų būst inėje 
L. Chicagos centre, J A V delega-
į.' ei jos narė Belgrado konferen-
ą' ei joje prof. J o y c e H u g h e s p a -

! informavo, kaip rusai atkakl ia i 
kliudė įjungti žmogaus te i s ių 

' klausimą į Belgrado konf eren- į 
ei jos baigiamąjį dokumentą. P o 
kietų ginčų pagal iau pasi l iko 

° dokumentas, kuriuo t ik pasako- . 
t- iv 

j ma, kad buvo konferuota ir b u s * 
vėl suvažiuota 1980 m. Mad-
ride. | . 

Chicagoje s u d a r y ' a s vadina
mas Htl5*nki Monitoring Com-
mittee rf Chicago, kurio uždą- ., 

is 
vinys budėti, kad Helsinkio s u 
sitarime priimti žmogaus ir t a u 
tų teisių nuostatai būtų v y k d o - ' y 

mi. Bus stengiamasi populia- ? 
rinti žmogaus teisių nuos ta tus . 
Bus renkami faktai apie ž m o - T 
gaus teisių laužymus, palaikomi , 
ryšiai su valdžios žmonėmis, pa - . 
laikant juose sus idomėj imą . 

į žmogaus teisėmis. į 
Chicagos grupė ruošiasi skle i - .x 

sti informaciją, ruošti tuo k lau- . ~ 
simu akademines k o n f e r e n c i j a s , ' , 
skelbti tais klausimais moksli-Į* 

B 
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nes studijas ir rūpintis tuo uni
versitetų ir aukštesnių mokyk
lų studijose. Numatomi ir l iu
dininkų apklausinėjimai Chica
goje, iškeliant žmogaus t e i s ių . 
laužymus. (. 

Prof. Hughes pareiškė, k a d , 
su Belgradu ambasador iaus 
Goldbergo uždavinys nes ibaigs . ! 
Jis važinės s u paskaitomis apie , 
žmogaus te ises ir apie t o klausi - j . 
mo aptarimą Hels inky ir B e i - . 

ca-jgrade. Kiti J A V delegaci jos 
tu- nariai jam talkins. 
no, 
us, x Gavėniškas sus ikaupimas 

Lietuvio sodybos pažmonyje , 
vadovaujant aktoriui Alfai Br in
kai, ruošiamas šį sekmadienį , 
nuo 2 vai. po pietų. V i są d ieną 
bus kūrybiški žaidimai, spa lvo
tos televizijos programa, sve i -

ae-
ui-
be-
L. ." kas užkandis. Nerūkoma ir n e - ' 
ki s svaiginama. Visi laukiami. 

x Stasys Lūšys , v ienas i š 
r a s V l i k o steigėjų ir V h k o t a r y b o s 
ua-
tta-
ik., 
r.) . 

politinės komisijos pirmininkas, 

:as, 
nas 

k y 
nle. 
tei-l 
son 
E.). 

e t ų 

kovo 18 d , šeštadienį , 7 :30 v a i 
vak. Jaunimo centro kavinėje 
ska i tys paskaitą: V y r i a u s i a s 
Lietuvos Iš laisvinimo komite
tas , politinės part i jos ir d e m o 
kratija. Visus , kur iems y r a 
aktuali Vliko veikla, vakaronėje 
kviečia dalyvauti L K D S centro 
komitetas. 

x Žvilgsnis | ateit į — k a s ją 
l ems? — marksizmas , liberalia* 
m a s ar žmoguje į sk iepytas ge 
resnio pasaulio troškimas i r už 
vertesnį gėr į kovojant i a u k o s 

į s - |dvas ; a . Šią temą nagr inės dr. 
uos Adolfas Damuši3 Jaunimo cen-
į g e ' t r o kavinėje kovo 1 0 d., 7 :30 v. 
vės, vrak. ruošiamoje gavėn ios v a k a 
rai- ronėje. Ją ruošia Chicagos atei-
inti tininkai sendraugiai. Visi kvie-
srai 
So-
150 
150 
•Uai 
, — 
Au-
?ns-

įr 
dol. 
ku-

spe-
ivių 

čiami atsilankyti. 
x AL Varnas , Chicago, UI., 

prie prenumeratos mokesč io 
pridėjo 7 dol. auką. D ė k u i 

X Pratęsdami prenumeratą, 
dėkodami už korteles ir kalendo-; 
rių. aukų ats iuntė: po 5 doL — : | 
P . Plikšnys, A. Markevič ius: j 
du doleriu — KX Mart inkus; I 
1 dol. — K, Sagenis . V i s i e m s 
dėkojame. 

x Ad. ir VacL Orvidai, žino
mi ciceriškiai, pratęsdami pre
numeratą, a ts iuntė 7 doL auką. 

urio 18 d. Detroite dalis svečių 

)JE IR APYLI 
pasl 
dai, 
zijai 
"Dr 
nom 
Liet 
'Mai 
cus' 

I 
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' o s ė d y sudaryta laikina Hel- Į vald 
k i o grupės Chicagoje vado- į kasi 
aė: J. E . Kulas ir M. Liude-
n . Kitą susirinkimą nutar-
šaukt i balandžio 4 d. 12 vai. 

p a t vietoj . I š l ietuvių da-
a v o E Šumanas ir kun . J. 
anskis. Posėdy da lyvavo lat-
i , estai, lenkai, rumunai ir 
oa grupės. J> Pr. 

