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Kova dėl koplytstulpio 
Jau nėra vietos vienam pačių nuostabiausių liaudies kūrinių — Rūpintojėliui 

18 

(Tęsinys iš šeštadienio) 
O tokio jsako prireikė todėl, 

kad po 1863 m. sukilimo užmuš
tųjų sukilėlių artimieji pagal 
seną paprotį mirties ar kūno pa
laidojimo vietoje statė kryžius ir 
koplytstulpius. Jiems ne politika 
rūpėjo, o miruriųjų brolių ir sū
nų amžinosios poilsio vietos pa
gerbimas. Bet caro valdžia neil
gai draudė, nes Europoje kylan
ti nauja inteligentija vis revoliu-
cingiau pasisako prieš despotiją 
ir Lietuvoje, o mokslininkai ir me
nininkai vis daugiau domisi se
nąja lietuvių kultūra. 1878 m. 
gruodžio 1 d. ir pakartotinai 
1896 m. kovo 14 d. buvo išleis
ti nauji įstatymai, nedraudžian-
tys statyti religinių simbolių iš 
medžio prie kelių, laukuose ir ki
tur. 

1910 m. M. K. Čiurlionis ir S. 
Čiurlionienė išleidžia kritinių 
straipsnių rinkinį "Lietuvoje", 
kur, be kitko, rašoma: "... senų 
senovėje žmonės jau manė apie 
dailę... dailė, turinti pradžią žmo
gaus sieloje, augo kartu su juo 
ir plėtojosi kartu... Senose koply-
tėlėre miega mūsų architektūra, 
juk iš ten turi kilti lietuvių trobe
sių ir rakandų stilius... ateitis ir
gi parodys, gal už šimto, gal už 
dviejų šimtų metų, jog plastiško
ji lietuviu dailė turi savo šaknis 
tautos sieloje. Kame kaip kame, dies 

Lansbergio "Čiurlionio dailė", V., 
1976 m.). 

Tautos siela, naujai pražydusi 
saulučių ir kryžių žiedais krikš
čionybėje, viena tegali išlaikyti 
lietuvio krikščioniškoje dvasioje 

Etnografijos atlasą) nuomone 
yra liaudies kūrybos šedevras. 
P. Galaunė, remdamasis daugu
mos mokslininkų nuomone, sako., 
kad liaudies skulptoriai pasirin
ko "tą momentą iš Kristaus kan 

kartų estafetę. Laukų, miškų, Sos kelio, kai jis buvo uždary-
vandenų, pievų ir namų palai- tas į kalėjimą" (Liaudies kury 
minimo kryžiai patys įdomiausi, ba,I t .) . Sėdintis, parėmęs ranka 
poetiškiausi, gausiausiai oma- galvą, dažnai erškėčiuotas, jis 
mentuoti, turtingiausi skulptūri- pilnas ramybės, vienišas ir arti-
nėmis grupėmis, turintys gilius ma: kiekvienam tikinčiajam. Rū-
dvasinius ryšius su'seniausia mū- pintojėliui sukurta daug gražu 
sų kultūra. "Vienas iš pačių nuo- eilių, jam išsakyti patys gražiau 
stabiausių liaudies kūrinių — si poetų jausmai: 
Rūpintojėlis". (V. Rimkus. Liau-

cūryba. I t., 54 psl., V., 

...Dievuli mano, argi mūsų 
gode 

Tave prie kelio iš dangaus 
atprašė 

Ar gal tos šviesios rudenio 
naktužė 

Tave iš mūsų žemės 
išsapnavo.. 

(V.Mykolaitis-Putinai 
Rūpintojėlis 

Rink."Mano mėne:iai",1973 m., 
Kadangi šių dienų lietuviško 

tarybinės visuomenės gana dide 
lę dalį sudaro tikintieji, todėl ne 
nuostabu, kad ir dabar pagal se 
ną ir labai reikšmingą tauto 
tradiciją prie sodybų, kapuos 
ar kur kitur pasirodo gražūs kop 
lytstulpiai ar ornamentuoti kry 
žiai. Vadinasi, liaudies tradicijr 
gyva, reikia tik ją palaikyti i 
puoselėti. Todėl labai skaudu 
kai tenka suridurti su vietinė 
valdžios pareigūnų biurokra'iš 

PROF. DR. JONAS PUZINAS 

Inkilo kėlimas (V. Stanionio nuotrauka) 

B. Gajauskas nuteistas Į Izraelio rėmėjų mažėja 

bet dailėje lietuviai turės įnešti 1969 m.), daugelio pasaulio et-
Europos civilizacijai didelę ne- nografų, meno istorikų ir socialo- k u P°ziunu t si reiš<mi. 
kasdienę dovaną", (žr.t.p. V. gų (įtrauktas ir į pasaulinį (Bus daueiau"> 
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Kod ėl neleidžiama 
studijuoti 

'Trūksta politinio sąmoningumo' 

26 

LIETUVOS TSR 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 
PREZIDIUMO PIRMININKUI 

DRG. A BARKAUSKUI 

P a r e i š k i m a s 

rektorius drg. Kubilius prasitarė 
"Informacija iš aukščiau". V 
Bogušiui ir J. Sasnauskui, baigu
siems VIII vakarinę mokyklą, bu
vo duotos tokios charakteristikos 
su kuriomis jokia aukštoji mo
kykla nepriimtų studijuoti. Šta 
ištrauka iš vienos jų: "Mokiniui 
trūksta politinio sąmoningume 
(...), pažiūros į daugelį mūsų vi 
suomenės reiškinių yra nesveikos 

O Masiulionio cha-

1976 m. vasarą mes — žemiau 
pasirašiusieji — už savo tautines 
bei religines pažiūras buvome 
pasalinti iš Vilniaus Vienuolio nepagrįstos 
v. vid. mokyklos. Nekartą prie- rakteristika teigė, kad mokiny; 
varta buvome nuvesti į saugumą neišsivadavęs nuo religinių prieta-
ir miliciją. MŪSŲ persekiojimas n*" T u č k u s v e l i a u b a n d e ™W-
tebesitęsia iki šios dienos. Ivai- t i s - I " m o i e technikos moKykloje 
rūs pareigūnai grasino, kad bū
sime paimti į kariuomenę, o bot 
koks mokslą? aukštojoje mokyk
loje bus užkirstas. Mes šiais gąs
dinimais nepatikėjome, nes de
mokratiškiausia pasaulyje TSRS 
Konstituciją juk garantuoja vi
siems piliečiams teisę į mokslą. 
Todėl A. Ma:iulionis ir A. Tuč-

tačiau ir čia atkeliavo visaga 
linti "informacija iš aukščiau'' 
— po pcros dienų jis buvo pa
šalintas. Priežastis, anot direk 
toriaus pavaduotojo, — pamesta? 
Tučkaus pareiškimą:. Komen
tarai, kaip sakoma, nereikalingi.. 

Mes tapome tarybiniais pilie 
čiais ne savo valia ir noru, o tik 

Sekė kinų atominius 
sprogdinimus 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentos tikrina praneši
mus, kad prieš 13 metų CIA Hi
malajų kalnuose, Indijoj, buvo 
įrengusi slaptą sekimo stotį sek
ti Kinijos atominius sprogdini
mus ir raketų paleidimus. Dabar 
vienas žurnalas parašė, kad sto
ties įrengimai buvo palaidoti po 
sniego griūtimi. Sužinojo tada ir 
Indijos vyriaurybė ir pareikalavo 
platesnių paaiškinimų. Žurnalo 
žodžiais, stotelėje buvo atominis 
mechanizmas. Dabar tas mecha
nizmas gali skleisti radio aktyvių 
medžiagų į miegą, o sniegas tirp-
damas užterš į Gangą tekančius 
vandenis. 

Etiopijos grasinimai 
Nairobi. — Etiopija pagrasino 

invazija į Somai i ją, jei Ogaden 
teritorijoj tęsis ir toliau partizanų 
veikla. Etiopijos ambasadorius 
Kenijai Mengiste Desta, kalbėda
mas vyriausybės vardu, minėjo, 
kad Somalija mūšio lauke buvo 
rumušta, bet savo "ekspansionis-
tinės politikos" nenori atsisakyti. 
Jei ir toliau taip bus, tai "mūšiai 
vyks jau ne Etiopijos žemėje". 

Vilnius. — Vakar gauta žinia 
iš ok. Lietuvos, kad Balys Ga
jauskas Vilniuje "už šmeižimą 
sovietinės santvarkos ir slėpimą 
bei platinimą nelegalios spaudos" 
nuteistas 10 metų. 

Susitarė su partizane 
vadais 

Dar es Salaam. — Rodezijos 
partizanų vadai Joshua Nkomo ir 
Robert Mugabe, kalbėdamiesi su 
Cyrus Vance sutiko derėtis su 
laikinąja Rodezijos mišria vyriau
sybe ir, gal būt, priims britų -
amerikiečių planą. Sutinka pe
reinamuoju metu įsileisti Jungti
nių Tautų dalinius ir britų komi-
sionierių. Tik neaišku, ar su tuo 
sutiks Rodezijos dabartiniai val
dovai. 

Pretorija. — Į Pietų Afrikos 
sostinę vakar atskrido valstybės 
sekretorius Vance ir britų užsie
nio reikalų ministeris Owen. 
Šiandien jie žada būti Salisbury, 
Rodezijoj. 

Rekordinis akcijų 

New Yorkas. — "NYT" ir CBS 
pravesti visuomenės opinijos ty
rinėjimai rodo, kad amerikiečių 
rėmimas Izraelio mažėja, o arabų j 
trupui padidėjo. Spalio mėnesį! 
Izraelio šalininkų buvo 54 proc, 
o balandžio mėnesį tik 43 proc. 
Arabų rėmėjų tada buvo 27 proc., 
šiandien 29 proc 

Isejo is banketo sales 

Pekinas. — Pekiną lanko So-
malijos prezidentas Siad Barre. 
Jo garbei suruoštam bankete Ki
nijos vicepremjeras Li Hsien -
nien savo kalboje uža'akavo so
vietus, paminėjo Afrikos Rago 
agresiją. Tada iš banketo salės 
demontratyviai išėjo sovietų ir 
šešių jų sąjungininkų ambasado
riai. Vėlesnėj kalboj Barre taip 
pat atakavo sovietus dėl "begė
diškos intervencijos" į afrikiečių 
vidaus reikalus. 

Deryboms neturės 
įtakos? 

Maskva. — Sovietų Tass atsi
liepė, kad neutrono bombos ga
minimo sulaikymas derybose dėl 
ginklų apribojimo neturės įta
kos, į derybų objektą neįeis. 

Balandžio 14 d., apie 2 vai 
dienos metu savo sodelyje Mar-
ąuette Parke, Chicagoje, širdies 
smūgio ištiktas, staiga ir netikė
tai mirė a. a. Jonas Puzinas, ar
cheologijos mokslų daktaras, uni
versiteto profesorius, daugelio 
mokslinių studijų autorius, Liet 
Enciklopedijos redaktorius, kul
tūros istorikas, visuomenės veikė
jas, daugelio lietuviškų organiza
cijų narys ir vadovas. 

Velionis buvo gimęs 1905. X. 
1 Svaronių vs., Deltuvos valsčiu
je, Ukmergės apskrityje. 1925 
baigęs Ukmergės gimnaziją, ligi 
1930 Lietuvos universitete Kaune 
studijavo lituanistinius mokslus. 
Tuos baigęs, Švietimo ministeri
jos buvo išsiųstas į Heidelbergo 
universitetą Vokietijon, kur stu
dijavo proistorę, lyginamąjį kal
bų mokslą ir klasikinę archeolo
giją. 1934. VTL 5 apgynė diser
taciją Lietuvos proistorės klauri
mais ir gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, dirbo 
kaip dėstytojas Humanitarinių 
mokslų fakultete. 1939. VI. 13 
apgynė habilitacinį darbą tema 
"Naujausių proistorinių tyrinėji
mu duomenys" ir buvo pakeltas 
privatdocentu, o po kelių mėne
sių docentu, 1941. I. 1. paskir
tas profesorium. 1941 — 1944 m. 
fakulteto dekanai 1941 — 1942 
pavadavo Vilniaus universiteto 
rektorių. 

Pasitraukęs į užsienį, 1945 — 
•1949 profesoriavo Pabaltijo u-te 
Pinneberge, 1947 — 1948 ėjo 
prorektoriaus ir lietuvių sekto
riaus u-to rektoriaus pareigas. 

