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"Aušra" Nr. 9 (49) 

Dar apie riaušes Vilniuje 
"Nuo minios atplėštiems jaunuoliams užlaužda'jo už nugaros rankas ... griebę juos ui 
plaukų, daužė galvas į automobilių bortus, smarkiai sužalodami ir sukruvindami ji 
veidus" 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Šį kartą valdžios atstovai buvo 

jau kitaip pasiruošę. Pačiame sta
dione buvo keli šimtai milicinin
kų ir nemažiau jų pagalbininkų -
draugovininkų. Tačiau ir po šių 
rungtynių savaime susiorganiza
vusi minia vėl 'patraukė į miesto 
centrą, šaukdama ne taip dažnai 
viešai girdimus, visai ne tarybi
nius šūkius, šį kartą milicijos ir 
saugumo pajėgas' iš pat pradžių 
žymiai sustiprino MVD divizijo-
no iš Suvorovo gatvės padaliniai. 
Minia, vėl prasiveržusi per tilt'ą, 
pasuko į Tilto gatvę ir, išėjusi į 
Katedros aikštę, susidūrė su ketu
riomis įvairiai uniformuotų tram
dytojų eilėmis. Milicininkai ir 
MVD kariškiai agresyviais pleiš
tais ėmė skaldyti minios avan
gardą į nedidelius būrius, juos ap
supdami ir areštuodami. Buvo 
daroma viskas, kad tik minia ne
prasiveržtų į Lenino ' prospektą. 
Prospekto pradžioje esančioje 
Literatų kavinėje į:ikūrė malšin
tojų štabas. Grumtynės buvo įnir
tingos. Su dalimi areštuotųjų bu
vo susidorojama vietoje. Cia ypač 
aktyviai darbavosi civiliai apsi
rengę saugumo agentai. Nuo mi
nios atplėštiems jaunuoliams už-

lauždavo už nugaros rankas, o 
kiti, griebę juos už plaukų, daužė 
galvas į automobilių bortus, 
smarkiai sužalodami ir sukruvin
dami jų veidus. Grumtynių metu 
buvo daužomi ir milicininkų au
tomobiliai. Kai kurie jų buvo ap
versti. 

Nežiūrint milicijos, saugumo 
ir kariuomenės pastangų, minia 
prasiveržė i Lenino prospektą ir 
pasiekė net Černiachovskio aikštę 
ir Vilniaus viešbutį. Persekioja
mai miniai besiginant, Lenino 
prospekte akmenimis ir plytomis 
buvo išdaužta daug langų, tarp jų 
ir LKP CK rūmų, parduotuvės 
"Svajonė" vitrina ir kt. Ties Čer
niachovskio aikšte minia buvo iš
sklaidyta. Daug jos dalyvių areš
tuota. Visi išdaužyti langai, iš
skyrus "Svajonės" vitriną, dar tą 
pačią naktį buvo naujai įstiklinti. 
Visų tų grumtynių metu girdėjo
si šūkiai: "Salin, rurai!" "Lais
vę Lietuvai!" "Laisvę politiniams 
kaliniams!" Sūkius atvejų atve
jais skelbė demonstrantai, palypė
ję ant draugų pečių ir užsirišę ant 
akių šaliką, kad saugumo agentai 
neatpažintų. Narsiausiais kovoto
jais minioje buvo tie, kurie buvo 
primušti naujos TSRS Konstitu
cijos paskelbimo dienos vakare. 
Išaiškinus langų daužytojus, 

moksleivius tuojau pat nubaudė] 
jų mokyklose. Taip pat* buvo nu 
bausti ir įstaigų vadovai, kurių pa-| 
valdiniai dalyvavo tose eitynėse 
Nukentėjo ir bolševikų partijai 
priklausantieji tėvai, kurių vai
kai buvo patekę į milicijos ar sau
gumo rankas. 

Per tas dvi dienas areštuotai 
daug žmonių. Iš jų ilgesniam lai 
kui sulaikyta 44. Pastarųjų tarpel 
nemažai rusų. Ši aplinkybė ypacj 
pykina saugumiečius. Veikiausiai] 
todėl, kad tas trukdo kitiems, t.y 
lietuviams, sudaryti politines by
las. Kadangi minia buvo filmuo-J 
jama ipaslėptomis kino kamero-j 
mis, daugelis atpažintų kino juos
tose vėliau buvo šaukiami tardy
mui. 

Praėjus kelioms dienoms po) 
antrųjų futbolo rungtynių, į mies-l 
to KP rajoninius komitetus buvo 
sušaukti įstaigų ir įmonių vado
vai ir partijos sekretoriai. Jie, tarp 
kitų reikalų, buvo informuoti ir 
apie X.,7 ir 10 dienų įvykius mies
te. Savikritiškai buvo pripažinta 
kad spalio 7 rungtynėms buvo ne
pasiruošta. 

Tardymai tebesitęsia. Nema-I 
žam skaičiui aukštųjų mokyklų! 
studentų gresia pašalmimas ir iš
siuntimas į kariuomenę. 

(Bos daugiau) 

New Yorkas, Lincoln centras, muzikinio gyvenimo širdis 

PRANCŪZIJOJ KAIRIEJI NELAIMĖJO 
-

Paryžius. — Prancūzijoj laimė
jo valdančioji koalicija, centro ir 
dešiniųjų partijų blokas. Bloko 
persvara šiuokart kiek mažesnė. 
Jo antro balsavimo iŠ 491 vietos 
parlamente prezidento Valery 
Giscard d'Estaing koalicija turės 

Paulius VI serga 

Pigesnis skridimas 
į Europą 

Washingtonas. — Amerika ir 
Britanija susitarė praplėsti pigų 
skridimą, palengvinti kai kuriuos 
"charter" skridimus, į programą 
įjungti ir kitus Amerikos miestus, 
ne vien New Yorką ir Londoną. 
Pigesni skridimai bus galimi iš 
New Yorko, Anchorage, Atlan
tos, Bostono, Chicagos, Dalias, 
Detroit, Houston, Los Angeles, į 
Miami, Philadelphijos, San Fran- į 
cisco, Seattle ir Washingtono.! 
Britanijoj bus ne vien iš Londo- į 
no, bet ir iš Manchesterio ir Glas- į 
gowo. Tarp Bostono ir Londono 
ten h* atgal kelionė kainuos 286 
dol., tarp Los Angeles ir Londo
no 454 dol. 

Salisbury. — Nuosaikiųjų juo
dųjų atstovas vysk. Abel Muzore-
va grįžo į Salisbury ir buvo su
tiktas labai entuziastingai, susi
rinko daugiau negu 100,000 juo
dųjų. Jis lankėsi Amerikoj, Brita
nijoj ir kitose Europos vietose. Su 
juo tik nenorėjo kalbėtis Jungti
nėse Tautose. 

LA Paz. — Bolivija su Čile 
nutraukė diplomatinius san
tykius.. Jų santykiai niekad ir 
nebuvo labai geri nuo 1879 me
tų karo, kai Čilė iš Bolivijos at 
ėmė priėjimą prie Pacifiko. 

Kairas. — Egipte buvo pakarti 
tpenki muzulmonai. Jie pernai bu
vo pagrobę ir nužudė buvusį 
Egipto religijų reikalams minis-
terį. 

Addis Ababa. — Etiopijos radi
jas apkaltino Ameriką dėl paža
dų Somalijai teikti ginklų. 

Etiopai sako, kad iš somalie
čių atėmė Goda. paskutinę Oga-
de& ^kucoje tvirtove 

Ne žmonių grobikai, 
bet policija 

Kampala. — Ugandoje buvo 
sulaikytas vyresnysis teisėjas 
Amooti, iš automobilio ištrauk
tas ir vaikų akyse nušautas. Tai 
padarė ne žmonių grobikai, bet 
saugumas, policijos vyrai, rašo 
"London Observer". 

DALLAS. Traiways autobu
sai porą mėnesių keleivius ve
žios papigintomis kainomis* 
Brangiausia kaina nuo vieno 
pakraščio Amerikos iki kito bus 
tik 59 doleriai. 

ST. LOUIS. — Mississippi 
vanduo pradėjo kilti, bet po
tvynio nenumatoma. Po kelių 
dienų laukiama didesnio pavo
jaus tik poroj vietų — prie 
Missouri žiočių ir ties Cairo. 
HL 

Protestuoja prieš 
delfinų žudyme 

Los Angeles. — Dvi amerikie
tės — Helen Reddy ir Olivia 
Newton - John — atsisakė dai
nuoti Japonijoj, protestuodamos 
dėl japonų jaunų delfinų žudy
mų. "Nedera pasirodyti šaly, kur 
leidžiama žiauriai ir nehumaniš
kai naikinti tokius gražius ir in
teligentiškus gyvulėlius, kaip del
finai". 

Protestai prieš 
Bhutto nuteisimą 

Islamabad. — Pakistane prasi
dėjo protestų demonstracijos 
prieš teismo sprendimą, kuriuo 
mirties bausme buvo nuteistas 
buvęs premjeras Zulfikar Ali 
Bhutto ir daT kiti keturi. 

Paulius VI 

Vatikanas. — Paulius VI susir
go gripu ir Didžiąją Savaitę var
giai galės ką nors veikti ir priimti 
lankytojus. 

291 atstovą, socialistų ir komu
nistų — 200. Buvusiam parla
mente santykis buvo,298:177, ir 
kelios vietos buvo neužimtos. 

Ministeris pirmininkas Ray-
mond Barre pasidžiaugė: "Mūsų 
institucijų stabilumas užtikrin
tas". Prezidento atstovas pridėjo: 
'Tai asmeninė Giscard pergalė. 
Prancūzija išgirdo prezidento 
balsą". 

Balsavo 85 procentai visų tu
rinčių teisę balsuoti. Pirmam bal
savime, prieš savaitę, balsavo be
veik 83 proc. 

Prieš pirmuosius balsavimus 
visuomenės opinijos tyrinėtojai 
tvirtino, kad kairieji surinks dau
giau negu 50 proc. balsų, prieš 
antrus balsavimus kalbėjo kiek 
atsargiau. Prancūzai nėra linkę 
paklausyti komunistų raginimų 
ir norų veik viską nacionalizuoti. 

Socialistų ir komunistų blokas 
po šių rinkimų gali dar labiau 
išsiskirti. Jau (pradeda vienas kitą 
kaltinti dėl pralaimėjimo. Soci
alistų vadas Francois Mitter-
rand apkaltino komunistus dėl jų 
taktikos rinkiminėj kampanijoj, 
per daug žiauria ataka' gaulistų 
adresu, atbaidžiusia nuosaikes
nius balsuotojus. 

Kaltinimas Kambodijai 
Geneva. — Jungtinių Tautų 

organizacijos Žmogaus teisių ko
misija Genevoje pareikalavo, kad 
Kambodijos vyriausybė, suteiktų 
išsamesnių informacijų apie 
žmogaus teisių padėtį krašte. Ko
misija paprašė, kad pageidau
jamos informacijos būtų suteik
tos prieš šių metų rugpjūčio mė 
nesį, kai Genevoje susirinks žmo
gaus teisių pakomisija. Sis reika
lavimas yra siejamas su Britani
jos vyriausybės Genevos komisi
jai Jteiktu raportu, kuriame at
kreipiamas dėmesys į Kambodi-
joje vykdomus grubius žmogaus 
teisių pažeidimus, žmonių žudy
mus. 

Teroristai Moro 
žada "teisti" 

Roma. —Italijoj pagrobto Al
do Moro ieškoti pasiųsta dar 
1,000 karių. Jiems padėti pasisiū
lė vakarų vokiečių antheroristų 
grupė. Raudonoji brigada pri
siuntė Moro nuotrauką, rodan
čią, kad jis dar gyvas. "Liaudies 
teismas" žada jį teisti. 

4,000 JT kariu 
j Libane 

New Yorkas. — Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba pritarė Ameri
kos iniciatyvai ir nubalsavo į pie
tinį Libaną pasiųsti 4,000 JT ka
riuomenės. Kartu pareikalavo Iz
raelį pasitraukti. 

Pirmai pradžiai jau pasiųsta 
300 vyrų iš JT dalinių, daugiau
sia švedų, suomių ir austrų. 

Rezoliucija priimta 12:0 balsų. 
Susilaikė Sov. Sąjunga ir Čekoslo
vakija, balsavime nedalyvavo Ki
nija. 

Beda su tanklaiviais 

Brest, Prancūzija. — Super-
tanklaivis Amoco Cadiz prie 
Prancūzijos krantų perlūžo ir pa
liejo apie 730,000 statinių naftos. 
Bretagne, Prancūzijoj, ipakraščiai 
užteršti juoda nafta. Tos rūšies 
gamtos katastrofa pati didžiau
sia istorijoj. Tanklaivis priklauso 
Indianos Standart ir olan
dų Shell bendrovėms. Naftą ga
beno iš Saudi Arabijos ir Irano. 
Laivo kapitonas buvo suimtas, 
kaltinamas nesilaikymu visų at
sargumo taisyklių ir per arti kran 
tų plaukęs. 

PSICHIATRIJOS MOKSLO 
PIKTNAUDOJIMAS 

• -

fijtmesty International raportas 
apie sovietų praktiką prieš disidentas 

LONDONAS. — Amnesty In- ] pačias ligonines. Minimai dr. 
ternational paskelbė išsamų ra- j Anatoly Barabanov, dirbęs Sy-

Washingtonas. — Valstybės 
gynėjas Griffin Bell prieš 1980 
metus atsistatydins. Jo buvimas 
gali pakenkti prezidento Carterio 
perrinkimui. Oponentai prieš 
Carterio administraciją gali pa
naudoti Philadelphijos prokuroro 
David Marstono, respublikono, 
pašalinimą. 

yi7!JĮįUĮJF^¥f$ .**f ^WX!f!|IWKH'! WFąr*>&Cfm&Ę^..y-. **&•'•'• 

Prieš satelitus 
satelitams naikinti 

Wshingtonas. — Valstybės de
partamentas pasiūlė sovietams 
pradėti diskusijas ir sulaikyti an-
tisatelitinių satelitų gamybą. 
Tokius satelitus pirmieji pradėjo 
gaminti ir bandyti sovietai. 
Amerika žada juos turėti už me
tų ar dviejų. 

Kregždes pagal 
kalendorių 

San Juan Capistrano, Cal. — 
Nors oficialiai pavasario pradžia 
buvo vakar 5:34 vai. p.p. (Chica
gos laiku), bet neoficialiai, kaip 
ir kasmet, ji buvo kovo :19, šv. 
Juozapo dieną, kai nuo neatme
namų laikų visados tą dieną į 
vienuolyną Californijoje parskren-
do kregždės. Jų pasitikti susirenka 
minios žmonių ir pavasario pra
našams sukelia ovacijas. Pirmieji 
kregždžių būriai pasirodė sekma
dienį 7:35 vai. ryto (Pacifiko lai
ku). 

Išskris kregždės irgi pagal tvar-
1 kai2st^ rugsėjo 23t 

portą apie Sovietų Sąjungoje 
vykstantį psichiatrijos mokslo 

cMovkos specialioje ligoninėje, 
! suimtas 1976 dėl to, kad bandė 

piktnaudojimą. Raportas pagrįs j padėti kai kuriem kaliniam. Jis 
t a s iš Sovietų Sąjungos Vaka
rus pasiekusia dokumentine me 
džiaga. Jame konkrečiais pa
vyzdžiais nurodoma, kokiomis 
grubiomis priemonėmis valdžia 
susidoroja su tais savo pilie
čiais, kurie siekia pasipriešin
ti psichiatrijos panaudojimui 
politiniais sumetimais. Organi
zacijos turimomis žiniomis, vien 
nuo praėjusių metų rugsėjo ke
turiolika sovietų piliečių politi
niais sumetimais buvo uždaryti 
į psichiatrines ligonines. Tai 
įvyko po to, kai Pasaulinė psi
chiatrų sąjunga tai daryti buvo 
viešai pasmerkusi, nurodydama 
Sovietų Sąjungą kaip kraštą, 
kuriame tai daroma. 

Raporte minimos pastaruoju 
laiku į psichiatrines ligonines 
uždarytų sovietų piliečių pa
vardės, nurodoma, kad per pas-! ̂ T~' 
taruosius du mėnesius sovietai' 
suėmė aštuonis neseniai įsistei
gusios autonominės profesinės 
sąjungos narius. kovojančius 
už darbininkų teisių apsaugoji
mą. Iš jų keturi buvo uždaryti 
į psichiatrines ligonines. Būta 
atsitikimų, kad psichiatrinių Ii 
goninių gydytojai, pasipriešinę 
nežmoniškom priemonėm, ku
riom "gydomi" sveiki žmonės, 

i patys buvo apkaltinti priešso-

btrvo pasiustas į speckaliniam 
skirtą ligoninę Rusijos pasieny 
je su Kinija. 

Kitas Amnesty International 
minimas sovietų politinis kali
nys yra 52 metų žurnalistas Bo-
ris Evdokimov. apkaltintas 
priešsovietine propaganda, nuo 
1972 metų yra uždarytas Dnep-
ropetrovsko psichiatrmėn ligo
ninėn. Jam duodami žalingi 
vaistai visiškai palaužė jo svei
katą. Amnesty Internatioaal 
raporte minimi faktai remiasi 
dokumentine medžiaga, kurią 
suteikė minėtoji autonomine so 
vietų profesinė sąjunga ir ra
sų kovotojų už žmogaus teises 
įsteigta Darbo grupė, kuri nuo 
šių metų pradžios renka infor
maciją apie sovietų valdžios su 
sidorojimą su politiniais disiden 

KALENDORIUS 

Kovo 21: Filomenas, Santucija, 
Nortautas, Sanga. 

Kovo 22: Benvenutas, Linas, 
Gante. 

Saulė teka 5:54, leidžias 6:02. 