CICERO J CKŲ S A U L I A I 

Kovo 1 d. 7 vaL vak. kuopos 
epirnuninko A. Ašok l io D u t e l n ž i č 
r ko Cicero j . šau l ių kuopos] , . 
l a i pėdos" valdybos posėdis. ^. 
gr indinis šio posėdžio reika-1 
i buvo kun. dr. J. Prunskio l C 
3Šiamos spaudai k n y g o s apie pm: 
?tuvos karius, šaul ius ir kit. nėj< 
eidimo reikalas. Šaulių p ;.r- ;lių 
n i n k a s K. Milkovait is ( j i s -dar 
a i r Cicero j . šaul ių kuopos P 
nnininkas) informavo valdy- oinl 

apie jo vestus pas i tar imus i KVK 
ruošiamos knygos autorium |kuc 
leidykla. Kun. J. PrunskisJAšc 

d a knygą baigti spaudai maž- j jo 
u g v'enerių metų laikotarpy-! plat 

K n y g a bus apie 300—350 |gą' 
islapių, minkštais viršeliais, J jan 
e idimo ir kitos iš 'a idos suda-'Kui 
•s apie 4500 dol. Išdiskutavus {nin 

reikalą, buvo nutarta , kad 
inė tą k n y g ą iš le is Cicero j . 
.ulių k u o p a P e r met inį kuo-
« susirinkimą, įvykus į vasa-
o 5 d. buvo nutarta, kad kny-
>s išleidimui kuopa skiria 2000 
>L Trūkstama 2500 dol. suma 
i š bandoma surinkti kitokiu 
i d u , kaip i š k n y g o s išleidimo 
ecenatų aukų, suruošt i t a m 
nkaTui parengimą arba gegu-
n ę ir t t . 
I š spaudos žinoma, kad yra 

idž iama gen. P . Plechavičiaus 
įonografija. Š i o s monografi-
>s išlaidoms sumažint i kuopas 

CHICAGOS 
Ž IN IOS 

JJTOMOBILIAI C m C A G O J F 

Chicagoje už le idimus auto-
įobiliams ir k i t i ems motori-
i a m s vež imams 1977 m, gauta 
a jamų 2 5 miL dol., o 1978 m. 
ausio ir vasar io mėn. jau 15 
aiL doL Chicagoje k o v o pra
ž io ję buvo 934,923 automobi-
a i , sunkvežimiai ir kitokie mo-
oriniai vežimai. 

SKAIDRĖS 
I Š KRISTAUS GYVENIMO 

Kristaus g y v e n i m a s didžiųjų 
lailininkų paveiks'.uose skaidrė-
n i s bus rodomas W r i g h t kolegi-
o je , 3400 N . A u s t i n Ave . , kovo 
12 d. 8 vaL vak . 
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N A C I Ų I R Ž Y D Ų 
DEMONSTRACIJOS 

Chicagos žydų vadai organi-
moia r-asines demonstracijas 
>rieš nacius tą pač'ą dieną, kai 
Skokie priemiesty demonstruos 
laciai. 2ydai t ikisi , kad jų de
monstracijose da lyvaus apie 
30.000 žmonių. Nac ia i yra pra
si'arę, kad j ų demonstracijos 
^kokio. priemiesty vyksiančios 
Hitlerio gimtadienį . 

KOMIŠKA O P E R E T Ė 

Muzikinę trijų ve iksmų ko
mediją "A F u n n y Thing Hoppe-
ned on the W a y to t h e Forum" 
stato Candlel ight Playhouse 
teatras, Chicagos pietvakariuo-J n 
se. Tema i š R o m o s laikų. Pa - : d< 
rašė L. Gelbart ir B . Shevelove, j Ii 
muzika 3 . Sondheimo. Prof e- o, 
tiofiįjj) aktoriai Ir soiistsi* • ti 

si 
tu 
n; 
si 
•i 
n 

Nuotr. J. Urbono 

sIKESE 
ba paskyrė auką. Kaip 
et, taip ir šiemet, kuopa 
rrė aukas lietuviškai spau-
radijo valandėlėms, televi-
paremti. "Kariui" 25 dol., 
ilgui" — 20 dol., "Naujie-
" — 20 doL, "Laisvajai, 
v a i 20 dol., "Dirvai" 20, 
s i č iu i" — 20, "Sophie Bar-
2 0 ir "Lietuvių Televizijai" 
) doL 

rželio mėn. pradžioje nutar-
iruošti gegužinę Cicero Me-
ojų - Žuvautojų klubo šau-
>je. Tiksli d a t a bus dar 
rta valdybos. 