Velionis, dirbdamas Lietuvoje, 

gyvai reis.cesi mūsų proistorės 
tyrimo darbe. Ji; buvo pirmasis 
Lietuvos archo'.cgas tikrąja moks
line (ne mėgėjiš/.a) prasme, pa
ruošė visą eilę jaunųjų archeolo
gų. Lygiagrečiai parašė visą eilę 
archeologinių studijų, organiza
vo muziejus. 

Išeivijoje jam nebuvo svetima ir 
visuomeninė bei kultūrinio darbo 
sritis. Gyvendamas Philadelphi-
joje, įsitraukė į "Liet. Enciklope
dijos" redaktoriaus darbą, kartu 
paruošdamas jai daugybę moks
linių rašinių. Persikėlęs į Chica-
gą, tęsė savo mokslinių studijų 
p-aruošimą, talkino mūsų kultūri
nėms organizacijoms ir buvo visu 
lietuvių labai mėgiamas. 

Su a. a. Jono Puzino mirtiiai 
lietuvių tauta neteko žymaus 
mokslininko, kultūros darbuoto
jo. Tačiau velionis liks amžinai 
gyvas savo darbuo'e. 

Laidojamas šianaien. 

kus mėginto stoti į aukštąsias mo- todėl, kad gimėme Lietuvoje. Ta-
kyklas. Masiulionis nepraėjo ryb'nė spauda tvirkina, kad tar-
konkurso, o Tučkus, sėkmingai navimas tarybinėje armijoje yra 
išlaikęs egzaminus ir surinkęs garbės dalykas, teikiąs kiekvie-
reikiamą balų kiekį, į W U Ma- nam jaunuoliui pasididžiavimo 
tematikoB-mechanikos fakultetą jausmą. Mes, deja, panašaus pa-
nebuvo priimtas. Priežastys oficia- sididžiavimo nejaučiame, nes pnežascių: 
liai nebutvo nurodytos, tačiau tiek saugumas, tiek milicija įti

kinėjo mu;, kad kariuomenė bu: 
bausmė už mūsų įsitikinimus. 
Nežiūrint to, mes neatsisakome 
tarnauti tarybinėje armijoje. Me: 
tik prašome, kad paliktumėte 
mus tarnauti Lietuvoje. Tam yra 

(Boa daugiau) 

New Yorkas. — Penktadienį 
biržoje parduodamų akcijų skai
čius pasiekė rekordą, parduota 
52,280,000 akcijų. Senasis rekor
das buvo 1976 vasario 20, kai pa
siekė 44,500,000 akcijų. Akcijos 
kaina pakilo 19.92 punktus, pa
siekė 795.13 punktų. Ekonomistai 
aiškina, kad tai ženklas, jog blo
gos žinios apie ūkinę padėtį baigia 
savo dienas. 

Atstatytas ryšys 
su Voyager 2 

Pasadena, Cal. — Inžinieriai 
džiaugiasi, kad pavyko atstatyti 
radijo ryšį su Voyager 2, rake
ta į Jupiterį ir Saturną. 

New Yorkas. — General Elect
ric pradėjo gaminti televizijos 
aparatus didžiuliais ekranais. 
Bus tris kartus didesni nei da
bartiniai 25 inčų. Jų kaina pra
džioj bus apie 2,803 dol. Šiais me
tais tikimasi jų parduoti 125,000. 

Riaušes Madride 

Madridas. — Minint 47-sias 
metines nuo Ispanijos karaliau: 
Juan Carlos senelio Alfonso XIII 
nuvertimo ir Antros respublikos 
paskelbimo, Madride buvo didelės 
demonstracijos ir kilo riaušės. Bu
vo nemaža suimtų. Respublikos 
valdžią nuvertė Franco ir save 
įpėdiniu paliko vėl karalių, atsta
tė monarchiją. 

Jeruzalė. — Izraelio užsienio 
reikalų ministeris Moshe Dayan 
įspėjo JT gen. sekretorių Kurt 
Waldheimą, kad palestiniečiai 
neturi sugrįžti į pietinį Libaną, 
kur dabar kontroliuoja JT dali
niai. 

Oucagoa kampeli! 

Bus Švietimo 
departamentas 

"VVashingtonas. — Carteris pa
prašė Kongreso sudaryti atskirą 
Švietimo departamentą. Jis būtų 
atskirtas nuo Sveikatos, švietimo 
ir gerovės departamento, apimtų 
154 švietimo programas. Metinis 
biudžetas būtų 17.5 bil. dolerių, 
turėtų 23,325 tarnautojus. I de
partamentą būtų įjungtos ir iš 
kitų departamentų gretimos prog
ramos, pvz., švietimo skyrius už
jūry Gynybos departamento tar
nautojų šeimoms. Veteranų švie
timo programa liktų kaip buvo 
veteranų administracijos žinioje. 
Jeigu projektas praeitų, Švietimo 
deparamentas būtų tryliktas 
Washingtcne. 

Serga Mrs. Betty Ford 

Pomona, Cal. — Mrs. Betty 
Ford, buvusio prezidento žmona, 
atsidūrė ligoninėj. Jos :ūnus Ste-
ven taip paaiškino priežastį: ji tu
ri imti vais'us, bet neįmanoma 
išvengti kiekvieną dieną susitiki
mų su žmonėmis, priėmimų ir iš
gėrimu, o vaistai ir alkoholis blo
gai maišosi. Tekia .problema iš
tinka daugelį amerikiečių. 

KALENDORIUS 
Balandžio 17: Anicetas, Klara, 

Dravenis, Sigita. 
Balandžio IS: Apolonijus, An-

tijas, Suvartas, Totilė. 
Saulė teka 5:10, leidžias 6:32. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, 40 
proc galimybė lietaus, apie 50 
laipsniu. 

mm 



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. balandžio ruėn. 17 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
LAUKIA SPORTININKŲ 

IS AUSTRALIJOS 
Los Angeles sporto klubas 

"Banga" birželio gale laukia 
apie šimto Australijos lietuvių 
sportininku-kių. Jiems priimti 

Stankiene ir Ąžuolu Stelmoku". 
Stankienė vėl puikiai pasirodė, 
nors gal ir buvo pervargusi nuo 
šeštadienio vakaro. Iš publikos 
plojimų buvo galima puikiai su- r 
prasti, kaip jos mielai laukė iri 
kaip nenori nuo scenos paleisti. 

KANADOS ŽINIOS 
Hamiltan, Ontario 
IŠVYKO KUN. L. JANUŠKA 

ATVYKSTA GKAND1S 
OP UTBUABBA2V WOBLD-WlDC DAH.T 

rungtynes jau seniai ruošiama
si. Jų pagerbimui ruošiamas su
sipažinimo vakaras birželio 24 
«L Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Be to, numatoma kelionė į 
Disneyland ir kitos pramogos. 
Norime priimti juos lygiai taip 
nuoširdžiai, kaip australiečiai 
priėmė mūsų skautus. 

I Toronte vykstančias Pašau 
lio Lietuvių sporto žaidynes 

Balandžio 23 d. j Hamiltoną 
atvyksta Chicagos Grandis ir 

Kun. Liudas Januška, buv. Scot Park gimnazijos salėje 
Hamiltono AV parapijos vika- duos koncertą. Tai pirmas sve-
ras, jstojo j pranciškonų ordi- čių pasirodymas mūsų kolonijo-
ną, apsistodamas laikinai Prisi- je, sukėlęs didelį susidomėji-
kėlimo parapijos klebonijoje, mą lietuvių tarpe. 
Toronte. E. Gudinskienės ini-į 
ciatyva balandžio 27 d. buvo su- j 
ruoštos išvykstančiam kunigui KLB Hamiltono ap. valdyba 

D. Mac- l r c f ^ ^ J - • ° n U "{? a ^ ^ I*' išleistuvės Jaunimo centre. Da- gegužės 14 d. ruošia motinos 
lyvavo per 200 asmenų, o visi dieną. Minėjimas bus pradė-

Seccnd c\*m postage patd «t C h l o r o , m 
-zoepi Suo(Uy&. Legal HoUdays, dąys mfler Chr'Jtzas* 

and Easter by Ule L»tto.uanian Catbouc Press Souety 

Subscription Rates: $33.00 — Chicago Cook Counrj 
tmnois aod Canada. Efeevbere ta t t e U.S.A. $3100. Foreaga 

.unrne* $3* 00 

ir suruošti su jais draugiškas' ,. , . . , . *~, . 
- , „ « * ^ ~ . « , . , «1«,-Q; «,«Tio».<, P a g a l i a u p o d v i e j ų blSO d a i n ų Sol . V r Stankienė ir rež D. Mac-

baigėsi los angeliečiams tikrai i kialienė dalinasi įspūdžiais 
atmintina popietė. Ir šį kartą' 
programai 
kialienė, vykusiai paskaičiusi 
linksmą feljetoną. Dalila ir Van 
da tikrai išjudino žmones su sa 
vo humoristiskomis replikomis; 
juodvi puikiai viena kitą papil
do. 

MOTINOS DIENA 

Puikus ir akordeonistas A. bė ir 

stovyklavietės komitetas ir Lie
tuvos Dukterys suruošė V. Stan 
kienei ir Ą. Stelmokui jaukų 
pagerbimą, į kurĮ atsilankė ne
maža Vandos draugų ir pažįs
tamų. Savo atsilanlivmu pager- i ~ " " ~ ~ 

konsulas V. Čekanauskas ! * » * * °> &1 12 ~ 16> 

V. Iri. 
ruošiasi ir mūsų kelios sporto Stelmokas, muzikalus, grreitai su ponia, paskaitininke A. Zerr. 
komandos- Išlaidos nemažos, pagaunąs dainininkės nuotaiką 
Lėšoms sutelkti buvo suruoštas 
bulvinių vėdarų — cepelinų ir 
sportiškų filmų balius, kuris 
atnešė šiek tiek pelno, bet dau 
giausia pinigų suaukojo susi
pratę lietuviai: L. Dainauskienė. 
O. Razutienė. Jaunimo stalas. 
E Kairys, V. Gilys, N. Kazlaus
kas ir J. Žemaitis, du paskuti
nieji paaukoję po šimtą dolerių. 

Gegužės 27-29 d. Los An
geles slidininkai ruošia iškylą 
j Mammoth, kviečiami įsijung
ti ir ne slidininkai, nes kalnuo
se labai smagu ir be slidžių. 

Gegužės 31 d 8 vai. vakaro 
Los Angeles mieste tenisą žais 
V. Gerulaitis, bilietus įsigyti 
pas. R. Mulokienę tel. 368-2032. 

Visi los angeiiečiai, kurie ga
li priimti svečių nakvynei, ar-: 
ba gali paremti pinigais, pra-: 
šomi skambinti: R. Mulokui. R.' 
Dabšiui. A. Šėkui arba V. Ir-, 
likienei 660-8671. V. Iri 

SOLISTĖ IŠ CHICAGOS 

Balandžio 1 d. elegantiškoje 
Castaway restorano salėje Van
da Stankienė, visiems gerai pa
žįstama dainininkė, atliko skau 
tų baliaus programą, sudainuo
dama: Valso garsai. Ar žinai, 
Kokios mėlynos akys. Rudens 
lapai, Čigonų berniukas ir bisui 
Prabėgo dienos tos. 

kalbėtojai apgailestavo, kad tas šv. Mišiomis AV parapijos 
išvyksta, tačiau kartu linkėjo salėje ir tuoj po pamaldų įvyks 
dar ilgai darbuotis Kristaus vy- akademija Jaunimo centre, 
nuogyne. Paskaitą skaitys Kristina Pa-

rėštytė, o meninę programos 
• dalį atliks Gyvataras ir litua-

Iš šių citatų matome, kad vie- į nistinė mokykla. Dalyvaukime į 
nokia nuomonė apie Alytų nai-1 gausiai ir tuo pačiu pagerbkime į S 

Pssto Jiaid** mažinant, pakvitavimai n£ gauta* prašome-
ttas nesiimdami Ant DRAUGO prie kteKvieno įkaitytoje ad-

<*o. gavus i* )o mokesti, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 
U Mjaksia 

6 mėn. 3 mėto. 
$19.00 $15.00 

18.0C 13.00 

DRAUGO 
jaetams 

Chicago lr Cook apekr $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitini? 