ORAS 

Dalinai saulėta, iš ryto gali-
• vietine veikla ir uždaryti į tas iaa> lietus, &ffe 52 kiflauaii 
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sDraTtoffmTi!. THt fafr> elgrfantfs. I 
pensininko pokalbis bus įdomus 
ir pats kalbantysis įgaus pasi
tikėjimą, kad jis sugeba pasa
kyti, ką j i s nori ir privalo. Di
delis susenimo ženklas yra tas 
žmogaus nepajėgumas išreikšti 
savo pageidavimus trumpai ir 
aiškiai. Stenkitės nuolat kon
centruoti savas mintis ir ju. pa
reiškimą. Tada tik mes nesiro-j 
dysime aplinkiniams prieš laiką 
pasenusiais. 

1 DRAUGAS, antradienis, 1978 m. kovo mėn. 21 d. 

KELIAS J SVEIKATĄ 
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KELIAS | SVEIKATA. 1661 Weet GarfieH Bivd- CUeago, EL. 60686 

Metanas FK 6-6429 
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SIEKIME LAIMINGESNIO GYVENIMO 
Tik asmenybe tikru amo-Į radiją, televiziją. Tik naudokis 

ir žinias košk per savo išmin
ties sietą. Kiekvienas gali dirb
ti savanoriu sau prie širdies esa 
mos partijos naudai. Tik nepra a m ^ j a ^ esame Hnkę" nuolat pri 

Į raskime sveikos galvosenos ir j s i m i n t i praeitus dalvkus ir 
Pereita karta s u s i n a ž i n o m e ! n e t a p k i m e P011*51"115 sukietėję į ̂  l a i k v t i gvarbesniais už da-

š 22-jų toingesiliaf'.^at?kais- D a u S e U s k e * £ j bartimus! Kai studentas persi-
* t» teMpnr ig»- ' V e d a ž l a i i m p g e a ^ gyven"aa> tik i k e l i a a ^ ^ universiteto M-

kad reikia j e 0 d m e * * n u s t o J e ^ ^ P S ^ l t a n , j is mielai ir dažnai pokal-
vojančius niekinti, žinoma, nė j ^y^ p r i s imena pirmesni univsr 
vienas negalime eiti per kito, ^^^ ^ į^ko. u j ^ aname uni 
skriaudą — per artimo lavoną, versitete darėme taip ir taip**... 
prie savo užsibrėžto tikslo, č i a į Kalbėdami su pagyvenusiais, 
ir prieiname gyvenime svarbiau j m e s A u g i a u kreipiame dėmesio 
sią dalyką: asmenybės tokią, į ^ p r a e i t į . Ir patys pensinin-
brandą, kada pajėgiame savitai! k a i <jažnai mfat praeitį ir lygi 

gum tapęs ir pakankamai 
apsišvietęs asmuo gali ti
kėtis laimingesnių dienų. 

Gyv&iimo tiesa 

1%. Susikaupk dabarčiai ir 
ateičiai 

Kiekvienas iš mūsų; nežiūrint 

I B UTHUANLAN W099LD-WflKI DAILY 

o d 

p«d at Ckfcrsgn, EL 
Le«ai HoUdsvs, d*y» sftar Chrtetmu 

bj ths Utbauiaa Cstaoiic Press Sodely. 

x ntnote and 
$33.00 - Chteago, Cook County, 

Canada. M — i i ta the U.S-A. $31.00. Foretga 

i š su šešiomis 
nio gyvenimo 
rhj. Sužinojome, 
linksmai nusiteikus žvelgti j gy 
venimą. kad reikia užsiimti kuo 
nors naudingu, kad reikia ką 
nors parašyti,, tik geriausias 
knygas skaityt, sveikam maistui 
skonį ištobulinti ir kreipti dė
mesį į tvarkingą apsivilkimą. 

Susipažinkime ir su kitomis 
žmoniško gyvenimo gairėmis. 

7. Nepamiršk kūno mankštos 

Kūno mankšta nežino am
žiaus ribos. Ypač šiame krašte 
priimta kalbėti apie sportišką 
gyvenimą. Pagyvenusieji padi
dina ryšius su kitais žmonėmis, 
užvesdami kalbą apie sportą — 
mankštą. Laimingesnė senatvė 
užsitikrinama reikiamai mankš
tinant savo kūną darbu sode, 
darže, apie namus bei maudyk
lose, pirtyse ir kitose kiekvie
nam patogesnėse vietose. Svar
bu, kad žmogus judėtų, nesėdė
tų ir dirbtų ne vien liežuviu. 
Net reumato apimtus sąnarrus 
kiekvienas turi netingėti ntankž 
tinti kiekviena dieną dažnai, 

Paftto Jlaidas matintnt, paMlUfhim trit gautai 
Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad-

li jo mokestį, atžymima flti kada yra užstanokfifcs. 

Gavėnios metu lietuvio sodybos pažmoniuose giedamos lietuviškos gies
mės (iš k.) aktorius A. Brinką, A. šidagis. V, Kuliešius 

Nuotr. i/L Nagio 

spaudimas yra 120, o jau 
131 — tai perdidelis, ir tas vais 
tas padėjo numušti kraujo spau 
dimą per trejus metus penkiais 
punktais. Štai tau, moteriške, 
devintinės! Kraujo spaudimą 
sąžiningi gydytojai 131 laiko 

siekti žmoniško gyvenimo M- j ^ ^ s u dabartimi įvairiuose ao"nf t^"L Duok, Dieve, Mekvie- t o pakaks. 

rimta liga. Ji tik gydytojo ži
nioje esant net trejopai (pagal 
pobūdį ir sunkumą tos ligos) 
tvarkoma vaistais, druskos ne
vartojimu, svorio numetimu, 
nervų sutvarkymu, asmenybės 
sužmoginimu... Išmintingam - ^ 

tam vien gėrį teikiant 
11. Gyvenk reUgiSkai 

Amžiui didėjant, žmogus jau 
čia didesnį pasitenkinimą arti
miau santykiaudamas su Dievu. 
Tik tada jam darosi sunkiau nu 
eiti šventyklon, nes atsiranda 

i pokalbiuose. Nepamirština, kad **** suaugusiam tokį pirmą — 
pagyvenęs žmogus turi vengti ^ f ^ L ^ f ^ 0 ^ l r f i m ą . . ? u * : 
nuolatinio palyginimo praeities 
su dabartimi Tai ne tik jam, 
bet ir aplinkiniams, turintiems 
su pensininkais reikalo bus 
daug geriau. Apie tolimesnes 

tL Jo gydyti nerenka. O jei per! *iWiuiwiiiMiwiuiiwiiiHiiiiiiini!iimi 

daugiau kūno negalių Svarbu. - gaires geros sveikatos — kitą 
kad žmogus tikrai ryžtųsi nuei-, kartą, 
ti bažnyčion. Lankymas švent-
namio paskatina pensininką» 
tvarkytis dar ir kitais dalykais: 
tvarkingiau apsirengti, laiku 
atsikelti, laiku pavalgyti. Lan 
kymas bažnyčios sudaro žmo
gui reikšmingą įvykį. Tik, žino
ma, nereikia lankymą šventna-
mio laikyti užbaiga savų religi
nių pareigų. Lankymas švent-
namio yra grandis grandinėje 

nors ir trumpai. Pavasaris čia žmogaus atliktinų darbų link 
pat. Didinkime savo nusiteiki **!° 9ltijao • Tvėrėjo Sek
mus darbui, judesiui, mankštai madieninės pamaldos laikytinos 
su kastuvu, kauptuku grėbliu. P*skata žmogui atlikti geriau 
Užmirškime pensininkais esą — 5 a v a s P ^ i g a s namuose ir apy-
pratinkimės pamėgdžioti jaunes linkėję: Bažnyčios lankymu tos 
mus darbininkus, tik, žinoma, 
pagal savo jėgas. Prie kortų už : 

sisėdėjimą keiskime pasivaikš
čiojimu, darbu kieme, medžių 
apkarpymu. Nuo š io pavasario 
visi, pensininkai, nustokime bu 
vę akmenų bei velėnų krūva — 
ryžkimės tapti bitėmis, skruzdė 
mis ar net nuolat beslsokinėjan 
čiais varnėnais. Tik jau jokiu 
būdu nesumuškune nuospaudų 
ant liežuvio bei sėdimosios ar 
gulimosios kūno dalies. Mūsų 
kalba turi virsti įvadu darbui, 
mankštai. 

8. Reguliuok savo 
garbėtroškos polėkius 

Kartais žmonės per daug at
kakliai ko nors siekia. Tokie 
jaučiasi pralaimėję, kai išeina 
pensijon dar pačios viršūnės 
savo siekio nepasiekę. Visur rei 
kalingas išmintingas apsispren 
iimas. P^yžkimės mūsų jėgas 
sunaudoti žmoniškam gyveni
mui tik nepersistenkimę nė 
vienoje srityje. Visi mūsų nu
siteikimai turi būti žmoniško 
pajėgumo ribose. Su Adomu 
Mickevičium turime siekti di
džių siekių, kartu neprarasdami 
žemės po šovomis kojomis. 

9. Kasdien kokiu- nors rankų 
darbu užsiimk 

Rankų darbas gali būti maši
nos nuplovimas, batų nuvaly
mas, pievoje lapų sugrėbimas, 
indų suplovimas, kokios skylės 
užtaisymas bei kitas kuris leng
vas darbelis, kurį pabaigus ma 
tosi nauda. Maži užsimojimai 
— planai ir darbo užbaiga su
kelia žmoguje vertės jausmą — 
pasigėrėjimą u* kaimynų įverti
nimą. Rankdarbiai apima ne tik 
pamėgtų darbų — '"hobby" at
likimą, bet h* apyvokos darbų 
nudirbimą. 

10. Sek politini gyvenimą 

pareigos prasideda, jokiu būdu 
jos tuo nesibaigia. 

šventadieniais, daugiau lais
vo laiko turint, galima ką nors 
parašyti. Reikia stengtis savo 
bažnyčiai pasitarnauti savano
riu talkinti įvairiame darbe. 
Jaunieji turi būti nuteikti už
leisti sėdimas vietas vyresnie-
siems. Taip nusiteikus, bus ug
doma pagarba vyresniajam, o 
jos taip labai trūksta čionykš
čiame gyvenime. Gink Dieve, 
nė vienas neturi jaustis galįs 
apsileisti pareigose grįžus į na-

IŠVADA. Asmenybėmis stip
rėjimas ir tinkamas apsišvieti
mas laiduoja mums kuo didesnę 
kūno, proto ir jausmų — nusi
teikimų — asmenybės sveika
tą. Tik tokiu keliu eidami ir 
daug dirbdami savos sveikatos 
pagermimui, mes pajėgsime 
tapti laimingesniais. 

PASISKAITYTL Geriatrks, 
January 1964. 

NAUDINGA »ATARfM/į 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 
5 

MICROWAVE KROSNIS TEK 
MAISTO ŠILDYMUI, 

N E KEPIMUI 

trejus metus nukrito kraujospū 
dis penkiais punktais — tai ir
gi neįrodymgs vaisto veikimo. 
Už kelių minučių — pailsėjus, 
nervus apraminus, kraujospū
dis kiekvienam gali nukristi net 
10-15 punktų. 

Žodžiu, svieskimės iš šviesos 
šaltinių — negerkime iš avies 
pėdelės — je i nesame dar avi
nus, tai pavirsime jomis. Lietu
vi, turėk parkankamai garbės 
siekti mediciniškos tiesos iš 
rimto mediciniško šaltinio. 
Tamstos aplinkoje jų pilna. 

Pakeltas kraujospūdis yra 

IfTMHtS 
SCWER SERVICE 

(aftvsakos) išvalomi i 
pata»wl Foisyaic kontrolė, 

valymą* 

m 

A D V O K A T A I 
C MARLE S K KAL 

t A S S O C I A T E S 
Ofs. tet 77*5162; res. 737-5047 
2649 W. 63rd St., Ocago, BL 

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

fieštad. atdara puse dienos. 
duodamo įvairius 

patarimus 
muiuiiiHiiNMiniiii 

I 

DRAUGO 

Chicago Ir Cook 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

$35.00 
31.00 
33.00 
34.00 
25.00 

• 
6 meti. 
$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

915.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.0B 

• Administracija dirba kas. 
8:30 iki 430, lešta-

nuo &30 iki 12.-00. 
• Redakcija dirba kasdien 

830 — 4?0O. irtradleniata 
&30— 12:00. 

?HIIIIIIHIIUIIIillllllHHIIIHIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIiUIIIIIIUIII! 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu, straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik 18 anka 
to susitarus. Redakcija už skelbi-
UH torin| •ssttskp, Skelbimų 
kainas prisJunciamce 

DR. K. C. DALUKAS 
Akušerija it moterų ligos 
G*n*>kotogiBfc CbirorgUa. 

6449 So. Pulaski Bd. (Cnuvford 
Mfidloal Building) TeL LU 54446 
Jei f twfflrsiiii sksjnbmt 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

MiiPąuett* Medk&l Cente* 
ftlSS So. Kedaie Avenne. 

VaL: plnhad., antrad tr ketvtrtad. 
S tU 7:30 vai. rakaro. 
SeStad. nuo 1 iki 8 vaL 

Pagal sositarima. 
Ofiso setof. W 4 S-M70. 

Beztd. Ui. WAibroofe 5-3048. 

Hllllllllllllllilllil 
M. A. i I M K II S 

irocamr P T B U C 
CfCOKE TAX 8ERTIOI 

M. 254-7450 
Taip pa* daromi VERTIMAI. 
GTMIKTC iškvietimai, pildomi 

PILISTTB88 PRAtTMAI Ir 
kitokio Mankai 

V A L O M E 
r.dJMBS m SALDUS 

Ti •••!•! A1AUSB7 

O V I N G 

mus vien dėl to, kad aplankė 
šventnamį. šitoje srityje dau
gelis jausmais pasilpusiųjų la
bai apsileidžia: tokiems buvi
mas bažnyčioje pateisina jų ne-

KlavMmas. Gerb. 
kokia Tamstos nuomonė: ar 
kenksmingas sveikatai maistas, 
naudojant Microwave krosnį. 
Tuo reikalu žmonių tarpe gir
disi įvairių nuomonių. U2 atsa
kymą busiu dėkingas. Reiškiu 
pagarbą. 

Atsakymas. Miccrowave kros 
nis nenaudojama kepimui, o tik 
atšildymui. Per labai trumpą 
laiką maistas sušyla. Ligoninė
se tokia krosnis naudojama 
maistui šildyti. Negalima prie 
tokios krosnies artintis tam, 

If Ii toli miesto 1 * 
ir pūna 

i. BUKNTS — TeL BE f-SMS 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
Wt KTfft T. BRAZIS 

GTDTTOJAS IE CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL: p i n a , antr.. ketv. ir penkt 
1:00 • 6:00 vaL popiet, treč. ir Sešt 

tuc snaitarna 

Br. J M I S B. BYU-BYUITIS 
OALV06 ffi STUBURO LIGOS 

2858 W«* 63rd Street 

TeL ofiso ir bato: OLvmpie 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tk Ave., Cicero 

Kasdien 1-S vaL ir «-S vai. vak., 
i&skyrua trečiadieni!!^ 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REttance 5-18U 
DR. WALER i. KIRST0R 

lietuvis gydytojas) 
3925 West 5fHh Stn** 

VaL: ptrmad., antrad., ketvirtad. tr 
penkt. nuo 12-4 vaL popiet ir 0-8 
vaL vak. Treč. Ir fieštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K t t M K i y BR VABaT LIGOS 

SPKClALISTfi 
MEDICAL BLTLDI>'G 

7156 South Vfestern Avenne. 
Valandoe: Kasdien nuo 10 vai rrfc 

iki 1 vai. popiet. ', 
Ofs. teL BE 7-1168, rez. 239-2919 

TeL— 4794499 
Valandos pagal susitarimą 

TELEVIZIJOS 

-<iun 

Btereo Ir Oro Vėsintuvai. 

immi'iiTTf 
W «Mh 8L, toL 779-1488 

žmonišką elgesį grįžus iš jos. 
Vengtinas ir per ryškus rody-1 į į j į " ^ M t f a į " i S 5 t * " E 
mas savo neva pamaldumo, kai; ^ ^ ^ ^ 
jis neina lygiagrečiai su asme
niško gyvenimo tvarka. Pamal 
durnas rodytinas artimui skirta 
veikia, o ne vien dievobaimingo 
mis ekskursijomis, bendromis 
pamaldomis bei tokiais pasivai
šinamais. 

12. Vaikščiok žvaliai įr 
sėdėk tiesiai 

Žmogaus elgesiai dažnai vaiz
duoja žmogaus nusiteikimus, jo 
protinį stovį. Taip atsitinka ir 
pensininkui. Bet būna ir prie
šingai: žmogaus protinis (emo
cinis) stovis reiškiasi jo elge
siais. Neapsileisti privalo savo 
elgesiuose nė vienas pagyvenu
sysis. Visada reikia stengtis 
vaikščioti žvaliai ir sėdėti tie-

Kuriam galui lietuviui rei
kia visokių niekų, kada mums 
visiškai gana turimų krosnių. 
Nustokime vėjus gaudę ir žinias 
sėmę iš pakeliui sutikto kiekvie 
no vėjagaudžio. Lietuvis turi 
grįžti į lietuvišką kelią ir juo 
neiškrypdamas į šunkelius, žy
giuoti. Jokiem pirkliam nepar-
duokite savęs — mandagiai iš
prašykite laukan. Tada jie nu
stos visokius niekus mūsiškiam 
piršę. 

NEGERK I š AVIES PfiDELftS 
— PAVIRSI Į AVĮ 

Klausimas. Didžiai gerbia
mas Daktare J. Adomavičiau: 
pridedu prie šk> laiško vieno šiai — nesusikupnnus, nesugle- f ., . . . r . , . . , . . 