3ero j . šaulių kuopa savo 
u s nelaiko "užrištus koji-
, b e t iš savo kuklių ištek-
e m i a ivairius l ietuviškus 
us dirbančias institucijas, 
s iba igus posėdžiui, šeimi-
ė j . šaulė A. Ašokl ienė pa-
:ė v i sus prie vaiš ių stalo , o 
>os \icepirniiriinkas A. 
e i s ragino visus paragauti 
šrastų vaistų prieš dabar 
įai paplitusią "rusišką slo-

Draugiškai besišnekučiuo-
atėjo laikas skirstyt is , 

pos valdyba dėkinga šeimi-
aras už nuoširdų priėmimą 
a i š e s . Alf . Gailius 
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Dr. Algis ir Violeta 

CARTEBIO UOSVfi 

*rezidento Carterio uošvė 
ie Smith antradienį buvo iš 
ins , Ga., atvykusi į Chicagą 
calbėjo Lawrence House pen-
inkams. Pareiškė, kad jai 
i n k a Chicagos žmonės, tik 

perdaug sniego. 

5 MIL. DOL KOLEGIJOMS 

Vukštojo švietimo taryba pa-
rtino biudžetą, kuriuo Iili-
s kolegijoms skiriama 955 
L dol. Numatyta 1979 iždo 
t a i s dėstytojų at lyginimą pa
ti 8<?c, o kitiems tarnauto-
ns — 109c. 

D A R B A I IR D O L E R I A I 

Rinkos analistas H. Ecker 
?lbia. kad per penkerius me-
i Chicagoje bus pastatyta 10 
ujų rūmų jataigoms, kur at-
as 45.000 naujų darbų su 
nu bilijonu metinio at'ygi-
no. 
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Mor^western universite*as 
k e s t į ^ mokslą pakelia 405 s i jos 
L 1978-1979 m. metams. Ei- j Chica 
iam studentui teks mokėti, atstos 
•25 dol., o medicinos studen- į dyje 
i s e t 7,260 doL [akirtj 

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 
H. Marijos Gimimo lie-
irapijos bažnyčioje Mar-
Parke pirmoji šiais me-
įsio 7 d. susituokusi lie-
pora buvo Chicagos he-
isuomenėje gerai žinomi 
nininkas dr. Algis Pau-
jūrinės skautijos narė 
Gasnerytė . 

įką iki altoriaus palydė-
s imam vyrui atidavė jo s 
į. s . S t a s y s Gasneris. 
įę palydą sudarė pa-
jaunos ios sesutės Gied-

onkienė ir Dalia Gasne-
abroliai — Edmundas 
ir Gintas Mūras, dr. 
irmosios santuokos ma-
i vaikučiai — Laimutė, 
ir Vidas , 

i š i a s a tnašavo ir jauna-
sutuokė klebonas kun. ! 

s Zakarauskas , š v e n t ų 
netu įspūdingai g iedojo j 
Nata l i ja Aukštuoiienė. Į 
v o muz. A . Linas. Šių Į 
nvių liudininkais buvo j 
D jaunavedžių giminių, 

art imųjų ir bendra-

ivinė puota vyko Lietu-j 
itiniuose namuose. Joje 
o daugiau kaip 200 as-
Orkestrui maršą gro-

aoton a tvykę jaunave-
įvo s u duona ir v y n u į 
i tėvel ių — Stas io ir Į 
} Gasnerių, Simo ir Onos j 
čių. Vestuvinei puotai į 
70 dr. D . Giedraitis. 

os ios še imos ir giminių 
sveikino Violetos m a m y t ė 
Aldona Gasnerienė, kuri, 
nkėj imų, perskaitė origi-
receptą" lanmingo vedy-
y v e n i m o pasiekimuL 2 o -
/eikino Violetos jūrinio 
rimo draugų ir vadovų 

v a r d u teis ininkas j . v . 
d a s Agl inskas ir Neri, 
skauč ių t u n t o vardu j . 
Račiūnienė. Gauta ds 
k inknų raš tu ir t e l e g n 
Lietuvos , įvairių J A \ 
ir Austral i jos . Pakeli 
į jaunavedžių la imę, 
dalyviai vaiš inosi i r lir 
š o k i a m s grojant "Vj 
kestruL Puota i jpus 
tal i ja i Aukštuol ienei 
j a n t dainoms, nuotak 
n u s e g t a s vainikas , nui 
d a s ir pr i juostas (k 
pare igas s imbol izuojąs 
l i s . 