33.00 
34.00 
25 00 

19.00 
20.00 
15.00 

15.00 
I5.0C 

9.0G 

vaus turisto, į Lietuvą nuvažiavu
sio iš laisvų Vakarų, ir kitokia 
vietinio lietuvio šviesuolio, tik
riausiai, mokslus baigusio jau so
vietinėje sautvarkoje. 
AK JAU NEBEKEDvALINGI? 

J. Jasaitis "Draugo" š. m. ba-

mirusias ir gyvas motinas. 
KONCERTAS 

Hamiltono tautinių šokių gru
pė Gyvataras balandžio 8 d. su
ruošė puikų koncertą, dalyvau
jant visoms trims grupėms — 
vaikų, jaunių ir suaugusių, tai-

• Atimi msu-acua dirba kas- • * Redakcija straipsnius taiso savo s 
jiea nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- f nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu § 
tieoiais nuo 8:30 iki 12:00 • nesaugo Juos grąžina tik is ank> = 

i to susitarus Redakcija už skelb = 
• Redakcija dirba kasdien X m c ^ ^ t s ^ skelbimu = 

&30 - 4:00. leštadieniais J ^ prisiunčiamos gavus pr»- = 
&30-12:00. J lyma | 

^ifii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it i iuii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it i i i i i i i i ir 

0R. K. 6. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Glnekoiotrine Chirurgija. 

6 4 4 9 S o . Pu las ld Kd. (Crawford 
Hed ica ! Boflding) Tel. U 5-6446 
M neats i l i ep ia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Los Angeles prie Šv. Kazimiero par. mokyklos, stovi iš k a i r ė s : 
K. Karuža, sol. J. Čekanauskienė. g e n . konsu las Vytautas Čekanauskas , , 
A . Pažiūriene ir A. Skirius Nuotr . L. Briedžio j ̂ " V ? ^ ? ' T

S J n o , P a s k I r t * j
a t " 

! ko ... T a i g i J. Jasaič io sprendimą 

landžio 11 d. nr. svarsto nauju gi per ioo šokėjų. Valandos 
IJetmių hamų klausimą. Tokie programoje, be jokios pertrau-
namai turėtų būti pastatyti kur,iCOSi keitėsi gyvatariečių vei-
nors i pietvakarius nuo Chicagos, j ̂ ^ įg šokiai, sulaukdami stiprių 
nes "turime sutikti su gyvenimo; katučių is 250 susirinkusių tė-
tikrove, kad lietuviai išsikelia i?jveiių ir svečių. Toks gausus 
Chicagos ir telkiasi pietvakariuo- j dalyvavimas sustiprino moraliai 

| se..." Tai tiesa. Bet J. Jasaičio • ̂  materialiai Gyvataro veiklą, 
j straipsnio pabaiga neįtikėtina. Jis į Q ^ gmpįų mokytojus — M. 
: rašo: "Prisimintina kad kiekvie- Gu6iask^ j . jo kubynaitę, L Jo- | xteL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
j ni lietuvių namai, kūnuose vyko 

OR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS 

Mar<)ii«'tt«> Medlcal Center 
• 132 So. Kedzie A u n u e . 

Vai. pirmad.. antrad ir ketvirtad 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 
šeštad nuo i iki S vai 

Pagal susitarimą 
Ofiso tPlef \VA 5-2670. 

Rezld. tel WAlbrook 5-3048. 

" ~ " i bent aš taip suprantu: savo pas-
I kirtį jau atliko Jaunimo centras, 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE ! ™ « ^L—į 
w i ^ - w v * ^ - - -w Lietuvos Vyčių sale, Tautiniai 

VLADAS RAMOJUS 

GERAI PAMINĖTAS 
Šiemetinis "Draugo" romano 

I konkurso laimėtojas rašytojas 
Anatolijus Kairys plačiai prista-

į Lytas skaitančiai visuomenei "Lie-
i tuviu Dionų" Žurnalo š. m. ko-
I vo m. numeryje. Tikėkime, kad ir 

naujasis premijuotas romanas taip 
Los Ange-! » * b u s Se r a i P***?**- "D™-

, . . . . . v T • ?o romano premijos Įteikime 
les inžinierių rengtame baliuje ° 
prieš 10 metų, padarė didelę pa
žangą: gerai valdo balsą, įves 
dama niuansų, taip, kad kiek
viena daina skamba nauja spal
va, scenoje laikosi labai natūra-
liai, laisvai ir sugeba pasiekti j OKU?- L , e t u v a- ' k ^ a i s ją pamato 
publiką. Tą parodė jos bisui dai ! gižesne, negu tiKroveje yra. Štai 
nuota "Prabėgo dienos tos", kur į d v i c l t a £ s Te . A l > l ų ' ?a , m , t 0 S 

publika kartu su ja dainavo-re-1 ̂  ] 

šventė jau čia pat, balandžio 23 
d. Jaunimo centre. 
PANEGYBIKA IR TIKROVĖ 

Mūsų turistai, nuvažiavę į 

Kol š ly tus buvo mažas mies
tas, trumpalaikio poilsio vietų 
r>est:'go. Mat, Nemunas buvo ma 
žiau teršiamas. Dabar poilsio rei
kalai pablogėjo. Nemuną dau
giau teršia senosios miesto dalies 
kanalizacija, kuri išeina į upės 
senvagę, o iš ten pasiekia ir tėk
mę. Kai kas iš seno įpratimo dar 
maudosi vienintelėje vietoje ties 
miesto centru (daugiau poilsio* 
vietų prie Nemuno kol kas nepa
sirūpinta įrengti). Tačiau norint 
geriau pailsėti, reikia važiuoti prie 
Dusios ežero —už 35 km. nuo 
miesto. 

'Miesto generalinis planas nu-

frenus. Nesibijo ir linksmų rep 
liku, kurios publiką išjudina. 
Jos vertimai į lietuvių kalbą 
sklandus. įdomūs, lyriški. 

V. Stankienė galėtų lengvai 
viena atlikti gana ilgą progra
mą ir publikai neatsibostų, ne 
vien tik savo dainomis, bet ir 
puikiu humoru, kurio mums 
taip trūksta. 

tų", bet iš tarybinės spaudos. Pr. 
Vaitkus, nuvykęs į Lietuvą ir po 
ją pavažinėjęs, "Gimtojo krašto" 
korespondentui pareiškė: "Ypač 
mane nudžiugino Alytaus — 
dzūkų sostines suklestėjimas. Šį 
miestą, kad ir gyvendamas Že
maitijoje, paž'noiau anksčiau. Ži-

ko ir ar lietuviškoji veikla jame 
jau gęsta? Kun. A. Saulaitis atsa
kė: "Priešingai, lietuviškoji veik
la jaunimo centre didėja. Praėju
siais 1977 metais juo pasinaudo
jo žymiai daugiau lietuvių ir 
ypač jaunimo, negu prieš 10 me
tų. 1977 m. Jaunimo centru pa
sinaudojo net 80 organizacij'ų, čia 
buvo per 700 posėdžių bei susi
rinkimų, neskaitant įvairių ren
ginių, parodų ir t. t. Gaila tik, 

matė tris pramonės zonas. Viena ; kad ateitininkai nesugebėjo išlai-
fų senojoje miesto dalyje, Užne- kyti savosios- ramovės Jaunimo 
munės pusėje. Tačiau šiandien j centre ir dėl to jų patalpas teko 
?iškėja. jog čia aueančią pramo- ' atiduoti kitiems naudotis' 

kubynienę ir vad. G. Breichma-
nienę. 

TRUMPAI 
— Toronto Lietuvos kanki

nių šventovėje susituokė hamil-
tonietis Arūnas - Antanas Jo
nikas su Eleonora Zubrickaite. 
Jaunieji apsigyveno Hamiltone. 

| Laimingo gyvenimo. 
— Mokyklų atostogų metu 

j daug hamiltoniečių gražias die-
! nas praleido Floridoje, kur 

jau atli-*?ūs l* k ° l o n i J ° s Pensininkai turi 
taip pat įsigiję nuosavus na
mus. 

0R. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 4 3 4 W e s t 71st S t r e e t 
VaL: pirm., antr.. ketv. lr penlct 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. Ir Se6t. 

Uk susitarus. 

TeL of iso ir b a t o : OLympic 2-4151 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

1 4 4 3 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien l-S vai lr 6-S vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REliance 5-1811 

03. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydyto jas ) 

3925 West 59th S tree t 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-i 
vai. vak. Treč. ir seštad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
RfDIKU, IK VAIKŲ LIGOS 

SPFCiAiasrfi 
MEDICAIi BrTLDING 

7156 South Western Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

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

namai ir-L t., nes visi tie lietuviš
kos gyvybės židiniai yra Chicagos 
miesto ribose. 

Peskaitęs J. Jasaičio straipsnį, 
tuojau paskambinau Jaunimo 

! centro direktoriui kun. A. Saulai-
čiui ir paklausiau, ar tikrai Jauni 

į Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS D R - J - MEŠKAUSKAS 

GALVOS IR STUBURO UGOS 
2858 West 63rd Street 
Chicago, niinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

ne pamažu reikia likviduoti. Rei
kia iškelti iš miesto centro auto
transporto įmonę, kuri turi savo 
teritoriją naujame pramonės ra
jone. Tą patį gali pasakyti ir apie 
mėsos kombinato cechą. Milži-

j nau. ten tebuvo apie 15,000 gy-|niška mėsos perdirbimo įmonė 
Į ventoju. Dabar miestas erdvus,! pastatyta pramonės rajone, o sker-
| turintis, be centro, dar tris gyve- i <*yWa *« dar senojoje miesto da-
' namuosius rajonus"... ("G. K". į lyje, prie Nemuno. Ne vietoje naf-

; tos bazė, darbu vykdytojo baras 
( taip pat besistatydinąs pramo-

m. nr. 52). 
Programą pravedė D. Mackia 

liene. paskaičiusi savo linksmą i , q r 
eilėraštį iš skautų stovyklavie-1 
tės gyvenimo, kur kiekvienas Tuo tarpu okup. Lietuvoje W-
galėjo atpažinti save ir skaniai dziamuose Kultūros Baruose , 
pasijuokti. Vėliau paskaitė links; i*u žymiai rimtesniame komunis-
mas A. Barono eiles apie šo- tiniame žurnale, apie Alytų ra

šoma: 
'.. Pravažiavę besiplėtojančios 

naujos miesto dalies pakraščiu, 
įsukame prie menkutės autobu
sų stoties. Ji čia tartum suvaikė
jęs senelis prie didžiulio jauno 

kius: "Malūną". "Mikitą" ir 
"Profesija be klaidų". Iš pub
likos plojimų aiškiai jautėsi, 
kaip mes pasigendame sveiko 
humoro ir juoko. 

Sis paskutinis skautų stovyk
lavietės komiteto ruoštas balius 
savo pasisekimu pralenkė visus 
kitus iki šiol buvusius, tai, žino
ma, dėka V. Stankienės, kuri 
pritraukė daug publikos, taip 
pat padėka priklauso gerb. kon
sului V. Čekanauskui. A. Žaliū-
nui ir ypatinga padėka estui K. 
Laur. kuris turi akordeonų pre 
kybą, 1053 No- Vine St , nes. 
suprasdamas ir vertindamas 
mūsų skautų veiklą, paskolino 
be jokio atlyginimo cordovox 
mūsų jaunam ir gabiam akor
deonistui, akompamiotoiui Ą. 
Ste!mo!mi. 

BglmdBp 2 d. Sv. Eašmiero 

no pakrantę pavertęs šiukšlynu). 
Reikėtų galvoti ir apie iškeliamų 
įmonių teritorijų tinkamą pa
naudojimą. 

"... Nors sakoma, kad dešimta
jame penkmetyje Alytuje bus pa-
ftatvti kultūros namai, tačiau 

Tokia tai tikrovė. Prieš organi
zuodami naujų namų statybą 
pietvakariuose nuo Chicagos, ne
pamirštame padėti išsilaikyti ir 
Jaunimo centrui, kuris saugoja ne 
tik brangius turtus ateities Lietu
vai — dailininkų kūrinius, archy
vus ir kt, bet kartu ir tebėra gy
vybės prietiltis jaunimui išlikti 
lietuviai. Nenurašykime jo į nuos
tolius, kol jame visa jėga tebe
trykšta tautinė gyvybė, kai pas
kutinių 10 metų bėgyje tiek pi
nigų sudėta rūmams praplėsti ir 
pagerinti. 