3 = K î S ^ - - --T'- laikraščio iškarpą ir labai pra
šau "Drauge" paaiškinti, ar 
tikrai vaistas "GnanabenzT, ne
kenkdamas sveikatai, pagelbės 
žmonėms, turintiems per ankš
tą kraujo spaudimą. Reiškiu 

bus bei kaip nors išsikraipius. 
Taip elgdamiesi išlaikysime ge
rą nuotaiką ir sveikatą kuo il
giausiai. 
1S. Eik prie reikalo., nesikartok 

Gaila žiūrėti į pagyvvenusjjį j Jums didžią pagarbą. 
; nesugebantį išreikšti savų pa- į Atsakymas. Vieni niekai pri-

Pensininkas politikoj gali ph-| geidavimų aiškiai, trumpai h*,: rašyti apie mediciną. Tai sensa-
mauti prieš mažiau patyrusiuo reikiamai. TJŽ tai visi ima ne- j cijų gaudymas — visai never-
sius. Patirties prisiminimai pa-i kreipti dėmesio į taip besiel- j ta i š tokia laikraščio į bet ko-
gyvecusįjį daro išminčhua. Dau; giantį pefurtninką. Reikia susi-1 kią žinią sveikatos reikahi 
gelis domisi dabar politika. To- ksnpti ir stengtis pokalbyje tuo" kreipti dėmesį. Jame skelbiama 
kios žinios nuolat perduodamos j jau ėfti prm reikalo ir nesikar- į dviguba netiesa: 1. Tvirtinama, 
laikTaščtoosfe, ifursaiuose. per' tott. kai nėra reikalo tokiam tw kad normalus krauicr slstolteis 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mitu Jungams, klientams ir pažįstamiems. 

CXHJNTRY A U T O & TIRE SERVICE 
TEL GB 6-7777 

24tt W. Stm Stftft, CMM0, Illinois 60629 
8avsmtak*s — SUKAS CSHAg 

Ds. 

DR. EOMIIND L CIARA 
OFTOMEmtZSTAS 

2709 Wtet Slst Street 
Tel — GK «-249» 

VaU pasai snntta.rlTna.: p inos4 . Ir 
k«tr. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; SeStad. 1S-3 vaL 

Ofts.lsi 
DR.LDECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
GįpBdalyM — 3f errn tr 

CSMHlBta UfPM. 
CKAWFOU> SUaHCAL BLOG. 

•k, 

t 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Kakim* motų dnapaat, klienUms ii ptitttaaiams. 

A - J MEATS 
FRIME CRDICE MSSA — LIETUVIŠKOS DBSROS 

MŪSŲ SPECIALYBE 
24tt Wcst 99th 9A, CMeaf»> BL 9M29, TeL HE 99999 

JTCMSOMMAS b- ANTANAS PIJENK, SKV. 

DR. 1 B. fiLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

TeL — BE S-5898 
Specialybė Akių ligos 

9997 Wes4 lOSrd 9&HH 
Valandos pagal snsitarbną 

Oflao teL — PB 9-SM9 

Mt JAMBĄ lAKtEVIcItlS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
9999 Wsst 9Srd Sirset 

Plrmad., antrad.. ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vaL tr nuo S iki S vai. 

Sefltad. s o o 1 iki 4 vaL 

Ofs. HE 4-1918; rez. PB 94991 
DR. 1. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

9454 West 71st Strset 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

VaL: pinnad., antrad., ketvirtad. It 
penktad. 8 ikt T v. p. p. Tik ansftSnsa 

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

7051 So. Wadhteasw — TeL 7TS-STSS 
Pritaikomi akiniai pagal srdytoM 

receptaa 
Didelis akinių rSmų pasirinkimas. 

VaL: pirm., antr., penkt 10-5:SS» 
Ketv. 1-8 v. vak. Se«t i«-4 v. p. pi 

Trečiadieniais uždaryta. 

Trte*. — 282- 4956 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ U GOS — CBTRCRGU A 
Ofisai: 

111 KO. WABASH AVE. 
4208 JTO. CENTRAL AVE, 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRARK PLEČIU 
(Kalba lietuviška!) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko TISIIILI to 
"Oootacl tSStfi 

2919 W. Tlst St. — TeL 797-5149 
VaL pagal snattarima. Uždaryta tr»8. 

Ofcv ĖO 7-9199 Bes. OA 9-7278 

DR. A. JUKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valaodos pagal susitarimą 

tįr 

mn» SM JM J I I W | Į S 
«S^SBSB1S>«.* d. «Hk««^ f\ f i t • A 

DERMATOLOGIJA 
CHIRURGIJA 

5214 So, Westt» . įsmkp v * M . .h* . . ssvs niK n n s t i A 
T^atsafcena 12 

DR. LEONAS SEMTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2959 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 779-2889, resM. 4495549 

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

Adresas 4255 W. eSrd Street 
Oflm telef. RE 6-4410 

Rertdencijos telef. OR 64>C17 
Ofiso val.: pirmai ir ketvirtad. 

nuo 1:09 ligi 3:00 vaL popiet 
Ofiso teL HE 4-2123. Naas* GI M 1 M 

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

2454 West Tlst Street 
VaL: pirm., antrad-. ketv. Ir ĮĮĮįĮSksl 

2.5 ir 6-7 — » anksto ausUaros. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
MVO teBfBBU, BBBBBBBB1 II 

D E L T A L O U N G E 
tMMM BV B U h 94 Bsirfcssiar UBsssisi S^^W s s i • wWm #f*f P n f l W | ifim^KS 

k b o t o M . 952-1991 
DR. 11RD, VYT. KADRAS 

*0-12*r 4-7 
trefi. ir leitad. 

TeL ofiso PB 99449 
P. D. WIRSKUtAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5197 West Tlst Street 

VataadMR 1-4 vai. popitt. 
T r e i lt Se*tad. pasai susitarimą. 

Ofs. toL 9999195; 
DR. PETRAS iLIODA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
So. 

VaL: pirm., antr., ketv. fe> penkt 
M ; šeštadieniais pagal 

"Dranga", duokite j i kitiems. 

f • • . 

sBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl 
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Taika ai susinaikinimas 

. TARPTAUTINE {TAMPA MAUNANT 

>\ 

Vadinamoji detentės dvasia tu- kuriame ramiau galima skelbti 
ri savo istoriją. Ji neprasidėjo marksistines idėjas, skleisti ko-
taikos laukimu, nors tarkos dau- munizmą neišsivysčiusiose tau-
gelis tautų ilgėjosi, bet tik iš tose, anarchijos šalininkuose. Sis 
baimės susinaikinti, kai didžio- laikotarpis jam padeda kelti sui-
sios valstybės ideologiniu, eko- rutes, revoliucinius karus ir' 
naminiu ir politiniu požūriu at- skelbti "išsilaisvinimo" šūkius, 
sistojo priešingose pusėse. Buvę Airijoje, kur eina neva religi-
karo sąjungininkai Amerika ir nis vidaus karas, Afrikoje, kur 
Sovietu Rusija Stalino laikais buvusios kolonijos siekia savos 
t u ° l . P ? k a r o ta:po 'Priešais, gra- valdžios, aiškiai yra regimos ko-
sančiais vieni kitiems ginklu, munistų rankos, jų ginklai, net 
nors jau aou buvo išsisėmė. A- paramai teidami pinigai. Tero-J Į̂rgiHnmirn,* £ Chicagos, fcun. P. Patlaba, Sibiro kankinė Onutė X, ir LB apyL pirm. S. Ingaunis 
menka buvo galingesnė, nes ji ristai, kaip japonų, palestiniečių, Į Nuotr. Reivyčio 
jau turėjo atominę bombą prie- vokiečių, net šio krašto, apmo-
Šiui sunaikinti, bet veikė ją ir kymą yra gavę daugiausia tik 
demokratinis nerangumas iš komunistų vadovaujamose sto-
naujo vesti karą. Čia atsirado Ry- vykiose, nors negalima sakyti, 
tų Europos galutinis išdavimas, kad jie visi jau yra tikri komu-
Berlyno blokada ir oro tiltas, vė- nistai. Jie tik "raudonieji" pagal 
liau Korėja. Tai buvo lyg karo pirmykštės revoliucijos Rusijoje 
pratęsimas — sunaikinus na- pasidalinimą —raudonieji ir 
cių Vokietiją ir pasidalinus įtakų baltieji. Taika yra galima, skel-
sritžmis, buvę sąjungininkai i š- bia Vakarų diplomatai. Tai tvir-
siskyrė prie komunistinio impe- tina ir Amerikos atstovai. Tačiau 
ralizmo ir jo nuolatinio sieki- detentė ir jiems jau yra sunkiau 
mo užvaldyti pasaulį iŠkrapštoma rakštis. 

Dalis svečių Lietuvos nepriklausomybės minėjime Ho t Springs. Pirmoj eilėj iš dešinės: dr. A. Razma, ps-
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Kai atėjo Chruščiovas ir XX 
komunistų partijos kongrese Sta- "Detentė dar nėra taika", rašo 
lino teroro pasmerkimas, imperi- "L'Osservatore Romano" (1978. 
alistmiai kėslai nebuvo sustabdy- 3.2), nes "taika yra daugiau ne-
ti. Tik tikroviškesnis žvilgsnis į gu karo nebuvimas". Detentė yra 
demokratinių valstybių, ypač į laikinis susilaikymas nuo ginkla-
Amerikos, pajėgas sulaikė naujus vimosi,- nuo karinio, politinio ir 
komunizmo vadus nuo karo ri- ekonominio balanso persvaros 
zikos, nors ir šiuo metu Kubos ir vienon pusėn. Čia vėl Vakarai 
kai kurių Azijos tautų aferos buvo žvelgia j Ameriką, o Rytų blokas 
mėginimas komunistinę įtaką iš- į komunistinę Maskvą, nors šiuo 
plėsti už Europos ir Azijos šiau- metu ir komunistinė Kinija jau 
rės ribų. vaidina svarų vaidmenį balan-

Bijodamas rizikuoti, Chruščio- sui išlaikyti, 
vas padarė naują šuolį —"tai- Tačiau svarbiausia, kad šiame 
kaus sambūvio" pasiūlymą, kuris detentės laikotarpy yra užmirš-
turėjo reikšti, kad tiek laisvasis tos pavergtos tautos, užmirštos 
ir demokratiškas pasaulis, tiek ir tos nepakankamai stiprios ma-
komunistinis blokas gali savo žosios valstybės, kurios viešumo-
tarpe rasti sugyvenimo būdus ir je turi balsą, bet jų balsas neturi 
išvengti karo, reiškiančio susi- reikšmės dviems ar šiuo atveju 
naikinimą. 'Taikaus sambūvio'* trims didžiosioms galybėms. Po 
šūkiui nublukus, atsirado naujas nepavykusios Belgrado konferen-
Vakarų pasiūlytas detentės ter- rijos tų mažųjų ir vidutinio dydžio 
minas, reiškiąs įtampos mažini- valstybių politikai stato klausi-
mą, mėginimą bendradarbiauti mą: kas geriau —detentė ar aiš-
ekonominėje ir kultūrinėje srity- kus pasiruošimas karui? Karas 
je, vėliau net mokslo žiniomis būtų baisus, naikinantis, pavo-
pasidalijimą. Tačiau nei komu- jingas ypač mažosioms tautoms, 
nistų pasiūlytas taikus sambūvis, Bet vėl kitas klausimas: ar pa 
nei vakariečių sunkai apbrėžiama šio karo jau būtų taika? 
"detentė", kaip rašo "L'Osserva- Kai detentės ir karo klausimas 
tore Romano" (1978.3.2), nėra statomas šiuo būdu, aišku, kad 
taikos garantija ar karo išvengi- daugumas pasisako už detentę, 
mas. nors ji laikoma tik laikine, ap-

* gaulinga, dviveide politika. Bet 
l tikrovę žiūrėjo atviromis a- daugelis mano, kad laikas gali 

kimis tiek skelbiantieji detentę — sugriauti komunizmo tvirtoves iš 
įtampos mažinimo šalininkai, vidaus, gali sugriauti ir kitų galy-
tiek ieškantieji šiokio tokio tai- bių "anarchiją" demokratijos ne
kaus sambūvio. Kiniečių komu- turinčiose, nors ir laisvose, vals-
nistų vadai aiškiai skelbė, kad tybėse. Net Vienos kardino-
karas neišvengiamas. Kremliaus las Koenig, santykiams su neti-
vadovai kalbėjo tik apie taiką, kinčiaisiais vadovas, savo pa-
nors visur vedė vadinamus "išsi- skaitoje apie dabartinę politiką 
laisvinimo karus", vienur tiesio- išreiškė, kad detentės laikotarpį 
giai kišdamiesi, kitur teikdami reikia vertinti ne dabarties, o 
pagalbą. Detentė buvo tik tarpi- ateities perspektyvoje ir bent 
nis žygis kai kada ir kai kur susi- kiek galima pagelbėti prispaus-

. tikti dviems idėjiniams priešams, tiems ir persekiojamiems tikintie-
kurių vienas su didžiausiu faną- šiems komunistų' valdomuose 
tiškumu gynė taiką tik propa- kraštuose. 
gandos priemonėmis, kitas demo- Ne Brežnevo, ne Fordo ar Car-
kratiškai mėgino taikos šūkį pa- terio "interpretacijų" galima lai-
naudoti ramybei ir geresniam kytis, nes jie nė vienas nei de-
gyvenimui kurtu Tačiau Vaka- tentės, nei Helsinkio baigminio 
rams, anot M.D. Schulmano, akto neintepretuoja, o savaip 
"taika buvo perdaug svarbus rei- vykdo, bet tarptautinės politikos 
kalus, kad ją būtų galima palikti karo baimėje reikia matyti Belg-
padfistams''. Taika reikalauja ir rado paskutinio dokumento nuo-
pasiruošimo jai ginti, kai yra aiš- laidas. Detentės pagrindinis tiks-

' kus jai pavojus. las — žmogaus teisės — dėl tos 
Tikroviškesni politikai kelia baimės net nepaminėtas, 

detentės netikrumą, laikinumą, Karo niekas nenori. Tie, kurie 
dviveidiškumą ir apgaulingumą, jo nori, ramiai jį paskirose vieto-
nes ją gali panaudoti kiekvienas se rr veda. Bet ramybės ir taikos 
partneris pagal savo kėslus ir pa- nori žmonijos dauguma. Taigi ir 
jėgumą. Komunistiniam blokui nuoladų —detentės — laikotar-
detentė, kaip anksčiau "taikus pis skaudžiai išgyvenamas tarp 
sambūvis", tėra tik nuolaidžiavi- įtampos mažinimo ir karo pavo-
mo, įtampos atleidimo ir karo jų vengimo. O kam veikia laikas 
pavojaus sulaikymo laikotarpis, — tai ateities klausimas. P.S. 

Faktai rodo, kad lenkai sąmo
ningai siekė ne tik Lietuvos pa
vergimo, bet ir lietuvių išnaiki
nimo. O kad tai buvo, kalba nu
kankinti ir nužudyti nekalti lie
tuviai. Apie juos ir tuos žiaurius 
įvykius kalbės istorija. 

Lenkai, panaikinę Vilniaus 
J krašte visus lietuviškus kultūri
nius židinius, tuo dar nepasiten
kino. Jie siekė didesnių politinių 
tikslų. 1938 metais kovo 17-19 d. 
lenkai pasinaudojo eiliniu įvy
kiu prie tuometinės demarkaci-
linijos prie Trasnykų kaimo Mer
kinės vals., Alytaus apskrityje. 
Ten per naktinį susišaudymą Lie
tuvos pusėje buvo sužeistas vie
nas lenkų pasienio kareivis, kuris 
vėliau nuo žaizdų mirė. Dėl to 
įvykio Lenkijos vyriausybė pakėlė 
didžiausią triukšmą ir įteikė Lie
tuvos vyriausybei griežtą. ultima
tumą. 

Pažymėtina, kad panašių įvy
kių prie demarkacijos linijos yra 
buvę kelios dešimtys ir vis tekda
vo nukentėti lietuviams. 1919-
1938 metais buvo per 80 susišau
dymų, per kuriuos lenkų sargybi
niai vra nušovę 50 lietuvių sar-

fONAS MIŠKINIS 

gybinių. Be to, daug kartų len
kai buvo pagrobę lietuvių pasie
nio sargybinius ir po keletą me
tų juos kalinę, žiauriausiai kan
kinę. Taigi 1938 metų kovo 11d. 
įvykis nebuvo kažkoks ypatingas 
atsitikimas, o tik eilinis paryčio 
tamsoj susišaudymas, kurio auka 
buvo lenkų kareivis, įsibrovęs Lie
tuvos teritorijon. 

Bet tiesa ir teisė čia buvo bejė
gė. Čia viešpatavo fizinė jėga. 
Lenkijos vyria usybė metė į tarp
tautinių santykių svarstykles jėgą, 
nepaisydama tiesos ir teisės. Ji at
metė visus Lietuvos vyriausybės 
pasiūlymus įvykiui likviduoti tai
kiu būdu. Lenkų spauda pradėjo 
skelbti provakacinius straipsnius 
prieš Lietuvą. Lenkų karių orga
nas "Polska Zbrojna" plačiai ra
šė apie padėtį Kaune po Trasny
kų įvykio, kilusią paniką ir Lie
tuvos kariuomenės dalinių kon
centravimą prie demarkacinės li
nijos. Kovo "13 d. Vilniuje įvyko 
lenkų šaulių milžiniškas mitin
gas, kuris buvo transliuojamas 
per radijo stotis. Lenkų šovinis

tai šaukė: "Do Kowno, my chce-
my Klaipedy" (į Kauną, mes no
rim Klaipėdos). Tokie šėlimai 
truko visą savaitę. Net ir vaikų 
radijo valandėlėse Vilniuje, Var
šuvoje ir kitur buvo kreivai in
formuojama apie Trasnykų įvy
kį. Žinoma, triukšmu pasinaudo
jo iž užsienio spauda, ypač vo
kiečių. 