Povestuvinei kelione 
p o r a buvo i švykus i į ' 
l a n d salas . I š kelio 
aps igyveno savo rez 
Carpentersvil le, IU. I 
t ogaut i dr. Pauliui — 
i r chirurgui — neteidž 
f es i ja ir pacientai , ko 
ž i emos metu , ne trūks 
kabinete E l g i a , UL, 
mari ir St. Joseph E l g 
n ė s e . B e č ia m i n i m ų 
dr. Paul ius dar y r a 
Univers i ty of Illinois 
Childrens l igonines . 

N e 3 v e ' i m a s dr. P a u 
t u v i ų organizacinis i 
meninis g y v e n i m a s : 
t a s Lituanica l ietuvių 
korporaci jos narys , A 
Skautų sąjūdžio filis 
t u v i ų Gydytojų drat 
r y s ir ke letą m e t ų 
p irmrūnkas . S a v o l a 
fes inj patarnavimą m 
j a Chicagos l ie tuvių 
— jau eilę metų stov 
pinasi skautų-č ių i 
priešstovykl iniu sveik 
krinimu b e jok io t 
J i s taip p a t buvo vi* 
kurių pas tangomis 
vyklav ie tė je p a s t a t y t 
t a ambulatorija ir su 
patalpos . J i s ta ip p a 
svarbiausių met in io 
— Mardi Gras iniciat 
la ikas leidžia, v i sur n 
deda darbu ir lėšomis 

Jaunoji Violeta iki 
mingai spec ia l izavo 
n io m e n o sr i tyje , 
anks tyvųjų v a i k y s t ė s 
kli jūrinės skaut i jos 
tuz iast inga taut inių 
kėja , gera sportinini 
ruos ius kelerius m e t 
fesinių re ikalavimų 
n u o aktyv ios veiklo 
b e t dabar, reklan 
sr i t į pakeitusi į ž m o 
mininkės pareigas , i 
la iku žada sugrįžt i } 

į suomeninę ir skaut iŠ 

Sesei gintarei Viok 
budžiui dr. Algiui la 

j dybinio g y v e n i m o 
Chicagos jūrinė akai 

Pauliai 

1$ ARTI IR TOLI 
. A. VALSTYBĖSE 
N e w Yorke Pabaltiečių 
os popietė įvyks kovo 18 
:rainiečių Institute, 2 E . 
, Manhattan e. D a l y v a u s 
r d a s Andriekus, J o n a s 
», Henrikas N a g y s i š 
ealio, Jurg i s Blekait is i r 
įolė Sadūnaitė. J ie s a v o 
ą s k a i t y s angliškai ir l ie-
:aL Kai kuriuos ver t imus 
's aktorius Juozas Boley-
ičhis. Dr . Jonas Zdanys 
a t ska i tys vertimų iš s a v o 
i g u o t o s l ietuviškos poezi-
į tologijos , kuri jau baigia-
•ausdinti (Manyland B o o k s 
d a ) . Tarp estų da lyvaus 
is Rannit , o tarp la tv ių 
rs Calinš. Abu l ie tuviams 

žinomi poetai. Pop ie t ę 
i pabaltiečių meno drau-

L F pelno skirstymo komi-
posėdis įvyko sausio 21 d. 
goje . Kultūros tarybai 
.ravo Juozas Gaila. Pose -
Kultūros tarybai buvo pa-
i 1,000 dol. dr&moi pre

mijai, 5,000 doL 
Lietuvių a r c h y v o r 
1,000 doL įvairiem 
niams renginiams. 

— Šeštoji Bftltij 
konferencija į v y k s i 
doje, Toronto univei 
g ū ž ė s 1 1 — 1 4 d. 

AUSTRALU 
— Bernardas 

j a m a t v y k u s į A u s t 
nuoširdžiai ir graži 
Poe tas a t v y k o į Aus 
pirmininko Br. Na ir 
Pirmiausia jo poezi 
buvo suruoštas Syd 
metu lanko k i ta s U 
nijas. 

Advokatas JONAJ 
6247 So. Kedzie 

T e l : T76-8J 
Chicago, Illinofc 

Darbo vai . nuo 9 ik 
še š tad . 9 vaL iki 
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rių. Kiek 
Lelaiprisi-

šiol sėk-
i reklami-

N u o pat 
metų vei-
eilėse, en-
fiokh} šo-
b. Pas ta-
s dėl pro-
buvo kiek 
t nutolusi, 
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tos. J r ie i -
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