— Svečias iš Australijos 
kun. A. Kemėšis viešėjo kele
tą savaičių Hamiltone. 

— Lengva operacija padary- i 
ta Hamiltono Tautos fondo! 
pirm. A. Patamsiui. 

K. Baronas 

Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2 7 0 9 We*t o l s t Street 
Te l . — GR 6-2400 

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

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ U G O S - CHIRURGIJA 

Ofisas: 
700 North Michigan. Saite 4 0 9 

Valandos pagal susi tarimą 

Offe. t e L 735-4477; R e z . 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

Specialybe — N e r m b-
Emocines Uzos. 

C R A W F O R D M E D I C A L BLDG-
6 4 4 9 S o . Pulaskl Road 

S O P H I E B A R Č U S 
R A M O ŠEIMOS V A L A N D O S 

Vfees programos i š WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 v a i popiet. — Šeštadieni ir 
•ekmad. nuo 8:30 Uti 9 :30 v- ryto . 

Telef.: 434-2413 
1490 A. M. 

7150 S . MAFLEWOOT) A V E . 
CHICAGO, tLL. 60630 

•mmmgmmmmmmmnmmmmmmm^mmm 

^MiiniiiiiiiiiiiiiniiiuiiiniiiiiniiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimuinir 

| ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? Į 

vargu ar juose rasis vietos kraš s 
milžino. Toks pat įspūdis lydi totyros muziejui. Juoba, kad mu 
mus ir toliau keliaujant j senąjį 
\Tytų. Ką padarysi. Alytus tapo 
lyg kokiu nevienalyčiu organizmu. 
Ir ta disharmonija vis labiau ryš
kėja. Kodėl taip atsitiko?.. Mat, 
1946 metais, sudarant Alytaus 
generalinio plano schemą, buvo 

ziejui yra parengtas projektas. 
Gaila, kad delsiama su pastato 
statyba, nes neseniai garsėjęs 
Alytaus muziejus dabar susigrū
dęs keliuose kambariuose, dauge
lis eksponatų neprieinami lanky
tojams. Gal dėl to kalti ir patys 

manoma apie Birštono HE staty-' muziejininkai. Prisimenant Aly-
bą ir jos patvankos išplitimai taus užuomazgą ir jo vaidme-
Alytaus ribose. Tad didelė senojo menį kovose su kryžiuočiais, rei-
miesto dalis nuo to liko naujoms 
statyboms nerekomenduota. Tai 
svarbiausia priežastis, kad šiuo 
rnetu miestas tebesudaro nehar-

ngai augar.čic žmogau įspū
di, kurie vfer.a kūr.c izV.z me-

kėtų daugiau pagerbti ir vienin
telį išlikusi siu kovu liudininką 
— piliakalnį, ne tik uždraudžiant 
savivališka*; statyba1-, bet ir nu
griaunant greta esančias menka
vertes !ū.šr.e!es. Garbėc reikalas 

Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik 
kiekvienas turi giminių. 

Adresas: DRAUGAS 
caleje įvyko Lietuves. DBfctenĮ taras begaa^Terea: nesivysto, fa-j sutvarkyti piliakalnio aplinka" t Telefonas LU 
j-ezgtoji Top lc t c su VąxdaI u. neproporcingai 3idėja.... U^Kuitūros Barai", Vilnius, 1977! f,|||lw,}H|Į)U1|lli 

Būdami Chicagoje, aplankykite jūsų gerąjį draugą — dienraštį 
DRAUGĄ, kur galima pasi-inkti knygų iš didžiausio Amerikos rinkinio. 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 

3 pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite 
S j rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti. 

E Taipgi primename, kad Šiuo laiku yra tęsiamas DRAUGO KNY-
=j G V IŠPARDAVIMAS, kuris baigsis š. m. gegužės l-mą dieną. Tai tik-
2 rai auksinė proga įsigyti visokių knygų — patogiai išdėstytų — už 
s žymiai papigintomis kainomis. 

r Be to, salėsite pasirinkti kokį dalykėlį iš čia esančių rankdarbių ar 

S keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. 

£ Atvykę į Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 

4H5 W. «rd Street, Chicago, HL 60629, 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

TeL — B E S-5893 
Spec ia lybė A k i ų l igos 

3 9 0 ? W e s t 103rd Street 
V a l a n d o s paga l sus i tar imą 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus l igos 

2454 W e s t 71st S t r e e t 
7 1 - o s ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik sru.«itaru«. 

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

7051 So. \VashUna-w — Tel. 77«-«7«» 
Pritaikomi akiniai pagal grydytojų 

receptus. 
Didelis akinių ržmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:S0 
Ketv. 1-8 v. vak. Sefit 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4SS6 

DR. ROMAS PETKUS 
AKTŲ LIGOS — CH1KURGUA 

Ofisai: 
111 SO. WABASH AVE. 

4200 XO. CEATRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai* 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius k 
"Contact lea*e«» 

2 6 1 8 W . 71s4 S t — TeL 7S7-5148 
yal pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Ofiso teL — PK 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

J O K S A 
T A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo. 12 iki 2 vai. lr nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofe . P O 7 - 6 0 0 6 B e s . G A S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
D E R M A T O L O G I J A 

C H I R U R G I J A 
6 2 1 4 N o . Wes tern Avenue 
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Senos ir naujos mintys 

CENTRALIZUOTOS INFORMACIJOS REIKALU 
Lietuviškos politinės ir kultū

rines informacijos stiprinimo rei
kalu "Drauge" jau daug kartų 
esame rašę ir nurodę, kad infor
macija yra beveik vienintelis 
ginklas svetur gyvenantiems lie
tuviams vesti kovą dėl Lietuvos 
laisvės. Sakėme, kad butų labai 
pravartu tokį mūsų pagrindinį 
kovos ginklą turėti, jį tinkamai 
išlaikyti, kad jis būtų sveikas ir 
taiklus. Siūlėme ir kai kuriuos 
konkretesnius projektus sujungti 
dabar veikiančias mūsų informa
cijos mažytes institucijas ir su
rasti lėšų vieningos ir stiprios in
formacijos tarnybos išlaikymui. 

Deja, tokie mūsų pasiūlymai 
vis būdavo tiktai, "šaukiančiojo 
tyruose balsas." Nė vienas iš mū
sų veiksnių į juos nereagavo, ne
daug ir kas kitas apie tai spaudo
je rašė. Pati informacija, kaip 
buvo suskilusi, tokia ir liko, kaip 
buvo nevieninga, nesuderinta, 
kartais net pati sau prieštarau
janti — tokia ir liko ligi šių die
nų. 

Pažvelkime, kaip mes savo in
formaciją svetimiesiems šiuo me
tu tvarkome. 

Pirmiausia —Lietuvos diplo
matinė tarnyba. Jos informacija 
dėl įvairių priežasčių labai ribo
ta, pastaruoju laiku sumenkusi. 
Iš vienos pusės ne nuo mūsų pa
reinančios aplinkybės diplomati
jos veiklą riboja, iš kitos —pati 
diplomatija, kurios žmonės yra 
pasiekę senesnio amžiaus, dėl 
šios priežasties ar dėl "šventos 
ramybės' savo veiklą apriboja. 
Nėra duomenų, kad diplomati
nė tarnyba savo veiklą išplėstų, 
juo labiau,' kad ji disponuoja la
bai mažomis lėšomis. 

VLIKas informaciją svetim
taučiams yra kiek daugiau išplė
tęs. Jis turi savo Informacijos tar
nybą, bet ne profesiniais, o mė
gėjiškais pagrindais tvarkomą. 
Leidžia keliomis kalbomis infor
macinius biuletenius, kartais iš
spausdina kokią brošiūrą ar fi
nansuoja didesnės apimties kny
gos išleidimą. Vliko teikiama pe
riodinė informacija yra negreita, 
dažnai nebeaktuali. Ji teturi 
menkus ryšius su pasauline 
spauda 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė savo politinės informacijos 
!<aip ir neturi. Užtat JAV-bių 
Lietuvių Bendruomenė, kad, ir 
neturėdama specialaus informa
cijos biuro ir apmokamo tarnau
tojo, šioje srityje nemažai padaro. 
Turime galvoje ligi šio laiko LB 
Visuomeninių reikalų tarnybos 
leistus lietuvių laisvės kovų met
raščius — The Violan'ons of 
Human Rights in Soviet occu-
pied Lithuania.' Šie leidiniai yra 
profesionalo politikos mokslų dr. 
T. Remeikio moksliniu pagrin
du paruošti, puikiai dokumen
tuoti visais požiūriais tinka
ma informacinė medžiaga. (Gai
la, kad šiais metais šis apie žmo
gaus teisių pažeidimą leidinys 
nebuvo išleistas, bet nenustoja
me vilčių, kad ir pavėluotai su
laukti). 

Amerikos Lietuvių Taryba tu
ri savo informacinę tarnybą ir 
šiam reikalui išlaiko nuolatinį 
dalinai apmokamą tarnautoją. 
Leidžiamas mažas ir labai kuk
lus informacinis biuletenis ir tik
tai lietuvių kalba. Jo turinys gry
nai vietinio pobūdžio ir liečia be
veik išimtinai tiktai lietuvių ry
šius su amerikiečiais. Beveik nie
ko nerašoma apie Lietuvos re
zistenciją, lietuvių savo tėvynėje 
dedamas pastangas, išsivaduoti, 
apsiribojama tiktai tam tikrų as
menų, ypač pačių Al tos vadovų 
asmeniniu kultu. Skelbiama daž
niausiai tiktai žinios iš Altos gy
venimo, jos narių bei jų kelionių 
kronika. Nuolatinis biuletenis 
svetimtaučiams neleidžiamas. Jau 
seniai praėjo laikas, kai Altos in
formacinė tarnyba New Yorke 

(LAICAS) savo laiku teikė pla
čias ir naudingas informacijas 
svetimtaučiams, spausdino poli
tinio turinio knygas. Tai ir be
veik visas mūsų politinės infor
macijos balansas. 

B paviršiaus žiūrint atrodo, 
kad informacija būti plati, bet ją 
globoja kelios auklės. O kaip 
žmonių patarlė sako, kelių auklių 
auklėjamas kūdikis auga be no
sies. Nė kiek nėra geriau ir su 
mūsų informacija. 

Dirbant dienraščio redakcijo-
joje ir stebint politinės informa
cijos darbą, dar ryškiau išryškė
ja, kaip mes blogai informuoja
me svetimtaučių įstaigas, mokslo 
institucijas, atskirus asmenis, be
sidominčius Lietuvos reikalais ar 
rašančius mokslo darbus. 

Neturime .nei moksliškai su
tvarkyto politinio archyvo, nei 
pilnesnės bibliotekos, nei reikia
mos nepriklausomos Lietuvos ar 
okupacijų metų įvykių dokumen
tacijos ir panašios medžiagos. 
Nepakankamai ir tik pripuola
mai tvarkomas svetimtaučių in
formavimas apie Lietuvos po
grindžio veiklą, nėra ir pogrin
džio medžiagos archyvo, aktua
lios iliustracinės medžiagos rin
kinio. 

Bėda svetimtaučiui mokslo 
žmogui, kai jis bando ką nors 
apie Lietuvą rašyti. Tiesiog ne
žinia, kur jis turi kreiptis. O kaip 
kreipiasi į kurį veiksnį, jo infor
macijos instituciją, paaiškėja, 
kad ji beveik nieko neturi. Toks 
informacijos ieškotojas mūsų y-
ra gainiojamas "nuo Ainošiaus 
pas Kaipošių", kol pagaliau jis 
ką nors randa pas privatų kolek
cionierių. Panašiais atvejais ne
retai mums už akių užbėga Sovie
tų įstaigos, pasiūlydamos savo 
paslaugas. Tai, žinoma, negerai. 
Galime savo visuomenės viduje 
žaisti, organizuotis ar reorgani-
zuotis, bet nevalia tokiais ištyžė-
liais pasirodyti prieš sveti
muosius. 

* 

Kaip jau pradžioje rašinio mi
nėjome, vieningos informacijos 
klausimą mes dar kartą keliame, 
nes šis reikalas labai svarbus ir 
aktualus. Turėtumėm ir savo pa
siūlymą. 