1938 m. kovo 11 d. įvykis buvo 
patogus seniai laukiamas pre
tekstas imtis prieš Lietuvą naujų 
smurto žygių. 1938 m. kovo 17 d. 
vakare Lenkijos vyriausybė įteikė 
Lietuvai 48 valandų ultimatumą, 
kuris toli prašoko savo esme in
cidento rimtumą. Vietoj atitinka
mų kompensacijų už įvykio nuo
stolius Lenkijos vyriausybė parei
kalavo ligi kovo 31 d. užmegzti 
su Lenkija diplomatinius santy
kius. Tai buvo visiems labai keis
ta, nes ką bendro galėjo turėti su 
diplomatiniais santykiais nelega
lus lenkų kareivio brovimasis per 
demarkacijos zoną į lietuvių pu
sę. 

Lenkijos vyriausybė pareikala
vo diplomatinių santykių grasin
dama jėga. Kam Lenkijai taip 

staiga diplomatiniu santykių pri
reikė? Juk pasaulis žinojo, jog pa
ti Lenkija buvo kalta, kad per 20 
metų santykių nebuvo. Lietuva 
niekad nesudarė Lenkijai veiks
mingo pavojaus, nes, būdama fi
ziškai silpnesnė, jos pulti niekad 
nesirengė. Tad ir diplomatinių 
santykių nebuvimas nekėlė jokio 
pavojaus taikai. Žinoma, Lenki
jai neturėjimas santykių su Lie
tuva buvo nepatogus, bet tai dar 
nebuvo pakankama priežastis 
ginkluotu grasinimu versti Lietu
vos vyriausybę santykius užmegz
ti. Juk valstybių tarpusavio san
tykiai priklauso ne nuo matomos 
santykiavimo formulės, o nuo a-
bipusio nusistatymo, nuoširdu
mo. Lenkija jėga norėjo būti mei
l i 

Lietuvių tauta lenkų ultimatu
mą sutiko, kaip didelį įžeidimą. 
Lietuviams Želigovskio Vilniaus 
pagrobimas niekad nebuvo len
kų tiesiama "draugiška ranka 
broliams lietuviams". Todėl ir 
lenkų paskutinio reikalavimo nė 
vienas lietuvis, nežiūrint, kur jis 
begyveno, negalėjo pripažinti 
tinkamu žygiu geriems abiejų 
tautų savitarpio santykiams. 

Pasaulis per 20 metų ramiai 
žiūrėjo į lietuvių lenkų kivirčą, 
laikydamas Lietuvos poziciją tei
sėtą ir teisingą, ką savo laiku pa

tvirtino ir Tarptautinis Hagos teis
mas. To iš istorijos lapų niekas 
negalės išbraukti. 

Nepalankių aplinkybių verčia
ma, Lietuvos vyriausybė norma
lius santykius su Lenkija užmez
gė. Kai kas manė, kad lenkai at
sisakys seno įžūlumo ir pradės ro
dyti lietuviams nuoširdumą, no
rą atitaisyti senąsias skriaudas. 
Deja, netrukus gavom įsitikinti, 
kad Lenkija yra ta pati, Kgi tol 
gerai pažinta, tradicinė Lenkija: 
klastinga, įžūli ir tuščiai išdidi. 
Lenkai, džiūgaudami laimėjimu, 
pareikalavo, kad Lietuvoje būtų 
uždaryta Vilniui Vaduoti sąjun
ga su visais padaliniais, kurių bu
vo labai daug Šie lenkų norai 
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dienraštis, buvo šių metų eigoje 
vienas svarbiųjų Popiežiaus užda
vinių. Paulius VI Irų metų eigoje 
priėmė apie 50 vyskupų grupių, 
kurių daugumą sudarė Europos vys 
kupai, įskaitant ir iš komunistų 
valdomų Rytų Europos kraštų at
vykusius vyskupus. Pastarųjų tar
pe "Ad limina" vizitui buvo atvykę 
Rytų Vokietijos ir Lenkijos katali
kų vyskupai. Popiežių aplankė ir 
kitu kontinentų ganytojai — iš į-
vairių Afrikos kraštų, iš JAV-bių, 
Madagaskaro ir trys vyskupai iž 
Vietnamo. 

Vyskupam suteiktose audiencijo
se. Šv. Tėvas ypač pabrėžė popie
žiaus ir vyskupų bendradarbiavimo 
svarbą, sprendžiant Bažnyčios prob
lemas ir vykdant Bažnyčios uždavi
nius šiuolaikiniame pasaulyje Kal
bėdamas iš Rytų Europos atvyku
siem vyskupam, Paulius VI juos pa

drąsino, ragindamas toliau-kantriai Į svarbus ganytojų uždavinys, kurį 
ir ištvermingai šalinti visus sunku-1 popiežius .priminė savo susiukimuo-

Tl KRlKAčTONlt . "! 
VIENYBĘ 

Popiežius Paulius VI įprasti
niame žodyje švento Petro aikš
tėje susirinkusiem tikintiesiem 
vėl priminė visų pareigą melstis 
ir veikti, siekiant krikščionių 
vienybės. Sia intencija, kaip 
žinoma, visame pasaulyje vyko 
Maldos oktava. "Juk Viešpats 
Kristus įsteigė tik vieną - vie
nintelę Bažnyčią", — kalbėjo 
Popiežius, — "bet daugelis 
krikščioniškųjų benudruomenių 
skelbiasi, kad jos paveldėjusios 
tikrąjį Jėzaus Kristaus paliki
mą; visos jos laiko save Vieš
paties mokinėmis, bet yra skir
tingai įsitikinusios i r eina skir* 
tingais keliais, tarsi pats Kris
tus būtų padalytas. Toks krikš
čionių pasidalijimas ne tiktai 
atvirai prieštaranja Kristaus 
valiai, bet yra ir papiktinimas 
pasauliui, o taip pat didžiai 
kenkia šventajam uždaviniui — 
skelbti Evangeliją visai kūrini
jai. Dėl to visi tnrime veikti, 
kad butų atstatyta pilna krikš
čionių vienybė", — ragino ti
kinčiuosius Šventasis Tėvas. 
"Štai pagrindinės sąlygos šiam 
tikslui atsiekti: visų pir
ma turime pagyvinti savo reli
ginį tikėjimą, savo prisirišimą 
prie katalikų Bažnyčios, kuriai 
tnrime laimės priklausyti. Tai 
yra pagrindinė sąlyga, siekiant 
krikščionių vienybės. Antra, ta
rime atnaujinti savo katalikiš
kąjį tikėjimą, jį priderinti prie 
dabartinių laikų dvasios ir nuo
lat melstis už krikščionių vie
nybės atstatymą; krikščionių 
vienybės įgyvendinimas juk 
privalo būti kiekvieno tikro 
krikščionio karščiausias troški
mas! 

mus, trukdančius jiem pavestos 
apaštalinės misijos atlikimą. Vysku
po misija nesiriboja einamųjų Baž
nyčios administracinių reikalų at
likimu, pakartotinai pažymėjo Šven
tasis Tėvas. 

Vyskupas yra visos Dievo tautos 
tėvas ir mokytojas. B Sos misijos 
išplaukia yra kiekvieno vyskupo pa
reiga mokyti Dievo tautą tikėjimo 
tiesų, katekizuoti žmones, religiniai 
auklėti ypač jaunimą, padėti pagrin 
dą jaunimo religiniam gyvenimui, 
nesileidžiant i jokius kompromisus, 
drąsiai ir aiškiai pasakant, kas yra 
bloga ir kas gera. Vyskupas yra ne 
tiktai pasauliečių tikinčiųjų moky
tojas, bet ir kunigų patarėjas, tikė
jimo grynumo saugotojas ir Bažny
čios vienybės ugdytojas bei kūrėjas. 
Vyskupas visada privalo stovėti tie
sos ir teisingumo sargyboje. Kitas 

se su vyskupais, yra rūpinimasis 
ugdymu naujų dvasinių pašauki
mų, nuo kurių priklauso Bažnyčios 
ateitis. Vyskupai turi iš arti sekti 
seminarijų auklėtinių dvasinį bran 
dinimą ir saugoti, kad seminarijose 
dėstomas Bažnyčios mokslas niekur 
nebūtų iškreipiamas. 

Savo kalbose vyskupam. Pau
lius VI taip pat pakartotinai pabrė
žė krikščioniškosios šeimos reikšmę 
kovoje prieš gyvenimo supasaulėji
mą, prieš ateistų brukamą materia
listinę ideologiją. Krikščioniškos šei
mos apsaugojimas yra ypač svarbus 
tuose kraštuose, kuriuose jaunimas 
yra nuolatinėje ateistinio auklėji
mo įtakoje. Čia buvo primintos tik 
kelios svarbesnės temos, kurias Pau
lius VI palietė savo susitikimuose 
su pasaulio vyskupais šių metų ei
goje. 

jo pasaulinio karo metu iš ka
riaujančių valstybių pirmoji au
ka buvo Lenkija. Daugelis politi
kų sako, kad, jeigu Lenkija nebū-

. . . . . . . tų tiek daug prisigrobsčiusi sveti-
buvo patenkinti. Lenkijos yynau ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sybe džiūgavo uždanusi Varmui, v.-.*., ^c. ___ * V^A ; 
Vaduoti sąjungą, bet ji visai trum 
paregė buvo ir nejuto stovinti ant 
didelės prarajos kranto 

Pradėjusi primestus santykius 
Lietuvos vyriausybė ir toliau lai
kėsi Lenkijos atžvilgiu valstybi
nės savigarbos ribose. Lietuvių 
tauta laukė, kad Lenkija nusikra
tys ją žudančios manijos, kad ji 
pradės gerbti teisingumą, kad ji 
pagaliau pažins save ir sudarys 
lietuviams priimtinas sąlygas, 
kad galėtų pradėti tikrą, nuošir
dų bendradarbiavimą, kaip lygus 
su lygiu. 

Tokio Lenkijos mosto veltui lie 
tuvių tauta laukė. Jos nenuošir? 
durnas ir tadiciniai siekimai kas 
kartą labiau ryškėjo. Kadaise Vo
kietijos politikas Bismarkas pasa
kė: "In der Poesie sind die Polen 
Politikker, in der Politik — Poe-
ten — poezijoj lenkai yra politi-

karas būtų išvengtas. Kadangi 
Lenkija nesugebėjo vesti tarptau
tinės politikos, tai jai pirmiausia 
teko stoti kovon su 10 kartų stip
resniu partneriu. Ir per keletą die
nų jį prarado nepriklausomybe, 
tuo pačiu netekdama apie aš
tuonių milijonų savo tautiečiu. 

Kai Lenkija prarado nepriklau
somybę, jos pakrikusi armija ir 
daugumas civilių gyventojų, bėg
dami nuo vokiečių ir bolševikų, 
rado prieglobsti Lietuvoje. Lietu
vos vyriausybė ir lietuviai pa
miršo tik prieš vienerius metus 
padarytą lenkų klastą, ultimatu-

jną ir kitas skriaudas ir nelaimė
je juos ne tik įsileido į Lietuvą, 
bet dar ilgą laiką šelpė, maiti
no ir globojo. Dėl jų daug kur te
ko mokyklose mokslą nutraukti, 
nes mokyklų patalpas reikėjo pa
naudoti lenkų pabėgėliams ir jų 

kai, politikoje — poetai". Antro-1 armijos pakrikusiems daliniams. 

Pusiaujo dausose 
ANTANAS MUSTEIKIS 
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Iš Cuencos nutarėm važiuoti į Otavalo miestelį 

dar viena nauja priemone, kuri ten vadinama aerotaxL 
Tai ne sklandytuvas, ne helikopteris, o auto mašina, 

Vatikano radijo dienraštis, aptar
damas Šventojo Tėvo veiklą, rašo, 
jog yra nelengvas uždavinys suvesti 
Sos veiklos balansą. Keliuose 
straipsniuose, rašo radijo dienraštis, 
vra neįmanoma net ir onbėcromfc 

darbus, jo pasakytas kalbas, išleis
tus oficialius dokumentus, tad ten
ka apsistoti tik ties būdingesniais 
besibaigiančiųjų metų pontifikato 
įvykiais. Susitikimai su įvairių kraš
tu vvslcuoais. atvvkusiais i Vatika-

mažesnė nei autobusas, bet didesnė nei taksis. Patogu 
mėlis! Yra tik trylika keleivių vietų, ir jos visos nu
meruotos, čia jau niekas kokios nors tešlos tau ant 
kelnių neužpūs, nes tam yra padėlio vieta už užpaka
linės pasėstės. 

Permiegojom primityvaus viešbutėlio kambariuo
se su atvirom angom po pastoge ir prieš austant išsku-
bėjom į otavalo indėnų turgų, kurs užima mažesnį plo
tą nei eilinė Lietuvos valsčiaus turgavietė. Bet audek
lų, antklodžių, kilimų, gobelenų, pončų, virvių, daržo
vių, vaisių, keptų kiaulyčių, drožinių ir kitų namų ga
mybos daiktų čia buvo tiek, kiek niekur kitur neteko 
matyti, švintant atsisukau į pagrindinę gatvę, vedan
čią į prekyvietę, ir kone apstulbau: pamačiau ištisą 
gatvę žygiuojančių vienuolių su baltomis sukniomis ir 
juodais apsiaustais. Ramiai, taisyklingai išsiskaidę, 
kad vienas kitam netrukdytų, gal medituodami, jie ju
dėjo kaip pingvinai prie dykai dalinamų žuvų. Tik kai 
priartėjo, turėjau nusišypsoti ir savo aklumo. Tai ne
buvo vienuoliški abitai ir tai nebuvo vienuolija, tik 
daugybė otavalo kilties indėnų, baltomis kelnėmis ir 
tamsiais pončaia apsirengusių, ūgiu šie nesiskiria 
nuo kitų mažaūgių indėnų, bet tai vienintelė kiltis, 
prisitaikiusi prie sąlygų ir prasimušusi namų pramo

siu tautų problema yra ta. kad išsimokslinę jų nariai 
j negrįžta į savo kraštą, o otavalai, gavę ir magistro 
laipsnį JAV, triūsiasi savųjų tarpe. Moterų apdaras 
panašus į vyriškąjį, tik apie kaklą jos nešioja 10-12 
virtinių geltonų karolių ir vilki gražiai išsiuvinėtas 
striupikes. Kasas gi nešioja ir indėnų vyrai, — štai iš 
kur New Yorko dabitos baltieji ("blyškiaveidžiai") 
pasisavino modernišką stilių! 

Turguje bandžiau ir aš neužsileisti moterims. Nu
pirkau porą kilimėlių, tik ilgai turėjai įtikinėti moteris, 
kad mano skonis nepasenęs... Aš savo ruožtu rodžiau 
mandagumą ji} pirkiniam. 

Kažkada New Yorko parodoj netikėtai sutikau du 
Heidelbergo laikų studijų bičiulius, kurių vienas buvo 
atvykęs iš Australijos, kitas iš Pietų Amerikos. Bet tai 
buvo didmiestis ir tarptautinė paroda, kur tokie susi
tikimai neturėtų būti staigmenos. Tačiau, kad tokie 
dalykai nutiktų otavalo turguje, nepatikima Ogi žiū
riu, kad mano žmona jau surado nepažįstamą pašne
kovą. Prieinu arčiau ir girdžiu, kad kalba lietuviškai. 
Mergina dailiai atrodo, nors tamsiais akiniais slepia 
savo akis. Pasirodo, kad tai buvo čikagietė dr. Danguo
lė Variakojytė, antropologijos profesorė, tyrinėjanti 
senosios indėnų kultūros liekanas. Tik ilgai bendrauti ir 
dalintis įspūdžiais neteko, nes reikėjo skubėti kitur. 
Hm, aš vis ieškojau progos pažvelgti į naujosios ko
legės akis, bet sekretorė vis maukė man skrybėlę ant 
pačių akių. 

Žinojau, kad Ekvadoro sostinėj gyvena inžinie
rius Grigaliūnas, o minėto klubo lentoje užtikome pa
vardę Pauliaus ir Karolinos Tarnauskų. Jie moko plau
kyti, bet susisiekti su jais nepavyko. Danutė buvo su
sitikusi su pora taikos savanorių, kurių seneliai kilę iš 

priminti visus Popiežiaus atliktus na "ad Umina" vizitui, rašo radijo'aėj ir tarakutiaė.)Sfl&kyboj, Dūifiou vad. aei&*wsa»* Lietuvos, bet ju. pavardės nelietuviškos ir jos ne žo-i 

džio nemoka lietuviškai. 
Apie vidurdieni ištuštėjo aikštė. Grįždami i vieš

butėlį, privijom ir pralenkėm dvi otavalo indėnų poras. 
Vyrai šlepsėjo viduriu gatvės tuščiomis rankomis. Jų 
žmonos sekė iš paskos, porą žingsnių atsilikę. Ant 
pečių jos vilko po nemažą ryšulį, prilaik ydamos ran
komis, kad naštos nenuburbėtų ant grindinio. I r neti
kėk, žmogau, kad moteriška lytis nėra stipresnė! 

Cuencoj, žinoma, turėjom aplankyti dar vieną įžy
mybę, kuri jau buvo pagarsinta JAV. Viena televizijos 
stotis rodė dokumentinę apžvalgą apie tai, jog tūks
tančiai amerikiečių kasmet pradingsta turistinėse ke
lionėse. Pusė bėdos, jei žuvusiojo kūnas surandamas 
ir galima nustatyti mirties priežastį. Blogiausia, kai 
žmogaus nė ženklo nelieka.Tada kuriamos paslaptin
giausios istorijos, nuo kurių plaukai piestu stojas, čia 
gera proga įmaišyti ir skraidančių lėkščių tvarinius. 
Bet Cuencos atvejis visai realus. Kaip reali ir mūsų 
įžymybė — "EI Porton" restorano savininkas. Pas ji 
mes ir užsukome ne tiek, kad būtume labai ištroškę, 
kiek norėjome turėti pasididžiavimo pagrindą, jog ži
nome, matėme. Ten užtikome ir daugiau svetimšalių 
turistų, kurie tą patį tikslą turėjo. Man pačiam buvo 
ne visai altruistiškas malonumas, kad nauji pažįsta
mieji rodė vokišką, skandinavišką ir kitokį anglų kal
bos akcentą. Tad ir manasis ne išimtis. 