Kažin ar nepasvarsčhis klausi
mo įsteigti vieną tvirtą lietuviš
kos informacijos tarnybą kad ir 
prie Lietuvos paiuntinybės Wa-
shingtone. Atstovybė turi nuosa
vus rūmus, dar nepriklausomy
bės metais nupirktus. Rodos, kad 
atsirastų vietos, nes yra nepilnai 
išnaudojamų patalpų, kurias, 
gražiai atremontavus, visuome
nei finansiškai užtikrinus įstai
gos išlaikymą, pasamdžius spe
cialistą, būtų galima sutelkti vi
są mūsų veiksnių turimą infor
macinę medžiagą: Lietuvos dip
lomatinių įstaigų archyvus, ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą 
bei laimėjimus liečiančius doku
mentus, statistinius ir kitokius 
leidinius, vokiškų nacių ir rusiš
kų bolševikų okupacijas vaiz
duojančią medžiagą, Lietuvos 
žmonių naikinimą bei trėmimus, 
(jų tarpe ir žydų žudymą įskai
tant), būdingesnę mūsų periodi
ką, knygas ir brošiūras apie Lie
tuvą svetimomis kalbomis, įvai
rių mūsų veiksnių dokumentuo
tus memorandumus, Lietuvą lie
čiančią vaizdinę medžiagą, se
nesnę ir dabartinę pogrindžio 
spaudą, pagaliau, einant dėsniu, 
kad reikia pažinti savo priešą, 
sovietinių įstaigų skleidžiamą me
džiagą apie Lietuvą ir lietuvius. 

Tokia informacijos įstaiga, 
veikianti Lietuvos pasiuntinybėje 
ar šalia jos. be abeionės sustip
rintų mūsų laisvės kovos akciją. 
o drauge pakeltų nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinybės orumą, 
iškeltų jos naudą, duotų jai dar
bo ir tuo būdu, gal būt, patar
nautų jos tęstinumo išlaikymui. 

b. kv. 

BALTIEJI ROMAI SUKLUPO BELGRADE 
Niekas neabejoja, kad Helsinkio susitarimas išdavė Rytų Europos tautas Sovietų ver-
gijon 

BFL AUŠROTAS Helsinkio vadinamas aktas — 
susitarimas ir 1977 m. rudenį 
Belgrade vykusioji tarptautinė 
konferencija net ir netikintiems 
"tamošiams" prakrapštę apau
gusias akis, parodydama visiems, 
kokios "aukštos" moralės pasau
lyje mes dar gyvename. "Human 
Events" savaitraštis savo IV. 1 
numeryje tvirtina, kad "Carterio 
vyriausybė sukniubo, mėginda
ma savo naujai paskelbtą žmo
gaus teisių politiką ir sugebėji
mą. Derėtis su Sovietais Amerikai 
paprasčiausiai nepavyko*'. 

Kaip žinoma, 35-kių tautų at
stovai, susirinkę Belgrade, mėgi
no patikrinti, k«""p Helsinkio su
sitarimus pasirašiusieji vykdo duo
tus pažadus gerbti žmogaus tei
ses jų kontroliuojamose žemėse. 
O baigminis Belgrado dokumen
tas visiškai neprisiminė, kad tuo 
svarbiu reikalu iš viso buvo kal
bėtasi per šešis mėnesius. Lyg, 
kad ta tema visiškai nebūtų kie
no nors kelta viešumon. 

Nauji persekiojimai 
Kai tik baigėsi Belgrado posė

džiai, Sovietai ir jų satelitai at
palaidavo visus varžtus, atnau
jindami kiek sulėtintą disidentų 
persekiojimą ir areštus. "Amnes-
ty International" sužinojo, kad 
Belgrado pasitarimų dienomis 
14 Sovietų disidentų buvę nu
siųsta į bepročių ligonines .To
kie antihumaniški Sovietų vy
riausybės veiksmai tęsiami nežiū
rint neseniai įvykusio Pasaulio 
psichiatrų s-gos nutarimo, pa
smerkusio Sovietus už šios prie
monės naudojimą, kovojant prieš 
savo politinius priešus. Sakoma, 
kad Sovietų S-ga pasiryžusi nu
bausti tuos 14-ka asmenų, pasi
priešinusių prieš profsąjungų 
nekontroliuojamą žmonių išnau
dojimą. Žinoma, kad priešintis 
prof. sąjungai y a lygu, kaip So
vietų vyriausybei. 

Kaltins, kad dirbu CIA 
Tikima, kad taip pat esanti 

ruošiama byla disidentui Anato
lijui Saranskrui: jis būsiąs kalti
namas "bendradarbiavimu su 
CIA". Laukiama, kad ir daugiau 
Sovietų piliečių, kovojančių už 
žmonių teises, būsiančios iškeltos 
bylos, kuriose "nusikaltėliai bus 
kaltinami bendradarbiavę su už
sieniu ir kai kurių valstybių 
žvalgybomis. Tai visa vykdoma 
nežiūrint prezidento Carterio 
įspėjimo, kad Šaranskio nuteisi
mas galįs pabloginti JAV — So
vietų santykius". 

Kaip jau skelbta, Sovietų val
džia atėmė pilietybę savo dviem 
pasižymėjusiems asmenims, tai 

muzikui Mstislav Rostropovičiui 
ir II-jo pasaulinio karo didvyriui 
generolui Petrui Grigorenko. Juo
du abu yra žymūs kovotojai už 
žmogaus teises ir, kadangi juos 
buvo nepatogu uždaryti į beprot
namį ar sunaikinti, tad buvo pa
sirinktas "pilietybės atėmimo" 
nužudymas. Juodu buvo pava
dinti "ideologiniais išsigimėliais". 

Vengrijoje 
Prie šio suderinto komunistų 

režimais nepatenkintų asmenų 
puolimo taip pat prisidėjo ir 
Vengrijos diktatorius Janos Ka-
dar. Sužinota, kad keturi žinomi 
krašte intelektualai buvę paty
lomis ištremti iš tėvynės. 

Patvirtindamas šias žinias 
Vengrijos kultūros reik. ministe-
ris Imre Pozsgay užsienio žurna
listams suteiktame pasikalbėjime 
pripažino, kad "minėti keturi as
menys savo skelbiamomis minti
mis priešinosi politiškiems ir ideo
loginiams socializmo nuosta
tams". 

Tačiau yra ir kita, tikroji tų 
asmenų ištrėmimo priežastis: jie 
registravo Vengrijos vyriausybės 
prieš žmoniškumą nusikaltimus, 
jie taip pat su kitais 30-čia ven
grų visuomenininkų pasirašė 
protestą prieš Čekoslovakijoje ko
munistų vykdomus nusikaltimus 
prieš žmoniškumą. Savaitraštis 
sako, kad "tuo būdu komunistų 
valdžios netiesiogiai pranešė Car-
teriui, kad jos visiškai nekreipia 
jokio dėmesio į Helsinkio susita
rimus". 

Kaltas Goldbergas 
Savaitraštis toliau primena, 

kad A. J. Goldbergas, JAV dele
gacijos vadovas Belgrade, dar 
prieš išvykdamas į Jugoslavijos 
sostinę, pareiškęs, kad "JAV ne

sieksianti susikirtimo su komu-; 
nistų bloku". Taip pat primena, 
kad Goldbergas yra kairus libera- j 
las, retai matąs politinį priešą į 
kairiųjų stovyklose. Kai Gold
bergas mėgino laimėti JAV sena
toriaus postą iš New Yorko vals
tijos, tai net ir demokratai jo ne-j 
rėmę, neįžiūrėdami šiame libera- j 
le jokių vadovo privalumų. Na, j 
bet jis tiko Carteriui į Belgradą, I 
kad nesupykintų bolševikų. 

Per visą konferencijos laiką A. į 
J. Goldbergas niekada nepasakė 
jokios kalbos, kuria būtų išsisky
ręs iš kitų JAV delegatų, kurie: 
taip pat nepasižymėjo jokiomis; 
principinėmis derybomis. Ir visas! 
laimėjimas glūdi tame. kad "1980 
m. 35-ki signatarai dar kartą su
sirinks Madride, Ispanijoje". 

Vaisiai lygūs nuliui 
B geros šimtinės konferencijai 

pateiktų rezoliucijų, liečiančių 
žmogaus teises ir jų neliečiamy
bę, konferencija nė vienos ne
priėmė. 

Daugelis delegatų buvo karčiai 
nepatenkinti JAV delegacijos lai
kysena. Taip pvz. Šveicarijos de
legatas R. Bindshedler pareiškė, 
kad "konferencija pasisekė 1 proc. 
99 proc yra pralaimėjimas". 

Ir tik viena mažutė Maltos de
legacija turėjo drąsos priešintis 
Belgrade vykstančioms nesąmo
nėms užantspauduoti. Tos dele
gacijos atstovas Victor Gauci ke
letą dienų sulaikė jos užbaigi
mą, kad baigminis dokumentas 
būtų vienbalsiai visų priimtas. 
V. Gauci pasakė: "Šio suvažiavi
mo ir pasitarimų vaisiai yra ly
gūs nuliui". 

Lygiai kaip ir kai kurių mūsų 
užsispyrusių veikėjų ožiškas tvir
tinimas, kad "ir mes Belgrade bu
vome išgirsti". Bet būti išklausy
tam ir išgirstam dar nereiškia ma
žiausio laimėjimo. 

jA.y ĮHMffOMM mm 
Jų dalis tapo politinėmis aukomis 

a JABLONSKIS 
Nun atomines bombos ligi j Tačiau Carterio vyriausybė 

šių dienų JAV mokslininkai su, ir valstybės biudžeto vadovybė 
V. Vokietijos mokslininkų talka stabdo šių greitlaivių statybą 
išvystė labai daug technologijos biudžeto apkarpymais. Klaro 
išradimų visose šakose. Labai laivyno vadovybė laivų ir lėktu-
ryški įtaka ne tik ginklavime, vų statybai reikalavo 12 biL 
industrijos, susisiekimo, ryšių, Bet nuo šios sumos buvo nu-
bet ir amerikiečių gyvenimo rai- kirpta 2,3 bii Liko 9,7 biL 
doje. j Taigi karo laivyno vadovybės 

Lotyniška patarlė sako: 'No- j užmojis buvo paverstas nie-
ri taikos, ruoškis karui". Bet; kais. JAV toliau pasiliko karo 
prez. J. Carteris šio dėsnio ne-; laivų kokybe ir kiekybe užpaka-
paiso. Kai kuriuos išradimus, i lyje Sovietų. 
turinčius gynybinės reikšmės j Biudžeto apkarpytojų poelgiu 
kariuomenės ginklavime, nelei-Į susirūpino House Appropria-
džia panaudoti. Kitiems lėšas itions komitetas. Jis žada ge-
tiek apkarpė, kad jų nepakan-' gūžės mėn. nuosekliai patyri-
ka numatytam ginklų kiekiui 
užsakyti. Tuo pažeidė JAV gin
klavimo kokybę ir kiekybę bei 

nėti 12 bil. biudžeto apkarpy
mą. Spėjama, kad komitetas 
gali padaryti teigiamų pakeiti-

mokslininkų įnašą technologi-, mų ir papildymų, nes apkarpy
mams išvystymams. ;mas rišamas su JAV saugumu 

1961 m. karo laivyno vadovy- i ir pasaulio taika, 
bė, pasinaudojusi išvystytu Tecnologiškai pagerintas B-l 
greitlaivio pavyzdžiu Europoje, j bombonešis atsidūrė senų lėk-
pradėjo jį pritaikyti kariniams \ tuvų lauže. Jo pavadinimas se-
reikalams, nes jos ekspertai ma-! nas, bet buvo aprūpintas pa-
nė, kad patobulintas ir aprū- ; žangiausiu technologiniu ginkla-
pintas technologijos išradimais! vimu ir tobuliausiais įrankiais. 
toks greitlaivis žymiai pakeltų 
karinio ir prekinio laivyno ver-

Gaiėjo nešioti branduolines a r 
kitas raketas į tolimiausius 

tę- Turėtų tiek pat įtakos, kiek į taikinius pasaulyje. Gal būt, 
sprausminis motoras aviacijai j vienas pavojingiausių ir pažan-

SES greitlaivis plaukia 1001 gausių tokių lėktuvų pasau-
mybų greičiu per valandą. Tai- lyje-
gi prekybos laivyno vadovybei «T° statyba buvo sulaikyta 
galvoja, kad būtų labai naudin- į taupant daugiau pinigų sociah-
gas prekybos laivynui, nes su uėms pašalpoms, rašo L. Rukey-
pilnu krūviu (žmonių ar gėry- ser- Tuo tarpu Sovietai dieną 
bių) Atlanto vandenyną per- Į nakt; kala ir tobulina pažangius 
skrostų per 36 vai Pritaikius'' ginklus ir jais ginkluoja savo 
jam technologinius pagerini-.' didžiąją armiją bei Varšuvos 
mus, tikriausiai pasiektų dar į s 3 i u n g°s jėgas, 
didesnį greitį. Šakotai technologijai vystyti 

SES greitlaivis plaukia van-; ? š l e i s t a i r vis dar leidžiama 
dens paviršiumi ant vadinamų į d a u ? bilijonų. Kai išvystymai 
"oro pagalvėlių". Jo pusiausvy-j temP* pavojingu ginklu, jie 
rą ant vandens palaiko prie fo.Jw*dtaBt Abejojimų ir svyra-
nų pritaisyti "pelekai" tvir- v*11"* maišatyje atsidūrė neutro-
tos sienelės. Kai laivas plau
kia, "pelekai" (sienelės) įsmin 

ninė bomba. Kol kas jos liki
mas nenuspręstas. Ypač jos li

ga į vandeni ir taip palaiko pu- j k i m u susirūpino Europos val-
siausvyrą net banguotuose van
denyse. 