Mūsų herojus stovėjo už bufeto ir laikėsi prie-
vaizdiškai. Tai vidutinio amžiaus vyrukas, smulkių 
bruožų, pablyškusio veido. Jo barzdelė beveik susiliejo 
su mėlynu megztiniu. Primena Mėlynbarzdį Matyt, 
įpratęs, kad užeigos lankytojai jį smegiotų įtartinom 
akim, ir jam tai niekis, lyg ropės atsikandu*, Sąžinei 
atrakinti visrakčio dar neišrasta. 



DRAUGAS, antraštėms. f § ^ ra. $o*t> tnln. 2? «?. f-—•_. 

Izidoriaus Vasyliuno antras albumas 
Izidorius Vasyliūnas, kurio vi

sas gyvenimas yra skirtas smui
kui ir lietuviškai muzikai, šie
met į le ido antrą lietuvių kame
rines muzikos plokštelių albumą. 
Pirmas buvo išleistas 1963 metais 
ir apėmė mūsų kompozitorių kū
rybą nuo 1922 iki 1951 metų, 
tiksliau sakant, romantini lietu
viškos kamerinės muzikos perio
dą. Šiemet išleistieji veikalai yra 
skirt: moderniajai muzikai, ku
rios autoriai yra iš savo tėvynės 
pasitraukę dėl antrojo karo kom
pozitoriai, bet nepriklausomoje 
Lietuvoje užaugę, vienas ameri
kietis, kuris savo sonatai-fantazi-
jai yra panaudojęs autentiškas 
lietuvių liaudies melodijas. Vei
kalai buvo užrekorduoti Vogt 
Quality Recordins kompanijos, 
o visos rekordavimo ir leidimo 
išlakios yra padengtos privačiais 
Iz. Vasyliuno pinigais. 

(iš eilės antroji, pirmoji yra už-
rekorduota pirmam albume) pa
rašyta 1970 metais ir pirmą kar
tą atlikta 1971 metais Iz. ir Vy
tenio Vasyliūnų Jordan Hali sa
lėje Bostone. Sis veikalas yra pa
gristas stipria emocija, išvystyta 
iki aukščiausiojo laipsnio. 

Jono Švedo Sonata smuikui su 
fortepijonu, sukurta 1958 metais 
ir pirmą kartą atlikta Clevelan-
de šių laikų muzikos festivalyje. 
Tai labai spalvingas veikalas sa
vo nuotaikomis ir kontrastais. 

John Bavicchi, amerikiečio 
kompozitoriaus, Sonata-Fantazi-
ją parašyta 1971 metais ir dedi
kuota Iz. Vasyliūnui. Sonata bu
vo atlikta pirmą kartą Iz. ir Vy
tenio Vasyliūnų 1972 metais Car-
negie Recital Hali New Yorke ir 
1974 metais buvo išleista Oxfor-
do University Press leidyklos. Šios 
sonatos pagrindą sudaro 9 liau-

Antrame albume yra įgrotos j dies dainos, paimtos iš K. V. Ba-
ketūrios sonatos. Juliaus Gaidelio j naičio 100 liaudies dainų rinki-
Sonata smuikui su fortepijonu į nio. 

• - , 

smuikui ir fortepijonui buvo pa
rašyta 1974 metais ir tais pačiais 
metais buvo atlikta pirmą kartą 
rečitaliu salėje New England 
konservatorijoje. Jas pirmieji at
liko Vasyliūnai. Tai šių dienų vei
kalas, bet skiriasi nuo Jeronimo 
Kačinsko pirmiau sukurtų veika
lų, nes atsisako athematmio cha
rakterio. Kai kas mano, kad šis 
veikalas yra romantiškai moder
nus. 

Sis plokštelių albumas yra dar 
vienas įrodymas, kad mūsų kul
tūrinis gyvenimas eina savo 
keliu, nors ir erškėčiais klotu, ir 
veržiasi iš uždaro, tipingai ma
žumų paženklinto ir pažeminto 
gyvenimo i aukštesnės formas.' 
Pirmaeilėse salėse groja pasauli
niai muzikantai ir pasauliui se
niai žinomus dalykus. Salia jų iš
eina ir mūsų lietuvis su savo re
pertuaru, kuris yra kuriamas mū
sų lietuvių kompozitorių. Sis iš
ėjimas nėra lengvas. Bet tai yra 
vertinga, nors ir sunku. 

(Užsisakyti galima: Lithua-
nian Recording Company, 27 
Dimick St., Somervilie, Mass., 
02143). Ė.V. 
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LIETUVIAI WORCESTERY 
* 

SAULIŲ VEIKLA Ikoje šeimoje turėti Worcesterio 
t r • ne J \M • • t> t. apylinkės pirm. V. Židžiūną. Su-Vasano 26 d. Maironio Parke .r. , . . * «_ . _ T . . • sinnkimas užbaigtas Lietuvos įvyko dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos susirinkimas, prieš kurį 
buvo pagerbtas Saulių Sąjungos 
įkūrėjas Vladas Putvinskis - Pūt-
vis. Susirinkimą atidarė naujasis 
pirmininkas V. Gedmintas pa
kviesdamas prie garbės stalo šau
lių Sąjungos tremtyje atkūrėją, 
garbės šaulį A. Mantautą, buvu
sį Alytaus rinktinės šaulių pirm. 
A. Venslauską, ir mūsų kuopos 
garbės šaulius A. Kauševičių, A. 
Parulį, K. Kraučiūną, J. Jurkėną, 
K. Čėsną (dėl ligos nedalyvavo) 
ir F. -Keršį. Pirmininkas pakvietė 
A. Mantautą sukalbėti invokaci-
ją. Paskaitė trumpą ištrauką iš 
V. Pūtvio raštų ir baigė posme
liu buvusio laisvoje Lietuvoje 
šaulių himno. 

A. Venclauskas giliau savo pa
skaitoje supažindino šaulius su 
įkūrėju šaulių Sąjungos V. Put-
vinskiu-Pūtviu, o sesė šaulė kul
tūrinių reikalų vedėja paskaitė jo 
garbei du savo kūrybos gražius 
eilėraščius. Pirmininkas paprašė' 
šaulius susikaupimo minute pa-! 
gerbti a.a. tą didelę asmenybę,! 
Saulių Sąjungos įkūrėją. Mūsų j 
kuopa tikrai gali didžiuotis savoj 
tarpe turėdama Putvio šeimos 
narius. Aleksandrą Mantautą, ku| 
ris atgaivino tremtyje šaulių Są-i 
jungą. Jo žmona Sofija Pūtvytė! 
Lietuvių šaulių Sąjungos tremty- J 
je garbės narė ir bendradarbė iš-i 
leidimo V. Putvinskio - Pūtvio į 
rastųs kuriuos išleisti ėmėsi ini-i 
ciatyvos A. Mantautas ir daugiau: 
sia darbo įdėjo. Nepamainomas' 
talkininkas buvo jų sūnus LŠSTi 
garbės narys prof. dr. Vaidevutis 
Mantautas. Gaila, kad po sunkiu 
ir didelių darbų Sofija Mantautie-
nė pasiliko be sveikatos ir reika
linga didelės globos ligoje, ku
rią, suteikia jai jos gyvenimo pa
lydovas, su kuriuo keliaudami 
bendru gyvenimo keliu daug di
delių ir gražių darbų atliko Šau
lių Sąjungai laisvoje Lietuvoje ir 
ją pernešė per Atlantą ir atkūrė 
tremtyje 

Kuopos narių eilėse yra ir Man-
tautų duktė Raminta su savo vy
ru Petru Moliu. Jie yra aktyvūs 
skautų veikėjai. P. Molis netolimo 
je praeityje buvo vyriausias lais 
vojo pasaulio lietuvių skautų 
skautininkas. Jų dukros Rima ir 
•Danutė aktyviai reiškiasi skautiš
koje veikloje. Tai patriotiška 
ir Lietuvą mylinti šeima. 

Susirinkime buvo svarstomi a-
teitfes darbai ir jų atlikimas. Ga
lutinai aptarta ir darbais pasis
kirstyta pavasariniam koncertui, 
kuris įvyks balandžio 29 d. šeš
tadienį Maronio Parke. Koncertą 
KpttdyS TrTo : Kvartetas iš Hart-
f6tė&, Cotiri., vad. mūž. J. Pet-
tti&L Atsilankė nors pavėluotai 
fr £•&}<**& AnglHos Šaulių rink
tinės pirm. A. Zenkus. Tarė it žo-
dajj. Malonu buvo *&feg teutf* 

himnu. 
Kuopa aktyviai su vėliavomis 

organizuotai dalyvavo Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 60 
metų minėjime mūsų koloni 
joje vasario 12 d. ir Lietuvos lais
vinimo darbui suteikė auką 25 
doi. Vasario 19 d. toms pačioms 
iškilmėms buvo pakviesta į Pro-
vidence, R.I. Pakvietimas buvo 
priimtas ir kuopa dalyvavo. Para 
pijos klebonas kun. V. Martin-
kus išreiškė didelį dėkingumą, 
kad prisidėjome prie entuziastin-
gesnio šventės paminėjimo. 

Vasario 28 d. palaidojome bro
lio šaulio H. Henrikaičio mamy
tę. Kuopos nariai kurie galėjo da
lyvavo laidotuvėse, o kuopa už 
jos sielą užprašė šv. Mišias. Bro
liui šauliui Henrikui reiškiame 
užuojautą kartu ir visai jo šeimai, 
l iūdime ir dalinamės skausmu. 

SUKAKTYS 

Vasario 25 d, mušą šaulSka 

šeima E. ir B. Meilai šventė 25 
metų vedybinio gyvenimo sukak
tį. Sūnus Eduardas suruošė pui
kią puotą Maironio Parke, l inki
me Eduardui ir Britai Meilams 
daug gražių meile kupinų ir Die
vo palaimos pilnų gyvenimo die
nų. 

Tą pačią dieną Maironio Parke 
šventė 40 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį Valaičiai. Linkime, 
kad Dievulis ir toliau laimintų 
Jūsų gyvenimą. 

Kaip B šąraso matvsite. kai kurių knygų kainas sumaflntos 50%. 
m psrssięs viaos eilės kitų leidyklų HlissHa kasos* J» da

bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo knygyną. 
PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGE" ARBA 
U2SAKTTI PASTŲ. KARTU PRISIUNCIANT IR PINIGUS U2 
JAS. 

D R A U G A S 
4545 W . 63rd Street Oiicago, H 60620 

Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, už kiekvieną perkamą 
knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus jAV-bėae (35 centus 
už kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 5% mokeaSajai. 

G R O Ž I N I A I R A S T A I 
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CLASSIFIED ADS 
I l i L 1 8 X A I £ 

M A E J Q U E T T E P-VRK 
tįą butų mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
86-tos ir Talmaa. 2emiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
!Vftmo pirkini &s —̂ PsrQ3Vb&&9 

Valdymas 
draudimai — Ineame Taz 

Netariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
~»> J. B A C E V I Č I U S 
•455 Ss. Kedzte Ave. - 778-2258 

Praėjusių metų pabaigoje staiga 
susirgęs ir pergyvenęs skaudžią 
ligą, mūsų kuopos garbes Šaulys 
ir energingas veikėjas K. Čėsna, 
mylimos žmonelės Marijos globo
jamas, sveiksta. Džiaugiamės ir 
sveikiname vardo dienoje. LM. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių korteliu naudojimas yra 
grąžos paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų tašo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją rieais pnaoBoia reikalais 
Bfisits pat«stkuttl mfisii 
B U 

Broliui JONUI Lietuvoje mirus, korporacijos brolį 

VYTAUTĄ MAŽEIKĄ 
IR JO SEIM** 

nuoširdžiai užjaučia 

Karp! Ręshitis 

u..ui'jsea»<; **+-

Broliui JONUI mirus, mielą mūsų bičiulį 
V Y T A U T Ą MAŽEIKĄ, 

jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
Simaimteiai 
Urtučiai 
Didinai 

; 

VALENTINA, A- Vaičiulaitis. Romanas. 142 pusi $2.00 $1.50 
VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Blekaitta 

Eilėraš&ai. Terros leidinys 1954 m. $1.50 fl.00 
VARGDIENIAI, Victor Hago, verte Pranas Povilaiti* 

Antrasis leidimas. I tomas, 1956 m., 382 pusi. „ $350 $150 
kas. Antras leidimas. IV tomas, 1957 m. 350 psL $3J50 $1.05 

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vert* Pranas Fovuaitta 
Antrasis leidimas. TU tomas, 1957 m., 316 pai $3.00 $150 

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantauskas. : .« ' • 
Antras leidisas. II tomas. 1957. 216 pusi $2.00 $1.00 

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt Kamantaus
kas. Astras leidimas. TV tomas, 1957 m., 350 psl $350 $2.00 

VARGDIENIAI. Vktor Hugo, verte Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. V tomas. 1957 m., 382 psl $350 $150 

VASAROS MEDUUOSE, Daag. Sadūnaitė < 1961) $150 $1.00 
VEIDŲ PRD5 ŽEMfiS. Kotr. Grigaityte. Novelės. 204 ppsl- $2.00 $150 
VERSSCSS3 IR VERFETAL Bronius Raila. Akimirksnių 

kronikos. 349 psl. $550 $3A> 
VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grmcevičiaus ne> 

Jtikėtinos istorijos. Bfeido t i e t Kny?os Klnbaa 1953 
m. 182 pusk $150 $1.00 

VIENA PASAULYJE, Danutė Bnu^tė-Biadokienė. Roma- , , 
, naa. tietayfikos Knygos Kiubas. 265 psl. &50 $150 

VBEN1S1 PAiflAtTLlAT, Alė ftuta. Romanas. Lietuviakoa 
Kay«oa E h r t ^ l o * psl. '. ftft) f l f t 

O, TOĖ DIENOS 36 psl. * • •»••«<»* $950 $9J35 
ORA PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. ''Draugo" prsndjaotaa 

romanas, 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p, $4.00 $150 
O^tANblOS PTJBTS. Halina Didžiulytė-Mosmssaene. No

veles. 176 psL , . - • — .—• $250 $1.56 
PADANGĖSE, J. Sakalas ir Dasaitis, 125 psL $100 $0.50 
PAGAIRE, J. GuauSa, 270 psl. BL 1975 m. $4.50 $3:00 
PASAGA IR VYiSNIOS. Alb. Baranauskas. Eilėraščiai. 

64 psL $2.00 $150 
PASAKĖČIOS, A. Giedrius. 34 autoriaus ir 3 Krylovo 

pasakėčios. Uetuviškos Kn, Klubo leidinys 1959 ta. -
MOnksti viršeliai. 176 pusi. „ _~ -.. $2.00 $1.00 

PASKUTINIS PROSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Sprmgborn. Romanas is didžiojo Prūsų 
snkiĮEmo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
lei&nas 1953 m., 198 pusi $2.00 $150 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jnrkaa nove
lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusL $250 $150 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Po
vilas Gaučya. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytoju gražia kalba išverstas nove
las. Argentiaae — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6: 
Cttės — 7; Ekvadoro, Hondūras ir Gvatemalos po 1: 
Kotambijoė, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksi
k o s — 4 novelės; Nikaraguos — 3 novelės. Peru — 5 
novelas; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venesuelos — 
4 novelaB, Vhso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją tų autoriais, kurių yra net 41. Perskaito 
i lą knygą besite jau gerai susipažinę su Pietų Ame-
iftos rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 puslapiai t $450 $2.00 

PIRMASIS RŪPESTIS J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinėtis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni-
kėli, Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, 
Tavo rankos svarios, Pabėgėliai, 2ali velniukai ir Pa
saulio dsiHirinksn Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dafl. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Khibe 
leidinys, 1061 m. 214 pusL „ $2.00 $1.00 

PIRMOJI NAKTIS, Luigi PirandeUo, Nobeno premijos 
^laureatas.. Novfelžs. Terrt» leidinys. 1954 m. 124 psL $150 $100, 

PLAUK, MANO LATVELI. Petras Sagstąs. EUėraš 
eiat 1962 m. Minkšti virš.. Įlipusi $2.00 $150 

POPIEttAUS CELESTTNO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G. 
Pantai, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusL Išleido Liet 
Knygos Klubas, 1953 m. „ $2.00 $1.00 

PO VASAROS, VitaHja Bogutaitė, 94 psL, $4.00 $3.00 
PRAGARO VARESNYSIS, Vytautas Volertas. Prenujuo-
PRINCAS IR ELGETA. Mark Twain. Apysaka, 192 p. $2.00 $1.90 
_ tas romanas, lietuviškos Knygos Klubas. 273 psL . . $5.00 $2.00 

PRO VYSNIU SOD2» VL Šlaitas (1973( $3.00 $2.00 
RUDENS SAPNAI, Kotryna Grigaitytė. Draugo premi

juotas poezijos rinkinys. l iet . Knyg. Klubo leidinys 
1963 m., 80 pusL _..„ $2.00 $1.00 

RYTU PASAKOS. Vmcas Krėvė. Bleido Terra 1954. 220 
pusL 1052 m. Bleido Liet. Knygos Klubas ^u. $100 $050 

SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eflėraščiai. Bleido M. 
Morkūnas 1953 m. 64 pusi $L00 $0.75 

SAULES LAIKRODŽIAI Poeziia. Henrikas Nagys, 80 
pusi. 1952 m. Bleido l i e t Knygos Krabas fLOO $0.75 

SAULELEEMSIO SPINDULIUOSE, P. Sagatas. Eiliuoti . -, 
: kųrinėkai. 95 pasL $2.00 $150 

ŠEFTXNI SAULES PATEKĖJIMAI, J. gvabaitė (1974) $3.00 $2.00 
SIDABRINES KAMANOS. Kazys Bradūnas. Draugo 

dienraščio poezijos premijuotas eilėraščių rinkinys. 
1S64 m. Minkšti viršeliai, 94 pusL $2JOO $1.00 

ffiKSPYRO SONETAI, vertė Alf. Tyruohs $3.00 $2.00 
«ERKANO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija. Lietu-

viikos knygosidubo leidinys. 1965 m. Minkšti virA, . 
. 86 pusi. $1$0 n.oo 
ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrikaifiust-

racijos M ^ueikio. 1950 m., 96 pod. $UO $100. 
SUŽADĖTINE, novrfės. J. Tintais. Terros leidinys, 1957 ' 

nv. 180 pusi $2.00 $150 } 

ŠILKO TINKLAI Aloyzas Baronas, novelės (1974) $4.50 $250 
ŠVENTIEJI AK?,!ENYS, Faustas Kfcša. DMakthnal eilė

raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Bleido prel. Pr. 
Juras, 1952 m. 116 pusL $2.00 $1.00 

SVENTADDZNIS \M MIESTO. Marius Katališkis. Pasako
mai. 356 pusi. Bleido Knygų leidykla Terra 1963 m.. • «. 
Kieti viršeliai .^ > $5,00 $3.75 

TAMSIAUSIA PRIS AUŠRA. B. Raila. Žurnalistika. 
448 puslapiai „ _ ,. „ $5.00 $350 

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. P. Kesiunas. 3-jų dalių 
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido aaajrifls, • 

- . Oiicagoje, 1953 m^ 293 pusL „..., $3.00 $2.00 
TAUTVILĄ. Juozas Kralikauskas. Romanas. lietuviškos 

Knygos Klubas. 1973 m., 205 psL $4J00 $250 
TĖVYNES SARGAS, žurnalas. 1951 — m t , Nr. 1, 1952 

m t. Nr. 2, 1953 — IV t., Nr. 1 ". ... •. $2.00 $1.00 
TILTAI IR TUNELIAI, jiunųjų išeivijos poetų antol. 