GLOBOJA MENININKUS 

Chicaga savo tarnyboje turi 
108 menininkus, o dar 345 sam
domi apylinkių meninėms pro
gramoms, tuo būdu parūpina
mi darbai beveik 500-tams dai
lininkų, aktorių ir kitų meninin
kų. Atiyginimai — apie 8,500 
doL Tam gauta iš Darbo de
partamento L2 miL doL 

— Volkswagenų Amerikoj 
1970 m, buvo parduota 568.696, 
po to skaičius vis krito. 1977 

^K»V; ~zs*iF\zzz £ »• p"*"* 260-704- °1978 ?• 
j manoma parduos kiek daugiau. 

JAV. Valst ambasadoriaus A. Gold-
bergo ir Sovietų S-gos atstovo J. 

tentfe dvasioje. 

Bandomasis 100 tonų laivas 
{per valandą išvystė 89.48 maz-
j gus — 103 myl. 3000 tonų maž-
| daug 80 mazgų — apie 100 my-
jlių Laivyno specialistai pritai-
! kė jam technologinių išradimų, 
i kurie ne tik greitį padidino, 
: bet ir jo manevravimą. Šie pa-
j gerinimai verčia kiek galint 
į greičiau karo laivyną jais ap
rūpinti. 

Taip mano ir ats. adm. E. I 
Zumwalt. Jis teigia, kad SES | Augiau tarnavo šiam tikslui 

I greitlaivis būtų labai vertingas 
i pakaitalas pasenusiems JAV 
i karo laivams pakeisti Jie tik-
|tų, jo manymu. Sovietų povan-
įdeniniams laivams medžioti. 

stybės, nes jos sutramdytų 
Maskvą su satelitais nuo žygio 
laisvąją Europos dalį pavergti, 
kad nebūtų sunaikintos žmonių 
teisės ir laisvės, dėl kurių buvo 
kovota Helsinkyje ir Belgrade. 

"Nusiraminkite taikos mylė
tojai", rašo L. Rukeyser, "ga
mybos išlaidos bus Carterio 
pastoviai mažinamos, o sociali
nės pašalpos kasdien didinamos. 
Prezidentas tuo mėgina apsi
drausti perrinkimą antrajam 
terminui Kelionė į Afriką irgi 

— Nusidedant tylėjimu, kada 
reikėtų protestuoti, padaro iš 
žmonių bailius. 

Abraham Lincoln 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA 

ATEITIES PERSPEKTYVOS • 
ST. DZDLA8 
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Be pasiruošimo nepriklausomybės atstatymui, 
okupanto slegiamos tautos urformavimo ir vadovavi
mo kovai prieš okupanto užmačias, Vlikas siekė už
megzti ryšius ir su Vakarų pasauliu. Tam tikslui Vli
kas Švedijoje turėjo savo atstovą Al Vokietaitį. Buvo 
siekta ir kitų kelių f Vakarus Vliko pareiškimam bei 
žinioms perteikti 

Kai, vokiečių frontui rytuose krinkant, okupantai 
siekė mobilizuoti Lietuvos vyrus karo tarnybai Vokie
tijoj, o ne Lietuvos sienoms nuo bolševikų invazijos 
ginti, Vlikas griežtai tam pasipriešino ir ta mobilizaci
ja nepasisekė. Buvo pasipriešinta ne tik norint apsau
goti Lietuvos jaunimą nuo beprasmio sunaikinimo, bet 
ir siekiant nepastatyti Lietuvos karinėje opozicijoj 
prieš Vakarus. Po 1944 m. balandžio mėn. Vliko narių 
areštų, likusieji laisvi nariai dar suskubo išleisti du pa
reiškimus: gegužės 25 d. ir rugsėjo 30 d., kai didžioji 
Lietuvos dalis jau buvo naujų okupantų — Sovietų 
armijos —rankose. Pirmuoju bandė paruošti tautų 
rezistencinei kovai, o antruoju buvo kreipiamasi f Va
karų valstybes, kad šios konkrečiais žygiais priverstų 
Sovietus respektuoti lietuvių tautos valią siekiant 
valstybės nepriklausomybės atstatymo, šiais pareiš
kimais Vlikas pradėjo kovą prieš Sovietų Rusiją. 

2. Griūvančioje Vokietijoje 
Sovietų kariuomenei 1944 rudenį okupavus visą 

Lietuvą, ir paskirtai delegatūrai krašte neišlikus, Vli
ko darbą tęsė jo delegatūra Berlyne, vėliau persiorga
nizavusi ir pradėjusi veikti, kaip Vlikas, nes visam Vli-
kui persikelti į Vakarus, kaip žinoma, nepavyko. 

Vliko delegatūros 1944.10.3 posėdyje buvo kons
tatuota, kad Vokietijai pralaimėjus, Vakarų ir Sovie
tų susidūrimas bus neišvengiamas ir kad Atlanto 
Chartos principai turės būti taikomi mažoms, karo 
sūkurin įtrauktoms tautoms, taigi ir Lietuvai. 1944.10. 
7 buvo paskirti Vliko atstovai Paryžiuje, Vienoje, Ba-
den-Badene ir Wuerterr.berge ir apie tai per Lietuvos 
atstovus buvo pranešta Londonui ir Washingtonui. 

Vieši Vliko žygiai Lietuvos nepriklausomybes ats
tatymo reikalu tapo įmanomi tik Vokietijai kapitu
liavus. Jau pirmajame savo memorandume gen. Eisen-
howeriui Vlikas prisistatė, kaip vienintelė politinė ir 
rezistencinė Lietuvos atstovybė tremty. Jame taip pat 

plačiai išdėstė Lietuvos bylą. 1945.7.5 posėdyje buvo 
sudarytas išsamus darbo planas, kurio pagrindinė da
lis — pasiruošimas taikos konferencijai — negalėjo 
būti panaudota, nes konferencija niekas neįvyko. 

Ryšium su Potsdamo konferencija, Vlikas 1945. 
7.10 pasiuntė išsamų memorandumą Lietuvos reikalu 
JAV prezidentui ir D. Britanijos min. pirmininkui 
Jame buvo prašoma nepripažinti prievartinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir pareikalauti, kad Sovie
tai tuojau atitrauktų karines pajėgas iš Lietuvos bei 
leistų lietuvių tautai atstatyti suvereninės valstybės 
institucijas. Taip pat buvo sutarta nedelsiant kreiptis 

su peticija į Popiežių ir pasiųsti atsišaukimus: aka
demikų — i pasaulio aukštąsias mokyklas, studentijos 
— į pasaulio akademinį jaunimą, o taip pat ir kitas 
įtakingas laisvojo paaauho organizacijas. Reikia pa* 

brėžti kad liepos 10 d. memorandume pirmą kartą iš 
pačių lietuvių pusės Vakarų valstybių galvoms buvo 
pareikšta, kad 1939 rugpiūčio 23 ir spalių 28 d Nacių 
- Sovietų sutartimis jų buvo nutarta Lietuvą ir kitas 
Vidurio Europos sritis tarp savęs pasidalinti ir kad 
tas susitarimas, nusikaltant prieš tarptautinės teisės 
principus ir įsipareigojimus, buvo įvykdytas. 

Dviem memorandumais (1946.10.30 ir 1947.10.6) 
Jungtinėms Tautoms, greta reikalavimo, kad ši institu
cija priverstų Sovietus sulaikyti lietuvių tautos naiki
nimą teroro ir deportacijų priemonėmis, buvo keliamas 
taip pat ir neteisėto Lietuvos įjungimo į Sov. Sąjungą 
klausimas. Nepriklausomybės atstatymo reikalavimas 
buvo ypatingai pabrėžtas Miko 1950.11.15 memorandu
me J. Tautoms, kur, tarp kita ko, sakoma: "Netenka 
nė priminti, kad lietuvių tauta, suvokdama savo teisę į 
laisvę, niekad neatsisakys valstybinės nepriklausomy
bės ir visomis priemonėmis kovos prieš svetimųjų do
minavimą." 

Pirmas asmeninis Vliko vadovybės kontaktas 
su JAV užsienio poutikos vadovais įvyko 1949 metų 
gegužės mėn., kai Vliko pirm. prel. M. Krupavičius ir 
Vykdomosios Tarybos pirm. V. Sidzikauskas, lydimi 
Lietuvos atstovo Washingtone J. Žadeikio, atsilankė 
Valstybės Departamente. Vizitas, žinoma, JAV politi
kos Sovietų atžvilgiu nepakeitė, tačiau prisimenant, 
kad tai įvyko pačiame šaltojo karo įkarštyje, jis buvo 
reikšmingas ir parodė Amerikos prielankumą Lietuvių 
tautos siekiniams atstatyti nepriklausomą Lietuvą. 

Antras, panašaus pobūdžio atsilankymas Valsty
bės departamente įvyko 1954 metais, kai Vliko pirm. 
M. Krupavičius antrą kartą atvyko į JAV. Kai Vlikas 
buvo perkeltas į JAV, jo pirmininkų vizitai Valstybės 
departamente vykdavo pagal reikalą periodiškai 

Htat dtua!*n\ 
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VIENOS PARAPIJOS DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS 

Kenoshos Šv. Petro parapijai 75-ri gyvavimo metai 
vių, vyskupo buvo pakviesta Ma
rijonų vienuolija perimti Keno
shos l ietuvių parapiją savo glo-
bon ir vadovauti sielovadai. 1926 
m. gruodžio 6 d. ir buvo klebonu 
paskirtas kun. Vladas Draugelis, 
nors jis buvo užimtas sunkiomis 
Dareigomis Cnicagoje. P o jo il
gesnį laiką klebonu buvo kun. 
Mykolas Urbanavičius (net tris 
kartus) , ilgiausiai kun. Antanas 
Miciūnas (du kartus) ir dabarti
nis klebonas kun. Stasys Saplis, 
vadovaująs parapijai jau nuo 
1970 m. Tiek pat metų čia dar
buojasi ir jo asistentas kun. Jero
n imas Zalonis. 

Mažiau negu v idut in io dydžio 
Kenosnos miestas, Wiscons ino 
valstijoje, l ietuviams jau žino
mas nuo pereito š imtmečio . Kiek 
dabar patiriama, pirmi trys lie
tuviai į Kenoshą atvyko 1893 m. 
Po kelerių metų čia jau buvo bū
relis lieruvių, kurie net rūpino1:! 
savomis pamaldomis. Dar 1899 
m. gegužės 29 d. pakviestas iš i 
Chicagos lietuvis kunigas atlai
kė pirmąsias pamaldas , kurios ir 
buvo paskatinimą^ kurti savą l ie
tuvišką parapiją, ypač kai 1900 
m. įsikūrė Šv. Petro daraugija. 
Jos tikslas ir buvo rūpintis ne tik 
atsitiktinėmis pamaldomis , bet 
ir kurti parapiją, turėti savo ku
nigą ir sekmadienines šv. Mi
šias. 

Parapijos branduolys 

Istorinės reikšmės įvykis Ke-
noshoje buvo kaip tik prieš 75-
-rius metus. T u o m e t u vienas iš 
energingiausių organizatorių, jau 
suorganizavusių net kelias l ietu-i 
viskas parapijas, b u v o kun. Ka
zimieras Ambrozaitis . 1903 m. 
liepos 30 d. susirinkęs nemažas 
lietuvių būrys sutarė kurti Švč. 
M. Marijos parapiją, kuri laiki
nai pakaitomis glaudėsi Šv. Jur
gio (vokiečių) ir Šv. Kazimiero 
( lenkų) bažnyčiose. V ė l i a u para
pijos vardas pakeistas į Šv. Petro. 
Tai priminė parapijos iniciatorės 
tuo pačiu vardu vadinamos 
draugijos globėją. Ir ši Šv. Petro 
parapija šiais meta i s balandžio 
22-23 dienomis iški lmingai mi 
ni savo deimantinį jubiliejų, nors 
per tokį laiką pasikeitė jos pa
statai, jos vieta, para piečiai ir va- į 
dovai. 

įkurtos parapijos reikalus porą 
metų tvarkė minėtas kun. K. A m 
brozaitis, po jo — apie porą metų 
kun. M. Jodišius. Bet jau 1907 m. 
buvo paskirtas nuo la t in iu klebo
nu jaunas kunigas J. Klonauskas, 
kuris užbaigė organizuoti l ietu
vius į parapiją, =ru jų pagalba n u 
pirko evangelikų l iuteronų baž
nyčią ir kitus pastatus, įrengė pa
stovią savo šventovę. Ji daugelį 
metų ir tarnavo kaip l ietuvių re
liginis ir kultūrinis centras. 

Ilgiausiai klebonu išbuvo (per 
du kartus) kun. A. Balinskas, 
kuris 1915 m. įkūrė parapinę mo
kyklą, pakvie'ė N o t r e D a m e vie
nuolijos seseles mokytojomis . Pa
rapinė mokykla auklėjo l ietuvių 
vaikus krikščioniška dvasia. Mo
kykla pirmąją laidą išleido 1917 
m. Kai sustiprėjo l ietuvaičių 
pranciŠkiečių v ienuol i ja ir pasi
ruošė daugiau mokytojų , 1924 m . 
į Kenoshą Šv. Petro parapijos m o 
kyklai vadovauti b u v o pakviestos 
pranciškietės seserys iš Pittsbur-
gho. Pa. Jų per daugiau kaip 
p u š i m t į metų at l iktus mokyklo
je ir mokinių auklėj ime darbus 
įvertins tik istorija. 

Stokojant Mihvaukee arkivys
kupijai l ietuvių kunigų , norinčių 

N a u j a vieta, nauji rūpesčiai 

Per ilgesnį laiką pasiketė para
pijos aplinka, parapiečių sudėtis 
ir miesto perplanavimas. Seni pa
statai dar labiau paseno, nors ke
letą kartų jau buvo remontuoti. 
N e t švenčiant penkiasdešimt 
metų parapijos sukaktį (1953) , 
buvo matoma, kad reikia žvalgy
tis, kaip atkurti parapijos centrą, 
kad jis tiktų šiems laikams ir 
š iems žmonėms. Kai apylinkė
je pradėjo dar dygti nauji fabri
kai, kurie nėra palankūs parapi
jos veiklai, kai pradėtos platinti 
miesto gatvės ir vesti nauji keliai, 
parapija jau liko tik miesto pa
kraštyje. Klebonu esant kun. V. 
Andriuškai buvo įkurtas parapi
jos fondas rūpintis naujos baž
nyčios, mokyklos, salės, vienuoly
no statyba. Tai pradėta 1964 m., 
o jau 1965 m. spalio 31 d. iškil
mingai pašventintas kertinis 
naujos bažnyčios akmuo. 

Bet su statybos pradžia pasi
keitė ir parapijos pobūdis — ji 
buvo perkelta į naujai besi
kuriantį miesto pakraštį, kuria
me jau spietėsi ir daugiau naujų 
gyventojų. 

Šiuo metu parapijos centras y-
ra naujoje ir gražioje vietoje, bet 
Kenoshos pakraštyje. Pastatai 
planingai įtaisyti, patogūs para
piniam ir sielovadiniam darbui, 
mokykla gerai įrengta. Bet čia 
kyla ir nauji rūpesčiai — parapi
ja naujomis statybomis ir kūri
musi naujoje vietoje turėjo užsi
traukti dideles skolas, kurios dar 
bent kelerius metus slėgs parapi
jos vadovų ir parapiečių pečius. 
Tač iau jie žiūri su viltimi į atei
tį ir tikisi sunkumus pakelti, kaip 
juos yra kadaise pakėlę jų pra
nokėjai — pirmojo parapijos 
centro kūrėjai. 

Lietuviška veikla seniau 

par. dabartinis klebonas. 

1934 m. liepos mėnesį jis buvo 
net Dainų šventės organizato
rius. Vargonininkais ilgiausiai iš
buvo Juozas Kailiukaitis, F. Bu-
janas ir vėliau Genovaitė Klevic-
kytė. 

Ta ip pat senesniais laikais kū
rėsi ir kitos organizacijos ir drau
gijos, kaip Šv. Vardo vyrų drau
gija, Šv. Benedikto 1907 m., Biru
tės draugija 1912 m., Katalikų su
sivienijimo kuopa 1916 m. , Šv. 
Onos 1920, Tretininkų brolija 
1923 m., Gyvojo Rožančiaus 
1925 m., Kolumbo vyčiai kt. Sa
vo veikla yra pasižymėjusi Bi
rutės draugija, kuri statė vaidini
mus, operetes, net važinėdama į 
kitus miestus vaidinti lietuviams. 
Tuo pačiu pasižymėjo ir choras, 
kuris ruošdavo koncertus kitoms 
lietuvių kolonijoms su dideliu pa
sisekimu. 

Jau daug vėliau atsirado prie 
parapijos skaučių ir skautų būre
liai, kuriems vadovavo Stanley ir 
Lucille Scianai, čia gimę ir su 
šia parapija visa siela suaugę 
nauji veikėjai. O kai 1949 m. 
pradėjo atvvažiuoti ir pokarinių 
ateivių, tai įsikūrė tautinių šokių 
grupė, vėliau pasivadinusi "Bijū
nėliu", kuriam vadovavo L. Sei-
anienė, o šokių pamokyti .pra
džioje buvo pakviesta Bronė Ja-
meikienė. D a r vėliau šokių gru
pė buvo sudaryta ne tik iš Keno
shos, bet ir iš apylinkių jaunimo 
ir pasivadino "Bijūnu". Jam iki 
šiol vadovauja St. Milašius. 

Reikia priminti, kad parapijoje 
veikia ir mokyklai remti būrelis, 
kurio iniciatorės jau 1949 m . bu
vo C . Stulgaitienė ir L. Seianie-
nė. Į šį darbą jungėsi ir dauge
lis kitų motinų, susirūpinusių pa
rapinės mokyklos išsilaikymu. 
Veikia krikščioniškos doktrinos 
( C C D ) klasės, kuriose paruošia
mi valdiškose mokyklose besimo
ką jaunuoliai religiniam gyveni
mui. Naujiems ateiviams atsira
dus, buvo įkurta prie parapijos ir 
lituanistinė mokykla, kuriai ilgai 
vadovavo Natalija Lirgamerienė. 
Jos vaikai ir kiti jaunuoliai daly
vavo lietuviškuos sambūriuose -
tautinių šokių grupėje, parapijos 

3 vai. p . p . Milw<u*c arkivyskupo 
Rambart Weaklando iškilmin
gos šv. Mišios, koncelebruojant 
daugeliui kunigų. Po pamaldų 
oficialus priėmimas parapijos sa
lėje. 

Abiejuose minėjimuose bus pri
siminti ir pagerbti parapijos pir
mieji kūrėjai, kaip St. Venckus, 
V. Venckevičius, J. Balčaitis, K. 
Čiakas, parapijai nusipelnę kuni
gai, kaip Ambrozaitis, Balinskas, 
Klonauskas, Urbanavičius. Mi
ciūnas, Skrodenis, Augūnas, And-
riuška ir Saplis, seselės mokyto
jos, dabartiniai veikėjai, kaip Sei-
anai, Jarai. Lirgameriai ir daug 
kitų. Kai kurie jų jau buvo anks
čiau už nuopelnus apdovanoti 
medaliais, kaip Stanley ir Lucille 
Seianai, kiti — gyvi ir mi
rusieji — bus su pagarba minimi 
jubiliejuje. 

Jubiliejaus paruošimu labiau
siai rūpinasi klebonas kun. S. 
Saplis, Thomas ir Ronie Maurer, 
Leo ir Judith Lichter, Gene Os-
born, Stanley ir Lucille Seianai 
ir kt. Parapijai ir dabarties para-
piečiams tenka tik palinkėti dar 
ilgai laikytis ir švęsti dar ne 
vieną jubiliejų kartu su savo jau
nąja karta. 

P. Stakys 

C L A S S I F I E D G U I D E 
D e M E s i o 

NUSIVYLĘ 
BELGRADO KONFERENCIJA 

Maskvoje veikianti Helsinkio 
nutarimų vykdymui remti vi
suomeninė grupė išreiškė savo 
nusivylimą Belgrado konferen
cijos rezultatais, ypač griežtai 
sukritikuodama konferencijos 
baigiamąjį dokumentą. Mask
v o s Helsinkio grupė pažymi, jog 
šiame dokumente nėra nė ma
žiausios užuominos apie svar
biausiąjį konferencijoje net pen 
k i s mėnesius svarstytą klausi
mą — būtinumą apsaugoti pa
grindines žmogaus te ises bei 
laisves. Tokiu būdu, Belgrado 
susitikimo rezultatai yra žymiai 
menkesni už Helsinkio konfe
rencijos rezultatus, nes Helsin
kyje buvo įsakmiai pabrėžta, 
jog žmogaus teisių apsaugoji
mas y r a neatskiriamai susijęs 
su Europos tautų saugumo ir 
bendradarbiavimo problemomis. 
Maskvos Helsinkio grupė pa
žymi, j o g sovietų valdžios tvir
tinimas, kad reikalavimas ap
saugoti žmogaus teises sutinka
mai su Helsinkio nutarimais, 
esąs kiš imasis f kraštų vidaus 
reikalus, prieštarauja Helsinkio 
konferencijos baigiamojo akto 
raidai ir dvas ia i Tokia sovie
tų vyriausybės laikysena liudi
ja, j o g Sovietų Sąjunga nevyk
do jos pačios Helsinkyje prisi
imtų įsipareigojimų. 
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P A R D A V I M U I 
* 

Turime 4 motorus, labai gera
me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekaučos: 

L Westinghoose motor, S phase, 
1.5 H.P., 60 cycle, 280-240 V. 

2. Kimble Motor, 1 phase, '/s H.P., 
60 cycfes, 220 V. 

S. Kimble Motor, S phase, 1 E.P., 
60 cye**, 220 V. 

4. Lotus Alis Induetion Motor, S 
phase, 5 HJP.. 60 cycle, 220-240 V. 

Telefonuokite — 

LU 5-9500 
i'iiiiiiiiitiiiiiiitiiiiinitttHiimiitiiiHMitt 

R E A L I S T A t B 

MISCELLANEOU8 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visą rožių grindis. 

1». BUBNYS — TeL B E 7-5168 

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

TEL. — WA 5-8083 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Chicago, HL 60632, telef. 927-5980 

fiti!<M)niiiiiiiiiiiitiiiiiTiiuiiiuiummuw 
M. A. $ I M R U S 

* OTAKV FUBI/IC 
ENOOMB TAX SERVICE 

4259 So. Mapfeffood, t e t 254-7450 
Taip pat daromi VERTTJCAI, 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI tr 
kitokia blankai 

iiimiuiifimiiiuiiiimiuiiiHitiiiiiuiiiiiii 

6 kamb. mūr. 3 miegami. 66 ir Tal-
man. $27,500. 

Gražus bungak>w — 6 kamb. 2 ži
diniai. 83 ir Kedzie. $64,200. 

15 metų senumo, 5*4 kamb., 3 
miegami. Daug rūbinių. 2*4 maš. ga
ražas. 63 ir Narragansett, $54,000. 

2-jų ankstų — po 6 kamb. mūr. 
65 ir Tatanan. $32,500. 

50 akrų žemės Lemonte. $10,000 
OŽ akrą. 

Š I M A I T I S REALTY 
Inšbrance — lneome Tax 

2951 W. 63rd St., 438-7878 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Modernus 15 metų mūro 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug priedų. Vieta Mar-
quette Pke. Aukšta kokybe. 2ema 
kaina. 