<196») „ - _ . . . $2.00 $100 
TOMAS NIPERNADIS. August Gailit, vertė H BL, Ter- , 

ros leidinys, 1952 m. 315 pusi. $2.50 $150 
TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S. Aliūnas. Eilėraščiai. Hu-

atostetine forma kalbama apie mūsų kandieniniua rū
pesčius ir negeroves. Spausdino "Draugo" spaustu-

• v* 1961 m., 64 pasL $1.00 $050 
t R Y S ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA Juozas 

ftvaJstss, Chjcagfo, 1058 m., 178 pusL $2.00 $150 
UPE TEKA VINGIAS; Vytautas Volertas. Romanas. 

Lfct. Knygos klubo Mdtays, 1963. Minkšti viršeliai 
. . 332 pusL ...^^..^^* ;~.. $3.50 $150 

UPE l RYTUS. UPE Į ŠIAURE. Kasys Almenas. Roma
nas. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 1964 m. 

_ 6 tomas. 325 psl. Minkšti virš $3.00 $1J0 
CnflRANDIS. Jurgis Jsnkus, novelės (1973) „...— $450 $250 
U« SPYGLIUOTŲ VTELŲ. A. Gervydas, 1960, "Draugo" 
v t, jynr1s« 219 pusL. - $2.25 $1.00 
VAIŠVILKAS. Juesas KmUkauskas. Romanas. lietuvis-

kas) Knygos Klubas. 234 psL ..- _....—... $450 $200 
VAKARAS SARGO NAMELY, A. Vaiaulaitta Pasako- ^ ^ 

Sudiev 2icmuze 
5 kait*. aaoįo tipo mnr. 

Ir garaiae. Centr. oro šSdymaB Ir 
vSplaimas. Galimo tuoj pažiflirStl ir 
nupirkti vi ?28,»60. Marquette 
P a * e . 

4 Tfemtę mūra? * nųsj i s* M*r-
duette Parke. Nscojas gazu SUdymaa 
NašlS atbiuoda a i S38.804. 

5 kamb. labai modernas mUro ša
mas ast plataus sklypo, tipkftmati 
šeimai žavingai gyventi Art! 7f Ir 
Kedzie. SS9.S00. 

CMAė ptotas sklypą* <r gSraiM 
Mamuette Pke. Vertinga* pirfcBjni. 

Trlrtaa 2-jo aukšeę mūras. 2 botai 
fr maloni biznio patalpa. S aoto 
ĮTf»*«« Savininkas nusileido ikr 
$S8.S0O. Marqnette Parke. 

Vatdis Rea! Estate 
2825 West 7l$t Sfrtil 

TeL 737-72M ar 737-8584 

HELP WANTED VYBAI 

JOURNEYMAN 
MACHINE REPAIR 

Immediate eperongs t/>r dualifieč 
machine repair journeyman. Applic-
ants mušt eithar be graduat© appren-
tice in machine repair or bave a 
minimum oi 8 years ot o n tbe jo b 
experience im the machine refair 
trade. Experience in, larse metai 

stamping preaaes desirable. Exoeifent 
pay aad liberąl benefita. 

AppV in pąrscp Mondaya 6u£y 
.' 7 a. m. 60 3 p. ai. 

FKHER BOT>T PIVL^fON 

CO«BPORXTtON 
78*h & Willow ^ r t a g s Rd. 
"#uW- Springs, Būt. ėiJS8d 
. puolu* — 35*4steo 

• ' • . : . . \ i -

i a Eąnal Opporwnitj EmployerlC/y 

V E B i f a t t BORtvG ym& 
OPEBA136S 

rrnniedte*« openidįrs for jsereral qtia.ll-
fied produetions v«rt»eai bbxi9ST and 
rnilling machine operaiors. Elx«€Jlent 
starrtiny — a.?* Į.* A compftny b^eaė&ts. 
A.ppIira.tioti acjcepted daily between 
9 S. Ttt —u S pį-in. 

AdvaaoeĮ^Procmf; Soppflea 
M03 W. HnbbBirH. Chloa^o 

SS940M A«k f OT John IVtaca 

f kamb. mftr. 3 miî ami. 65 ir Tai-
man. $27,500. 

Gražus bungalow — 6 kamb. 2 Ži
diniai 83 ir Kedzie, 564,200. 

15 metų senumo, 5% kamb., S 
miegami. Daug rūbinių. 2*4 maS. ga
ražas. 63 ir Narragansett. $54,000. 

2-įą avkštų — po 6 kamb. mflr. 
65 ir Talman. $32,500. -,{ i 

M akn| žemas Lssasaa, $10,000 
už akrą. 

T00L DESISKCTS, 
CKCICERS, mmiiLEns 

Loag programs 
FftLCON STGINEERING 

& TOOL C0MPMTT 
5227 Danshei ftoad 

Countryside. HL 60525 
. teL — 4 m l 2 0 

-

...• 

•-

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

2951 W. 63fd St , 436-7S78 

V Y R A I IR M O T E R Y S 

ASSISTANT SLPKKVISOB 
a. m. to 8 p. m. or 11 a. m. to 

T p. m. - - ~. 
KTTCHE>* HELPER 

a. m. to 3 p. m. or 10:30 a. m. 
to 8 p. m^^. 

FOT WASHERS 
1«:S0 a. m. to S p m. 

NORRIDOF. NUBSHfG CifelNTKK 
TEL. 457-0700 

HHJ» WANTED — 

Budraitis Realty Co. 
MBS sn A Mum QBnm paroavtmo 

įstaigom aptarnaujame pistvakarn} 
QiKa#s. — 

Ir 
!WR1NTIEJI 

PARDOOTI AR PfMCTI 

be Jooo 

YOUNG LADY 
Age 18 — 65 

TaJp pat H>e)oJa* dsl 
TOAUD5M0, ar norint aodrausd 
NAMĄ AUTOIHJMLI, GYVYBĘ fx 
SVEIKATĄ maloniai jums pafsnmoi 

BALYS BUDRAITIS 
42-43 W. 6Srd S t , Cfaieago, BL 

7tf7-O6$0 artis 778*8971 

uiuuiniiHHinitiniiHimHiiiiiiiiiittiiiiiit 
RAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoja. 
Galiu namus parduoti 
Turiu gecus pirkėjus. 

KKAL ĮSTATE BROKE3H8 
( P. ŽUMBAKIS - PR 84116 

UIUIHIIIIiniHIIHIIII 

Outgoing personality — foll time. 
Permanent posrtkm. Asaost young 
executive. Advertising office, mter-. '.. 
esting work. Variable hoars. Top ' 
s&Iary. 6 Corners area. ~ 

Cal — 

MR. WIVE — TeL « 8 - 0 W 3 

WATTRĖSffiS 
Posrtioos open !n private cotrntry 
dnb Good working oonditions. 
Good saiary and betwfit^. 

For lat(«Tlew Oall flS-OOM 
mABDLF A CVrLF. CtiJB 
809 W« fV)rtw At$w, (Mtcngp 

-

Parduodamas 55 pėdą pločio namas 
— 2 krautuvės. Galima pirkti ir 
so geležies (hardware) bizniu. 2 

2012 W. 71 9t T«L XtVtm 
Farfc arės — 3 bedroom 

brick bungalcnv. Immediate posses-
flion. Cali 737-5263 after 6 p. m. 

I I M I 8 I O 

IHIItUlUlll l l if l 
pr«k)a pAsfatektnosa 5ST& 

0089106 PASCBZA CXPBSBB 
SIUNTINIAI | UETUYĄ 

D t M E S I O 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinku ir vandens 
Sūdytuvu specialistai. Vfrtuvfs ir 
vonios kahmetai. Keramikos ir kt. . 
plytelės. Giaas STocls. Sffikos 
vamzdžiai , išvalomi flektrA. Ga- . 
Bt* kniptia n«b 7 i » g vai. ryto y 

arba po 5 vai. vakaro. 
.... 

SWB %PIVA& — flSs^M 
BJBSSPe*WUlUL I j 1 

iitnitnifiiniBiuii 
p SUMAUK,. rxHBsem ACSEMCT 

tetai nsiū hlnnisisnipii f o n š j M Į s i 
StvaM; VSŠIII 1* E'IRCpfja ^UMBtO. 

T T L — W 4 . 
IHItHMHNIlHHNflIt* 

BSn B. BkfeSe«8^ CMoNlo.ni 

Vymatas Vslsstssss 
WIHIt lHHHII imi l l l imMII IUMMUII IWWS 
— • • • • • m i*~ , ~ m M *• f • • • • ! • • ! ^ 

„ - , - f į • i r, r • 

SIDUTINUI i UETDVI 
ii kitus kraitat 

IMS Ardssr A m 
m. mm, MSL tm-mm 

10% — 20c 
oi apOraod 
p u t n u 

— * 0 % 

F U K 2AP01IS 

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

B SS sBs» MSI M i Š ^ ^ b ^ k ^ ^ k b t t t a ^ - ^ B ^ J L ^ B B L ^ ^ 

jqxmnsuB poi I M I B tį ius» 
" ' ^ — ; 

M>: 87W8W artM 
(st d f u i s t j j t ••Dram^' 

http://qtia.ll-
http://CMoNlo.ni


m m SKERDYNIŲ LIUDININKĄ AfUNKIUS ' C H I C A G O S U 
| JWjSJąĮMWW.'"i«S. 

JURGIS JANULAITIS 
Daytona Beach, Fla., Ormond 

Beach apylinkėje, visai arti M 
lanto kranto, ramiame kampe 
lyfe dienas leidžia buvęs di
delis Amerikos lietuvių veikėjas,j 
ilgo amžiaus sulaukęs, labai įdo
mus Beturįs Jonas Kasmauskas -
- Kas. 

Sekmadienio popietę su daito-
nišklu Adolfu Andruliu aplan
kome s! vyrą ir nuoširdžiai porą 
valandų išsikalbame apie nusku
bėjusius jo gyvenimo metus. 

Jonas Kasmauskas, tiesus, au
galotas, lėtu žingsniu eidamas, 
pasitiko mus tardamas: "Džiau
giuosi, kad lietuviai manęs, seno, 
nepamiršta". Prašom į vidų. Pa
klaustas, kaip laikosi, vėliau pa
pasakojo apie save: 

—Esu gimęs 1883 m. gegužes 
15 d., grafo Čapskio Beržėnų dva
re, Šaukėnų parapijoje. Tėvas bu
vo dvaro užvaizdą. Labai skur
džiai gyvenome. Tėvai buvo su
silaukę 10-ties vaikų. Penki 
mirė mažiukai. Užaugome trys 
broliai ir dvi seserys. Vėliau tė
vai persikėlė į Šiaulius. Aš būda
mas šešiolikos metų pradėjau 
mokytis kalvio amato pas vokie
tį Hormaną. Apie kokį mokslą 
neturėjome progos nei pagalvoti. 
Buvo sunkus gyvenimas... 

— Artėjate į devyniadešim-
ties penkerių metų amžiaus su
kaktį. Gal galite atidengti savo 
ilgo amžiaus paslaptį? 

—Vengiau degtinės, dabojau 
valgį, nepaleistuvavau, mėgau 
sportą, sportavau. Visą gyvenimą 
sunkiai dirbau. Mėgau organiza 
cine veiklą ir didelę dalį savo gy 

ÎOS 
METINIS VILNIEČIŲ 

SLSffilNKIMAS 
išvestas su patenkinamu pel
nu, o revizijos- komisija apys-

Pas Kražių skerdynių liudininką 
Joną Kasmauską-Kas (kairėje),' 
Adolfas Andrulis ir "Draugo" ben
dradarbis Jurgis Janušaitis 

Mokyklos autobuso šoferis E. 
Grimmelbein, 66 m., bevairuo
damas ir beveždamas penkis 

raų spaudoje vtešų pretenzijų į mažus invalidus Taikus, gavo 

M 

Ir, matote, venimo jai skyriau 
dar ir dabar laikausi. 

— Ką btuiirigesnio pristtnena-
te iš savo gyvenimo? 

— Atsimenu Tado Blindos — 
svieto Ivgmtojo^-stautėjima ir ga
lą Luokės miestelyje. Baisus buvo 
žmogus. O baisiausias mano gy
venimo įvyk'*s tai garsiosios Kra
žių skerdynės 1893 m. Buvau jau 
paaugęs berniukas. Apie dešim
ties metų. f ą sekmadienį su tė
veliais nuvažiavome į Kražius pas 
giminaiti, mažažemį. Tėveliai nu
ėjo i bažnyčią o ai su kitais vai
kais žaidėme ant Kražantės upės 
kranto. Pasigirdo riksmas švento
riuje, ir mes atbėgome. Matėme, 
kaip kazokai "nagaikomis" mu
šė žmones, daužė buožėmis ir 
kardais. Žmonės rėkė, kirtosi at
gal. Kraujo kknai Baisus vaizdas. 
Ir kai mes pasimaišėme maišą- Į 
tyje, vienas kazokas man kirto 
per galvą. Perskėlė. Ilgai nesugi-
jo žaizda. Ir visam gyvenimui ri
ko randas, ant kurio niekada ne-
beataugo plaukai. Štai, čia, pa
žiūrėkite,—parodė randą galvoje. 
—Tai Kražių garsiųjų skerdynių 

ir tuometinių okupantų rusų ka
zokų "dovana" mažamečiui ber
niukui, lietuviui. Tada, sako, bu
vo užmuštų, sužeistų. Kražių sker
dynių '" niekada neužmiršau h-
neužmiršiu, nes mano tėvynės 
priešo biaurus darbas. Esu pa
rašęs-apie tuos įvykius plates
nius atsiminimus ir juos atidavęs 
prel. P. Jurui. Na, ir dabar, mano 
senoje tėvynėje bolševikai šeimi
ninkauja. Skaitau spaudoje, kaip 
jie baisiai engia mūsų kraštą. 
Mes turime išlikti lietuviais, vie
ningai kovoti prieš naujuosius 
kazokus, — su giliu įsijautimu 
susiniąstydamas pasakojo sun
kius ano meto išgyvenimus tvir
tas žemaitis Jonas. 

— Ūgtelėjęs, pramokęs kalvys
tės, kur link kreipėte savo gyve
nimo? 

— Dirbau Šiauliuose pas Zu
bovus, buvau kuliamųjų mašinų 
prižiūrėtojas ir vis svajojau apie 
geresnį gyvenimą. 1901 metais, 
būdamas 18 metų, palikau tėviš
kės namus ir Bėjau į pasaulį ge
resnio gyvenimo, skanesnio duo
nos kąsnio ieškoti. Atvykau Ame
rikon, į S. Bostoną. Dirbau Woll-
worth fabrike už 8 centus i va
landą, savaitėje 60 vaalndų, gau
damas viso 4.80 do. p » savaite. 

— Ąf turėjote progp^ panau
doti išmoktą kalvio ameta? 

— 0. ttlp. 1916 metais įstei

giau savo įmonę "Boston Instru-
ment Mfg. Co, Ine". Pradėjau ga
minti precizinius medicinos įran 
kius. Sekėsi. Padariau patobulini
mų, naufų išradimų užpatenta* 
vau. Dirbo 42 darbininkai. Ir sa
vo įmonę išlaikiau 43 metus. Tu
rėjau darbo, daug užsakymų ir 
darbą atlikdavome gerai ir sąži
ningai. (Čia Jonas Kasmauskas at 
nešė savo gaminių ir išradimų 
pavyzdžius - medicinos įrankius 
ir apie kiekvieną smulkiai papa
sakojo, kuriam tikslui įrankiai 
buvo vartojami.) 

— Sakėte, kad domėjotės lie
tuviškąja veikla. Gal suminėtu
mėte savo veiklos būdingiausius 
bruožus? 

— Dirbau Didi Liet Kunigi 
Vytauto • pašalpos klube, SLA, 
buvau vienas iš Lietuvių balse 
draugijos steigėjų, suorganizavau 
Lietuvių jaunuomenės ratelį. 
Daug jėgų ir lėšų įdėjau išlei-
džiam lietuvių laikraštį "Atei
tis", vienas iš Sandaros steigėjų, 
čia buvau iždininkai ir įdėjau 
daug savo pinigų. Dirbau Altos 
pirmininku ir iždininku. Soc Bos
tono klubo esu garbės narys ir 
čia įdėjau savo daug lėšų ir dar
bo. Mėgau dainas, dalyvavau Mi
ko Petrausko Gabijos chore, dai
nuodamas ir solo partijas. Žo
džiu, daug gražių gyvenimo me
tų, šalia savo darbo, esu pasky
ręs Lietuvai ir lietuvių veiklai 
Amerikoje. Nesigailiu. Tai ne
šė man tam tikrą džiaugsmą k 
gyvenimo įvairumą. 

Vilniaus Krašto lietuvių są
jungos Chicagos skyriaus me
tinis narių susirinkimas įvyko 
kovo 12 d. Jaunimo centre, ku
riame vilniečiai gausiai dalyva
vo ir aptarė sąjungos bėga
muosius reikalus. Gražus bū
rys dalyvių parodo, kad Vilnių 
ir jo kraštą lietuvis nepamiršta 
ir išeivijoje gyvendamas, nesi
gailėdamas darbo ir aukų. 

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirm. Juozas Lekas, kuris savo 
trumpu ž-f>djMu pasveikinės su
sirinkusius, pakvietė pravesti 
susirinkimą — pirmininkauti J. 
Truškūną ir sekretoriumi J, 
Vmciūną. 

Apie skyriaus veiklą praneši
mą padarė pirm. J. Lekas, ku
ris smulkiai išvardino ir vaiz
džiai paryškino nuveiktus valdy
bos darbus per praeitus metus, 
kurių dėl vietos stokos neįma
noma čia aprašyti. Gal tektų 
tik paminėti, kad paremta pini
gine auka lietuviškoji spauda, 
visos trys radijo programų va
landos ir politiniai bei kumri-
niai vienetai. Prisiminti ir gra
žiai pagerbti nrirusieu nariai ir 
šeimos pamaldomis bei kapų 
aplankymu, prie jų pasimelsta 
ir padėta gėlių. Nuoširdžiai pa
reiškė padėką prisidėjusiems 
prie skyriaus ve&los darbų au
ka, dalyvevimu susirinkimuose 
bei naudingais savo patarimais 
Tik* dėka tokio vimietiško atvi
raširdiškumo paslaugumo ir 
dosnumo, skyrius turi galimy
bę prisidėti prie kiekvieno Ketu-
viško - patriotinio darbo ir j | 
paremti. Numatyta įsigyti sky
riaus vėfiavą, kuri jau supro
jektuota ir gaminama. Naujais 
nariais priimti ir visų pasvei
kinti: Elena Tamošaitienė ir 
Jonas Puidokas. TbnaU pada
rė pranešimus kasininkas ir 
revizijos komisija. Kasa tarė
jo gražią apyvartą ir balanas 

kaitą ir pateisinamus dokumen
tus rado pilnoje tvarkoje. Su
sirinkimas už toki našų ir gerą 
darbą vadovybei pareiškė pa
dėką gausiu rankų plojimu. 

Susirinkimas teigiamai jverti-
nęs valdybos grasų darbą, pra
šė palikti sekančiai kadencijai. 
Buvusi valdyba sutiko ir toliau 
vadovauti Revizijos komisiją 
sudaro: AL Dundulis, A Stan
kus ir M. Noreikienė. 

Kiek daugiau pasisakymo ir 
aptarimo įnešė dienotvarkės 
punktas dėl lenkų tebereiškia-

įbojB. 
Chicagos viename lietuvių 

laikraštyje tilpo rašinys, kuria
me buvo parašyta, kad lenkai 
dabar nieko neturi mūsų užėmę 
ir net aJnJnma užmegzti arti
mus ryšius ir būti gerais drau-
gaiš. Susirinkimas dėl tokios 
"interpretacijos" pasipiktino ir 
pareiškė griežtą protestą. 

Susirinkimas praėjo sklan
džiai ir darbingai. Po susirinki
mo dalyviai pavaišinti kavute, 
kurios metu pasikeista įspū
džiais. J. Tijūnas 
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Mylimai Motinai 

Vilnių, jog jie Vilniaus neatsi
sako ir, kaip atrodo, tą palaiko 
ir jų egzilinė vyriausybė. Tuo 
reikalu susirinkimas pavedė 
valdybai pranešti skyriaus nu
tarimą, kad VKL s-gos centras 
atitinkamai reaguotų spaudoje 
ir kitur j tokį lenkų įžūlų akiplė
šiškumą. Tuo pačiu liks istori
niai dokumentai, kad lietuviai ir 
išeivijoje budi Vilniaus sargy-

MffiTLS AUTOBUSE 

širdies smūgį ir sukritęs. mirė. 
Bet autobusas, niekieno ne
valdomas, riedėjo tolyn netoli 
Darien, atsklauždamas į pašto 
dėžutes ir automobilį. Sunkve
žimiu važiavęs K. BrunzelL, 38 
m., pastebėjo, kad autobusas 
važiuoja be šoferio ir sunkveži
miu privažiavo artyn, įšoko į 
autobusą, jį sustabdė ir išgel
bėjo vaikus. 

— Teko girdėti^ kad tamsta 
daug esate padėjęs ir naujiesiems 
ateiviams?.... 

— Dypukus sutikdavau nuo 
laivo. Padariau 27 šeimom įva
žiavimo dokumentus. Jų tarpe ge 
nerolams Musteikiui ir Černiui su 
Šeimomis. Gener. Černius kurį 
laiką pas mus ir gyveno. Padėjau 
jiems ir finansiškai, pradžioje, 
besikuriantiems. .Deja, vienas ki
tas net nepadėkojo, o vienas kitas 
vėliau net iš savo namų mane 
išvarė, neatsilygino. Bet jiems at
leidžiu. Padariau ką galėjau, kad 
jiems būtų lengviau pradėti gy
venti, susimąstė, kiek pritilo mū
sų pokalbininkas. Na, gal ką iš
gerti pasivelytumėte, — pasiūlė 
Jonas. 

Šis malonus pokalbininkas, il
gaamžis žemaitis Jonas Kasmaus
kas jau nuo 1959 metų pensinin
kas. 1973 metais apsigyveno Flo
ridoje. Žmona mirusi 1948 m* 
Išaugino dvi dukras ir sūnų. Da

bar gyvena prie vienos dukros su 
žentu. Geros sveikatos. Tiesus, 
vairuoja mašiną, visada atvyksta 
1 Sos apylinkės lietuvių ruošia
mus tautos šventės, Motinos die
nos minėjimus ar kitus subu
vimus, dar taria patriotinį žodį. 
Jūsų korespondento paprašė už
sakyti dienraštį "Draugą". Skaito j 
įvairios spaudos, dar rašo. Tvar
kingai veda albumus, į kuriuos 
suglaudęs visus didesniuosius Ke-
tuVht gyvenimo įvykius. Flori
dos gyvenimu labai patenkintas. 
Savo gyvenime parodęs daug svei 
-kos iniciatyvos, sumanumo, ryž
to it veiklos. Karvio amato iš
mokęs, tapo gerai vedamos medi
cinos įrankių gamybos įmonės il
gametis savininkas. 

Ir dabar domisi Hetuvių gyve
nimu, džiaugiasi, kad Daytona 
Beach ir apylinkių lietuviai or
ganizuojasi ir jis žada savo viso
keriopą paramą klubui. 

Šiam tauriam lietuviui, spaus
dami tvirtai ranką, mudu su A-
dotfu Andruliu palinkėjome dar 
daug gražių gyvenimo metų ir 
sveikatos. 

A.tA. BĖRUKE ŽAGONAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė kovo 19 d., 197S. 8346 vai. ryto, sulaukus 98 m. am! 
Chicago, BL 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Adelė, pusbrolis Paul 

Boubiis BU šeima, teta Vera Pranskus su šeima ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas Sntrad., 3 vai. popiet Lack-Lacka-
wicz koplyčioje, 2424 \V. 69 Street. 

Laidotuvės įvyks treč.. kovo 22 d. ii koplyčios 9 vaL ryto 
bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos oi velionės sielą. Po pamaldų 
bos nulydėta į Šv. Kazimiero hetuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuves*. 

Ktriiftto Sesuo ir kiti 
Lsid. direkt Steponas Q 

gimines, draugus b* pažjats-

tst 717*913 

PmušaOB giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1979 m. 
kęse 20 <Li 2*30 vaL ryto, sulaukus 79 metų amžiaus, mirė 

A. A. 

FfijO^ffiNA BUTENIENB 
Gjrv. Chicago, DL, Marąuette Parko apyL 
GmaS Lietuvoje, Širvintų apylinkėje. 
Amerikoje aįįyveno 28 metus. 
PrScIaBsė D.L.K. Birutes dr-jai ir LB. Brighton Parko apyliakei. 
Liko giliai nuliūdę dukterys Algė Šležienė, Vida Šilienė, sūnus 

Zenonas, marti Margarita, žentai: dr. Adolfas Šležas ir Vytenis šilas, 
anūkai: Silvija StežaitS, Algirdas ir Dama Silsi, sesuo Vanda Ur
bonienė- su- *yni- Antimi ir jų vaikai Dalia, ir Edvardas, sesers duktė 
Danutė Borke, Lietuvoje sesuo Leokadija ir brolis Aleksas su šei
momis. 

Veliosfi -buvo našlė a. a kpt. Juozo Butėno. 
Kurtas fus pašarvotas Petkaus laidotuvių namuose, 2S33 W. 71 

St, kovo 21 d. 4 vaL popiet 
Lsidetuv** įvyks treCiad.. kovo 22 d. iš koplyčios 8c45 vaL ryto 

bus nulydėtt į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, ku
rioje įvyks pAuingos pamaldos. Po p3"™!*! bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

NuoSirižtal kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti a a. Filomenos Butėnienės laidotuvėse. 

Nuliūdę: skalija, suuos, marti, žentoL sesoo b? anOksf 
fcskletuvių direkt Doaald A. Petkus — TeL 47S-2345 

A 1 «• 

Mmmmtm 
Gyveno Chicago, Dlinois, Marąuette Parko apyL 
Mirė kovo 20-d. 1978, 7:15 vai ryto, sulauku 87 m. amž. 

Gimė Lietuvoje, Vleverių kaime. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūau* Gediminas Mickevičius 

ir marti Zota, duktė Stasė Labanauskienė ir žentas dr. Ignas, 
8 anūkai, 12 proanūkų, sesuo su šeima Lietuvoje ir kiti giminės, 
draugai k* pažįstami 

Kūnas bus Įiiiai rttt— antrad, 2 vaL popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 3688 W. 71 St 

Laidotuvės rvyks treč.. kovo 22 d. iš kopryJos 10 vaL ryto 
bus atlydėta i švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyią, ku
rtoje {vyks gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose- laidotuvėse, 

N«Mfide: Sūjms, duktė, marti, žertas, aaftlcai ir prasunksi. 
Laid. direkt Donald A. Petkus, teL 47S-2345 

A. A 

Aleksandrai Romanui farfitaiskui 
m i r u s , 

jo motinai mielai VANDAI KULIKAUSKIEIfEI, sese
riai HHTIEI ii broliui VYTAUTUI su šeima reiikiame 
gilią užuojautą ir drauge liūdime. 

Of. Kaustasai ja tttttpitai 
Or. Putras Sukuty* 
AMfas Ir Jadvyga iiutiri 
M U K I U ir EB&Mjfl •f*imtn«i 

Saftja TafliHiai 

A A 

FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus, 
mūšy bendrad&bę Vidą Silienienę ir v i 
sus jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu su ja bei kitais artimaisiais liūdi 

-

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
REDAKCIJA IR SPAUSTUVE 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. SAIDAS Ir GERAJLDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4838-34 St* Gallfanria Araut 
Teloionai LA 34)440 ir LA 3-9852 

4006-87 Sauin HufiRitagu Avuuuu 
Teleiooat — TArdi 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktorferf 
6 8 4 5 SOUTH YVESTB*! /8/E. 

• 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL 7 3 7 - 8 6 0 0 
TeL 7 3 7 - 8 6 0 1 

PETKUS 
1 1 * * 1 I i ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
IBIS MOPIUNIMOB KOnTOOS 

2533 Wast 71 St. Tai. GRovauhiII6-23454 
I4I0 Sa. 50th Afa^ Oiaato T0wauaJI 8-2I08-6 

anom ACTonoBruam WATTH 

LAIDOTUVIŲ DIREKTCMttAI 
Uatuvlv Lajdotuvli Direktorių Aaueitd)M tetai 

ANTANU M. raiUIPS 
TOMAS IT LAURYNAS LABANAUSKAS 

90. LITUANICA AVE. TsL Ti 

STEPONAS C. UCK (LACKAW1CZ) UI S8N6S 
»M W. 2M FLACE 
M N I . M STREET M . REpohfle 7-lHf 

Patai RBta, OL TsL f7M41t 

PETKAS BIEU0NAS 
SO. CALIFORNIA AVB. TsL 

JUR6IS P. RUOMIN 
LITUANICA AVB. TeL YArdi M19MI 

POVILAS L RIDIKAS 
TsL Y A l * MtU 

VASAITIS • BUTKUI 
LL M . 
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X Frontas Juška, Kenosha-
Racine, Wisc., veikėjas, ilges
niame laiške iškelia LP demo
kratiškumą, pabrėždamas: "LB 
išeivijai yra palaima lietuvių 
tautai ir parodymas kitatau
čiams, kad mes būdami negau
sūs, sugebam demokratiškais 

X Liet. katalikų gydytoje \ pagrindais suorganizuoti viso 
Korp! Gajos priešvelykinis su-jpasauho lietuvius jungiančią 
sitelkimas buvo sekmadienį, ko
vo 19 d., 10 vai. ryto Marijonų 

LB" 
x Stanley Luinis, SomerviLe, 

koplyčioje. Šv. Mišias laikė ir Mass., nuoširdi "Draugo" skai-
pamokslą pasakė kun. J. Va&- tytoja, mums atsiuntė velyki-
kas, MIC. Po pamaldų svetai-Įnhis sveikinimus ir 10 dolerių 
nėję vyko bendri pusryčiai ir Į auką. Labai ačiū. 
susirinkimas, X Vaclovas ir Valė Kuzmie-

Ikai, žinomi vaterburiečiai, mus 
X Cicero LB apylinkės m ^ ! ^ ^ pasveikino, atsiųsdami 

tinis narių susirinkimas fvyko j p r e n u m e r a t o s m o k e s t į -a 9 d o L 
kovo 5 d. Išrinkta nauja vai- į ^ ^ A f f i L 
dyba pasiskirstė pareigomis: 

S C Chicagoje, paslydo nuo 
molo ir įkrito į Micbigano eže
rą. Policija metė jam gelbė-

| jimosi priemones, bet negalėjo 
išgelbėti, tik prilaikė nuo nu
skendimo, kol atvyko helikop
teris ir jį ištraukė. 

GREITKELIS I SIAUBE 

15 ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE 

— Salomėjos ir Petro Šmal-
žių dukros Rasa Marija ir Vida 
Aurelija vasario 26 d. atšventė 
18-tą gimtadienį ir šiais metais 
baigė aukštesniąją mokyklą. 

Kostas Aras — pirm., Romas 
Paulėnas vicepirm., Aldona Za-
ilskaitė, sekret, Edmundas 
Rimkus, Vanda Bichnevičienė iri 
Vaidotas Vaičiūnas — parengi
mų vadovai, Vita Musonytė — 
jaunimo reikalams. Algis Su-
vaizdis — kandidatas. 

X A. a. Filomena Butėnienė 
staigiai mirė kovo 20 d. ryte, 
sulaukusi 79 m. amžiaus. Pa
šarvota Petkaus Marąuette lai
dotuvių koplyčioje kovo 21 <L 
Liko dukterys Algė Šležienė ir 
Vida Žilienė su šeimomis, sūnus 
Zenonas su šeima, sesuo Vanda į Labai ačiū. 
Urbonienė su šeima ir daug 
giminių. Velionės duktė Vida 
Žilienė šiuo metu dirba "Drau-

X Bronė b* Jokūbas Aleknai, 
dideli lietuviškosios knygos my
lėtojai, atvykę į "Draugą" pa
sinaudojo lietuviškų knygų atpi
ginimu, prisirinko įvairių leidi
nių už 90 dolerių ir tuo gra
žiai parėmė mūsų knygos leidi
mo darbus. Dėkojame. 

X Elena Špokienė, Crystal | 
Lake, UI., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 9 dolerių au
ką. Ačiū. 

X V. Urbonas, Brampton, 
Ont, atnaujindamas prenume 

Cicero Šv. Antano parapijos mokykla iškilmingai paminėjo Vasario 16 d. Minėjimas buvo pradėtas bažny
čioje šv. Mišiomis Nuotr. Mik. Ivanausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAMINĖTA 

KUN. J. PRUNSMO 70 BL 
AMALAIS SUKAKTIS 

Spaudos darbuotojui kun. 
Juozui Prunskiui pr. metų gruo
džio 22 d. suėjo 70 metų am
žiaus. Jo sukakties minėjimą 
gruodžio 17 d. Jaunimo centro 
kavinėje suruošė Amer. lietuvių 
bibliotekos leidykla. 

Minėjimą pradėjo A. V. Dun-
dzila, pasidžiaugdamas naujos 
leidyklos viešu pripažinimu ir 

bą baigė maždaug šiais žodžiais: i Po to buvo pateikta puikiai 
"Sakoma, kad žmogus yra dul- Stropienės ir Kybartienės pa
ke. J. Prunskis įstengė savo ruošta vakarienė, kur svečius 
gyvenimo dulkę paversti kalnu". 
Tokiu būdu jis yra ir liks mū
sų tarpe gražaus darbo pavyz
dys ateinančioms kartoms". 

Sukaktuvininkas J. Prunskis 

Diplomų įteikimas įvyko sausio 
Chicagos ir Illinois vadovy-! 24 d. Mackey Theatre — Hot 

bė nori nutiesti greitkelį palei Springs High SchooL 
Cicero Avenue į šiaurę. To sie- Į — St. Petersburgo, Fbu, t ie
kiant, leidžiama labiau sunykti tuviu klubo choras, vadovauja-
Cicero Avenue, kad būtų susi- mas muziko P. Armono, ruošia-
lauktas gyventojų pritarimas si dalyvauti penktojoj dainų 
šiaurinėj greitkelio šakai. 'šventėje Toronte. 

<f 

ratą atsiuntė 12 dolerių auką. [kartu išreiškė pasitenkinimą, 
kad yra gera proga pagerbti 

go" spaustuvėje. 
X Golfo klubo metinis susi

rinkimas įvyks kovo 31 d, penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Liet. Tau
tiniuose namuose. 

X Rašyt. AL Baronas paskai
tys naujausių savo humoristi
nių kūrinių "Lietuvos Aidų" 
radijo programos bankete l i e t . 
Tautiniuose namuose. Al. Baro
no kūryba nuteikia klausytojus 
linksma nuotaika 

x J. Vailokaitis, didelis lie
tuviškos knygas mylėtojas, nu
sipirko "Drauge" didesnį lietu
viškų knygų kiekį ir tuo parė
mė mūsų spaudos darbus. Ačiū. 

x Jonas Kučinskas, Miami 

X Aukomis po 4 dol. savo 
dienraštį parėmė: Justas T. 
Šaulys, Alfonsas Alčiauskas, U. 
Stapulionis, Aloyzas Balys. Ačiū. 

Beach, Floridoje, parėmė mūsų 
spaudos darbus 10 dolerių auka. 
Maloniai dėkojame. 

X Liet. Mot Federacijos klu
bas kviečia atsilankyti į tradici
nį Velykų stalo pobūvi, kuris 
įvyks per Atvelykį balandžio 
2 d , 2 vai. popiet Lietuvių Tan-
tinhiose namuose. Vietas rezer
vuoti -teL 476-7846 arba' 925-
0035. Kaina asmeniui 7 doL 

(pr.). 

X Alfonsas Baltušis. St. 
Charles, IH., aukojo 7 dol. Ačiū. 

X Auka atsiuntė: po du dol. 
— D. Mitkus, J. Serapinas, V. 
Linartas, Br. Baras, Vyt. Gu
tauskas, Nina Urbonienė; 1 dol. 
— Juzefą Nasvytienė. Dėkui. 

X Liet Mot Federacijos Chi
cagos klubas kasmet rengia 
abiturientų pristatymo pokylį. 
Šių metų pokylis įvyks gegužės 
20 d , 7 vai vak. Sheriton Inn 
restorane, 9333 S. Cicero Ave. 
Valdybai talkininkauti ir po
kylį ruošti sudarytas motinų 
komitetas — J. Krutulienė, pir
mininkė. V. Aleknienė, J. Pem-
Idenėir V. Užubanenė, narės. 

lietuviškos spaudos mecenatą. 
Prof. dr. J. Meškauskas per

skaitė specialios komisijos nu
tarimą, kuriuo minėta leidykla, 
atsižvelgiant į jos atliktą darbą 
ir gražiai išleistus krikščioniš
kos dvasios leidinius, yra pre
mijuojama 1000 dolerių premi
ja. Jos mecenatas — J. Pruns
kis. Leidyklos tarybos pirmi
ninkas prof. dr. J. Puzinas, pri
imdamas premijos čekį, savo 
žodyje iškėlė rėmėjų — mecena
tų reikšmę pasauliniame ir ypač 
lietuviškos kultūros gyvenime 
ir leidyklos vardu išreiškė rė
mėjui padėką. 

Sukaktuvininkas susilaukė vi
sos eilės sveikinimų. Pirmiau
sia žodžiu sveikino Lietuvos 
gen. konsule Chicagoje J. 
Daužvardienė, linkėdama su-

aptamavo "Sūkurio" taut . šo
kių grupės narės, vadovauja
mos G. Čepaitytės. 

Svarbiausioji viso vakaro da
lis — solistės iš Montrealio G. 

savo žodyje pastebėjo, kad lie-j čapkauskienės koncertas. So-
tuvių gyvenime gera knyga • listę pianinu palydėjo muz. Ma-
esanti lyg patranka, o leidykla nigirdas Motekaitis. Solistė pir-

lyg atominė bomba. Taigi moję dalyje padainavo Atverk 
visais atžvilgiais remtinas kny- savo širdį (G. Bizet), Liūdesio 
gų leidimo darbas. Dėkojo vi- dainą (H. Duparc) ir Pierrot 
šiems, kurie jį sveikino ir pa- (D. Debussy). šias nuotaikin-
gerbė. | gas dainas davė originalia kal-

«, ,• ,_«_*• • v v.. , ba — prancūziškai. Antroje da-
Toliau jis kalbėjo apie kai ku-1 ̂ p ^ . p a s i r o d ė ^ U e t u -

~ ^ n€1 |viskais kūriniais: Aš skrajoju 
(ž. K Binkio, muz. V. Kerbė-

riuos savo naujus 
projektus. Ilgiausiai sustojo 

ir gėlės (P. Lemberto — O. 
Metrikienės), Mergaitė (Mairo-

J . Stankūno), Gintarėlis 

X Justui Mackievfich, Jr., 
Standard Federal Savings & 
Loan Assn. prezidentas, kurio 
vadovaujamoje įstaigoje dauge
lis lietuvių yra puikiai aptar
naujami, sutvarkant • įvairiau
sius jų finansinius reikalus, Lie
tuvių Operai ir šiemet, kai yra 

-. ^• i .statoma gražioji Verdi "Na-x Skanus namie rūkyti kum-1. 
piaL skilandžiai ir dešros. Y p a - i u . . . ~J~ J ~. fT. V . . . . . , . zT I įteikė 750 doL cekj. Opera yra tingai didelis pasirinkimas Ve-' 
lykų šventėm. Veršienos keps
niai pagal užsakymą. Inte) 
tionai Meat Marke*, 2913 W. 
63rd S t . Chicago, teL 436-4337. 
Izabelė ir Petras Burkauskai, 
savininkai. (sk.). 

X 1978 m. kelionių į Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
So. Tai man Ave., Chicago, BL 
60629. telef. 737-1717. (pr.). 

X Leokadijos Braždienės de
likatesų parduotuvė, 2617 W. 71 
S t , teL PR 8-2030, be kasdieni
nių skanių ir sveikų valgių, š. 
m. Velykoms paruošia raguolį, 
paschą. babkas ir įvairių skonių 
tortus ir specialiai: margučius. 
beržo šakas ir ežiukus. Pasku
bėkite su užsakymais, kad galė
tume išpildyti. (ak.). 

X Reikalinga varytoja-as va
lyti įstaigą vakarais keturis 
kartus per mėnesį. Skambint 
238-9787. (ak.). 

X Puiki velykinė dovana sa
vo artimiesiems draugams šie
met yra bilietai į labai gražią, 
įvairiomis melodijomis perpintą 
ir laisvės tema paremtą Verdi 
"Nabucco" operą. Operos spek
taklių bilietai gaunami Vaznetių 

kaktuvininkui ilgiausių metų — 
, "Dieve, duok, kad J. Prunskis įnė 

Dėl informacijų kreiptis į V. | galėtų išdalinti dar daug tūks- į baigtas nuoširdžiomis vaišėmis, 
Aleknienę teL 238-6378. (pr.). I tančių . . . " Kun. P. Cinikas to*™* paruošė Lietuvių moterų 

nuoširdžiai sveikino sukaktuvi-įfederacijos- Chicagos klubas. 
ninką Liet kunigų vienybės, (pinnininkė Matilda Marcinkie-
Marijonų vienuolijos ir "Drau- nė>- Vaišėms vadovavo Stasė 
go" vardu. Džiaugėsi, kad yra ' Semėnienė, 
kunigų, kurie remia lietuvišką 
spaudą ne tiktai savo,, rašiniais, 
bet ir lėšomis. "Draugo" leidė
jų vardu dėkojo kun. Pruns
kiui už ilgą bendradarbiavimą 

opera, jos pastatymui j * > t e i k ė * " • • • * 
Liet. žurnalistų s-gos Chica

gos skyriaus vardu sveikino 
Alg. Pužauskas. Jis taip pat 
perskaitė raštu gautą dabarti
nio L2S pirmininko prof. J. 

prie jau paruoštos knygos apie y f l j j a k ^ Karvelytes 
lietuvius tremtinius Sibire kun _ J o n u š o ) jy^os, m u z i k a 
susidės iš autentiškų Sibiro 
tremtinių bei kalinių atsimini
mų, ištraukų iš jų laiškų ir iš 
daugybės iliustracijų. Jis pa
skaitė būdingesnių liudijimų 
bei laiškų ištraukas, o ekrane 
parodė apie 30 nuotraukų iš 
Sibiro lietuvių gyvenimo bei 
vargų. Iškėlė reikalą visomis 
išgalėmis kelti aikštėn bolševi
kų padarytas nuoskaudas Lie
tuvai bei lietuviams. Užsiminė 
ir apie projektuojamą naują 
knygą — renkąs medžiagą apie 
buvusius bolševikų kalėjimų ka
linius, karių pasakojimus ir kt. 

Bibliotekos leidyklos vakaro-
sukakties minėjimas buvo 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems mūsų parapiečiams, draugijoms ir 
parapijos rėmėjams. Sveikinam taip pat dienraštį 
Draugą. Daug laimes ir gausių Dievo malonių vi
siems Amerikos lietuviams, siekiantiems atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą. 

šv. Kazimiere Lietuvio parap. klebonas 
KIHf. JUOZAS KUPRIS, MIC. 

Wiseonflfcft •MMM 

jam dėkinga ir ne tik už kas
metinę piniginę paramą, bet ir 
už gilų supratimą Operos or
ganizacijos padėties tada. kai 
buvome pasiryžę išleisti Banai
čio "Jūratės ir Kastyčio" operą 
plokštelėse. Kai niekas neatėjo 
į pagalbą, J. Mackiewich, Jr., 
visai nedvejodamas suteikė rei
kalingą sumą šiam kultūriniam 
mūsų reikalui. Lietuvių Opera 
taria jam už tai nuoširdžiausią 
ačiū. (pr.). 

Sukaktuvininkui 
buvo įteikta dovana — visų va
karonės dalyvių pasirašyta kny
ga apie Chicagos lietuvius. 

(bk.). 

PUTNAMO RfflttJŲ 
KONCERTAS 

Kuprionio sveikinimą iš Los 
Angeles. 

Raštu sveikino vysk. V. Briz-
gys, ses. Marija Jėzaus Širdies, 
EI. Lapienė, Lietuvos atstovas 
Washingtone dr. S t Bačkis, J . 
Indriūnas, prof. J. Eretas, ses. 
Margarita, J. ir M. Kuprioniai, 
Marija Aukštaitė, prof. dr. A. 
Kučas. Ve Cižiūnas, S. Jasai
tienė, Altos Rochesterio skyrius, 
Liet. krikščionių demokratų są
junga. Pasaulio liet katalikų 
bendrija. preL J. Kučingis ir 
keletas kitų. 

Rašyt. Anatolijus Kairys, 
"Draugo" romano premijos lau-

Į reatas. kaip pagrindinis sukak
ties minėjimo kalbėtojas, savo 
ilgesniame žodyje iškėlė bū
dingesnius sukaktuvininko sa
vumus ir jo atliktus darbus. 
Kalbėjo apie J. Prunskį kaip 
kunigą, praktišką žmogų, dau
gelio knygų autorių, žurnalistą. 
Iškėlė jo darbštumą (daugiau 
kaip 10,000 straipsnių ir 30 

Sunkią žiemą prisimenant. Altos 
v-bos naryg J. Ta'andis "vaduoja" 

-»-, . . . ~. , *-. . i «vo automobili iŠ sniego Taos krautuvėje, 2501 W. 71 Ct , CU-| N e w UBĖCO 

Po šv. Mišių, kurias Jėzuitų 
koplyčioje laikė ir pamokslą 
pasakė kun. P. Garšva, Jauni
mo centro salėje buvo sekma
dienį, kovo 19 d., apie 5 vai. 
surengta puiki Putnamo seselių 
rėmėjų vakarienė ir soL Ginos 
Čapkauskienės koncertas. 

Vakarienę trumpu žodžiu ati
darė Chicagos rėmėjų pirminin
kė Marija Reinienė, pasveikin
dama gausiai susirinkusius sve
čius, viešnias iš Putnamo — tris 
seseles ir pakviesdama žodį tar
ti Nekalto prasidėjimo Marijos 
seserų vienuolijos vyriausiąją 
vadovę ses. Margaritą Barei
kaitę. 

Vienuolijos vadovė ses. Mar
garita padėkojo visiems rėmė
jams už nuolatinę pagalbą, kad 
seselės galėtų tarnauti Dievui, 
Bažnyčiai ir savo žmonėms, taip 
pat priminė, kad dabar naujau
sias projektas — pastatyti nau
ją vienuolyną, nes senasis jau 
nesaugus, labai senas ir neįma
nomas taisyti. O šiame vie
nuolyne gyvena ne tik vadovy
bė, bet ir daugelis seselių, ku
rios savo amžių praleido įvai-

mo 
( L Andriekaus — G. Gudaus
kienės) ir Su tavim (L. An
driekaus — J. Gaidelio). Tre
čioje dalyje — padainavo ariją 
iš Mignon ir bisui dar davė kitą 
ariją (Donizetti). Nesustojant 
ploti ir vis prašant naujų dai-

inų, solistė ses. Margaritos gar-! 
bei padainavo, kaip ji pati išsi- l 

reiškė, savo mėgstamiausią 
Lakštingalos giesmę (žodžiai P . 
Babicko, muzika V. Kuprevi
čiaus). 

Publikos šiltumas, priimant 
dainas, nepertraukiami plojimai 
ir noras dar daugiau girdėti pa
rodė, kaip mėgstama sol. Gina 
Capkauskienė ir kaip ji puikiai 
pasiruošusi žavėti publiką. Vi
sų vardu nepaprastą dėkingu
mą jai išreiškė ir M. Remienė, 
vakaro vedėja. 

Rėmėjų pirmininkei padėko
jus visiems prisidėjusiems prie 
Šio vakaro pasisekimo, ypač be 
honoraro dainavusiai solisteL 
muz. M. Motekaičiui ir auko
tojams. Vakaras baigtas drau
giškais pokalbiais ir pasidalini
mu aktualijų, kurios jau atsi
randa artinantis stovyklų laikui. 
O Putnamo seselės vėl šią va
sarą auklės lietuvaites ir lietu
viukus savo stovyklose gerais 
žmonėmis ir lietuviais. 

Artimieji programos atlikėjai 
ir rėmėjų valdybos nariai dar 
buvo pavaišinti nuolatinių Put
namo seselių rėmėjų O. ir J . 
Gradinskų namuose. Ps . 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime musę parapijiečiams, rėmėjams, 
geradariams, bei pažįstamiems, kad visi 
bendrai galėtume sėkmingai darbuotis 
Gimimo švenčiausios Paneles parapijos 
gerovei. 

tfr 

Klebonas Kun. ANTANAS ZAKARAUSKAS 
Kunigai: 

_ 
_ Antanas & Pncnenski 

Ktn. Vaclovas Zakarauskas 
i -

i 
V E L Y K Ų ŠVENNČIŲ PROGA 

sveikinu parerpiečius, draugus 
ir pažįstamus. 

SV. BALTRAMIEJAUS PARAFUOS (Waukegan, DL) 

KUR. JONAS KUZINSKAS 

<ir 

knygų), didelį pareigingumą, Į riuose darbuose. Taip pat ji 
gausių premijų mecenatą. Džiau- priminė, kad vienuolija jubiliejų 
gėsi, kad Prunskio tūkstanti
nės premija buvo gal pirmą kar
ta lietuvių kiū^ūrtniame gyve-

švenčia kartu su Lietuvos ne
priklausomybe — šiemet rudenį 
Švęs 60 metų savo gyvavimo ir 

cagp, Iii- 60629. <t?r.). i Xttotr, £. AKJvoaa.ck>i&ime pra&jjuoU ksdgjua. Kal-ld&rbį fli^akTį 

CHICAGOS ŽINIOS 
SUGAVO ŽUMKA 

New Yorko moteris D. Co-
peland, 45 m., atvykusi į suva
žiavimą, rasta sekmadienį ' už
smaugta MoCornūck Inn. vieš
buty. Areštuotas 17 m. patar
nautojas. 

LAIMINGA 

Josepbine DcMarco, gyvenan
ti Chicagos šiaurvakariuose, 
laimėjo 70,000 dol., keliones į 
New Yorką, Bostoną ir San 
Francisco, dalyvaudama įvai
riuose prekybos konkursuose. 

IŠTRAUKĖ HELIKOPTERIU 

Išėjęs su draugais pasivaikš
čioti paežerėie Dovydas Bertu

lio, 1& m., gzvesą? 3201 W. 6 i 4 ^ a 

4* 

\ 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 

visiems tautiečiams linki 

M A R G U T I S 
Vtdljas - KTRAS PETRUTIS 

2422 W. Marąuette Bd.. Chicago, 111. 60629 
Telef. GR 6-2242. GR 6-2271 

Margučio radijo programos traasttaojamog pinnad. —- penkt. 
ano 7 Iki 8 vaL rrto i* stotie* WNIB faaagat 97.1 FH 
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