5 kamb. naujo tipo mūr. namas 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti h* 
nupirkti už $28,850. Marąuette Pk. 

4 vienetų mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

5 kamb. labai modernus muro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie. $39,800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Parke. 

Valdis Real Estafe 
2625 West7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

I*> VOMOd AHA — W>* KENT 

IŠNUOM. 4 kamb. (2 mieg.) ap
šildomas butas. Elektra, gazas. 
Pageidaujama vidutinio amŽ. dir
bančių pora, be vaikų. Jokių gy 
vuliukų 66-ta ir Sacramento apyL 

Tek*. — 476-6642 

Išnuom. 4 kamb. (2 mieg.) apšild. 
butas. Elektra, gazas. Pageidauja
ma vidutinio amž. pora. be vaikų. 
Jokių gyvuliukų. 66 ir Sacramento 
apyl. TeL 476-6642. 

ISNUOM. 4 kamb. butas beismen-
te, Marąuette Pke. Skambint po 
5 v. v. tel. RE 7-8007 

D 4 M E 8 I O 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
jin plačiausiai skaitomas l ie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-
yrs visiems prieinsmos. 

Kaip jau minėta, pirmiausia į 
sikūrė Šv. Petro draugija, kuri rū 
pinosi parapijos steigimu. Jau ! parengimuose ir kt 
1907 m. buvo įkurtas prie bažny- i 
čios choras, kurio branduolį a- j 

— Amerikoje apie 2 0 mil. 
gyventojų kenčia nuo įvairių 
negalavimų. 

Jubiliejaus minėjimas 

nuo metu sudarė 
Kotrina Vinčienė, Teklė Balčai-
tienė, Juozas Macnorius ir pat : 

kun. Klonauskas. Choras gražine 
pamaldas, meniškai kėlė žmo-

galinčių dirbti tarp lietu-i nių sielas dainomis ir koncertais. 

Parapijos deimantinis jubilie
jus bus minimas dvi dienas. Šeš
tadienį, balandžio 22 d., bus va
karienė, pasilinksminimas ir 
draugiškas pabendravimas Eagles 
Ballroom salėje. Balandžio 23 d. 

3 

* 

iiimiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiHiiumii 
10<% — 2096 — 30% Pigiau mokysite 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208*4 West SStb Street 

Chicago, IRtnois 
Telef. GA 4-8S54 

iiiiiiiiiiiiiiiHiinHiifiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiinii 

imiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiNiiuimiiiiiiiHin 
PACRAGE EXJPRESS AGE'SCY. 

MARIJA VORETKIF.NE 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandėliu. 
2608 W. 69 St., Chicago, m . 60629. 

TEIi. — WA 5-2787 

iiiiiiiiiiiitHiiiiiiiiiiiHiiuiiiimimnuiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiniimmiiiiimiiiiiitiHiiiiittun 

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

Apdraustas pe'kraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
lllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllHI 
iiiiiuiiiiMiiiHfinfiitftiHtttiiimiiuTiniift 
STATOME NAUJUS NAMUS 

AtSekame 
neaų narmj pataisymas. 

P E T R A U S K A S 
CX)NSTBUC?nON OOMPANY 

Tel. — 847 7.564 
Skambint p o f» vai. vakaro 

HlltnilHllllllllinillllllllIMflIlIMIMlItlIHI 

MARąVRTTE PARK 
2-iu butu po 5 kamb. mūrinis. U 

metų senumo. Atskiros šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir Rockwell. 
$58,500. 

B I T Ų NX*OMAVTMAS 
Namo pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Iacome Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
#. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

_ * 

Budraitis Realty Go. 
Mes s u 50 kitom namų pardavi

mo Įstaigom aptarnaujame pietva
karių Chicagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdausti 
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ 
ir SVEIKATĄ maloniai jttms pa
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St., Oucago, UI 

767-9660 arba 778-8371 

HELP WANTED VYRAJ 
• • • • • • • • « • • • » » » • » » » » • « » • » » 

M E C H A N I C 
Mušt have own tools. Mušt be ex-

perienced all around man. Good 
salary. Paid vacations. Profit sharfng 
plan and medical plan. 

HERB ROBTNSON AUTOS 
3*01 N. Cicero Ave., teL 725-4109 

S H 0 P H E L P E R S 
Helpers mechanically indined for 
general labor in maehinery recon-
ditioning shop. Pleasant working 
conditions. Located in Eik Grove 
Village, m. Phone 437-6600. 

STffl. SLITTER OPER. 
FOR 2nd SHIFT 

For steel processor and warehouse. 

Call WALTER MULDR»W 
after 3:30 pjn. at 594-9200 

MACBTNE OPERATOR 
Mills & lathes exper'ce reąuired. 
Excellent fringes. Apply 8 A.M. 
to 4 P.M. 

OGDEZV MFG. & SALES INC. 
507 W. Algonąum Road 

Artington Heigtats. UI. 593-8050 

SEMI D R T V T R T 
Mušt have 8 years steel hauling 
experience. References aod good 
8afety record reąuired. Steady 
year round work. Call 

424-5338 Mon. after 10 a.m. 

HELP WANTED — MOTERYS 

K I T C H E N H E L P 
Women needed for cm line cooking 
and pantry help. Good salary. 
New Nautical Restaurant near 
Loop location. See tiie Chef. 

Randolph Bay 
801 Randolph St., Chicago 

tfasįutoį fcv, iyms į į r . '&£?£** 

XX amžia;i» madona (paveikalaa; 
apdovanotas aukščiausia premija 

tarptautlnsairie madonų meno festi
valyje Los Angelei, C a ir Grand 
National Airard Amerikos dailinin
ką profesinėje sąjungoje New Tor
te. Tai puošni daiL POVILO PUZ1 
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Karto ir XX amžiaus 
Madona Kaina 25 dol. Puiki dova-
tt tr tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bent kam: evetimtau-
&n ar lietuviui 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St . Chicago, IL. 60829 Už
sakant pridėti 50 centų o i persiun-
tfcną. OUnojans gyventojai moka 
I ttroe. mok—čtų. 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* Ir Papraatoa Radijai, 

Stereo tr Oro Vėsintuvai 
Pardavhnaa tr TateymM 

M I G L I N A S TV 
SS46 W «Wh SL, teL 776-1486 

Remkite tuos biznierius. k\> 

He ske lb ia s *T)ra^^^s'• 

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

W A n T ED : 

VVire Drawbender Oper 
For progressive manufacturer. 
Has to know micrometer and be 
able to set small dies. Steady 
work: no lay-off. For appoint. call 

376-7375 — Ask for MR, THUNA 
Aa Bqual opportnntty wni>loyer 

U a ir i ii ptvkttp rM.ofrlnklmafl nebrmD-
gtal iš moša sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

S3S3 S. f f nKt<*i St. Chkauco. UL 60SOH 
2&01 \V. Stth S t . ChJcaen. TU. A0620 

Telef.: »«V-aTS7 — 254-M3S 
Vytaotss Vnkiiiliiiii 

Reinkite t u o s biznigriTM, Ja> 

HELP WANTED — MALĖ 

^MHIIIIIIIIIIIIHIIfMlIUIIIIIIIIIIlfflIinUfMllinitUIHlllHHHIHllllllHHIIfflIlMIlIlIlHIHHlš 
I NAUJAS PLASTIKINIŲ 80NKU FABRIKAS I 

i BEDFORD PARKE | 
I IEŠKO SEKAMčIU PRITYRUSIŲ DARBININKŲ: | 

"Injection Holding" masinu operatorių i 
Foremen" - darbų vedėjų prityrusių 
plastic injection molding" 

| * Mechaniku turinčių "plastic injection | 
f molding, eleetrie ir hydraulic" prityrimą | 
£ Jums Čia yra nepaprasta proga įeiti į naujai pradedamą darbą E 
I didelėje plastikinių bonku gamybos jmonSje. Galimybes Jūsų ateičiai s 
W da. yra neribotos, nes visi darbininkai įstos } šią įmone vienu kartu. 
:5 C*a joms proga būti "tfl the rigbt place at the rtght time". S 

Savo rūšies 3Vž dienos darbo SMraltč (12 "̂al, per dieną) — tu- j 
g r&^ss 3)6 Isisvas <£esa& )ses savaitę. « 

" I 

tt. I 

Skambint 496-1166 I 
**•..•****••.••• « • • • • . . . - ****** IliJ? 



JAV LB VTO. VAK. 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

sudaro 10 apygardų su 80 apy
linkių. Viena iš tų dešimties 
yra Vidurio Vakarų apygarda. 
Apygardos reikalams tvarkyt i 

kietijos ir Austrijos vetose. Man šios kolonijos gyventojų yra gra-

KETVIRTAS PERSODINIMAS 
įspūdžiai iš St. Petersburgo 

Taip_ pavadinau šį straipsnį, ilgą sąrašą "šimtininkų", kurie 
nes įspūdis besikeliančių lietuvių (tiek ir daugiau įmokėję garbės 
| kurortines šio krašto vietoves nario mokestį, nekalbant apie į-
45 metų laikotarpį, kada tie pa- j vairias aukas paskiriems taut:-
nukelia stebėtojo mintis į 1944-'n!ams ir kultūriniams reikalams. 
tys lietuviai kūrėsi įvairiose Vo- Į Turint galvoje, kad daugumas į yra apygardos suvažiavimas ir 

apygardos valdyba. Apygardos 
suvažiavimą sudaro apygardai 
priklausančių apylinkių valdybų 
pirmininkai, apylinkių valdybų 
nariai, veikiančių komisijų pir-
mininkai, apygardos valdybos 
bei apygardos kontrolės komisi
jos nariai ir apylinkių atstovai, 
rinkti apylinkės susirinkimo po 
vieną nuo 50 apylinkėje regis
truotų lietuvių. Apygardos su
važiavimus išklauso apygardos 
valdybos veiklos ir finansų apy
skaitas ir kontrolės komisijos 
aktus. 

Šiemet Vidurio Vakarų apy
gardos suvažiavimas įvyks ge-

ryto. Suvažiavimo darbotvarke Į ties veiklos planus. Apygardos DRAUGAS, pirmadienis , 1978 m. balandžio mėn. 17 d. 
y ra numatyta : atidarymas, in- valdyba kviečia Chicagos ir apy -
vokacija, sveikinimai, darbo ko- linkių lietuvius atvykt i i r bū t i 
misijų sudarymas, PLB valdy- suvažiavimo svečiais. 

"95r^*ie**^«6fcw«#^. £ 

JAV Lietuvių Bendruomenę į bos pirmininko Br. Nainio, JAV 

tuo metu teko rūpintis Leipzigo 
lietuvių bažnytiniais reikalais. 
Ten sunkiose aplinkybėse rengė
me Vasario 16-tos minėjimą be 
statėme platesnio veikimo gaires 

zių namų savininkai, gauna pen-
siias,kai kurie turi motelius ir t t , 
jų yra šimtai misijos ribose, to
dėl turėtų pareigą duoti išlaiky
mą juos aptarnaujančiam kuni-

netolimai ateičiai, jei karas ilgiau gui, kaip yra amerikiečių parap 
užsitęstų. jose: mėnesinė alga, aprūpinimas 

Laimei Vokietijos kapituliacija i transportacija, maistas ir patal-
įvyko už kelių mėnesių ir tautie- j pos. Šios šalies vyskupai yra jaut-
čių persigrupav :mas vyko žymiai rūs ir atsakingi, kad jų vyskupi-
laisvesnėse sąlygose stovyklų for
ma visose nugalėtos Vokietijos zo
nose. Tose sąlygose teko organi
zuoti bažnytinį gyvenimą Ha-
nau stovykloje. Tai buvo antras 
kūrimasis. 

jose pilną darbą atlieką kun'gai 
gautų minimalinį atlyginimą iš 
parapijos. Jei jos to nepajėgia, 
darbuotojai yra išlaikomi pačios 
vyskupijos. 

LB kraš to valdybos vicepirmi
ninko M. Jakaičio, apygardos 
valdybos, kontrolės komisijos, 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos komiteto pasauliečių tei
sėms apsaugoti Šv. Kazimiero 
kapinėse pinnininko Alg. Regio 
pranešimai, diskusijos dėl pra
nešimų, apylinkių valdybų pir
mininkų pranešimai ir diskusi
jos, klausimai i r sumanymai, 
rezoliucijų priėmimas. 

K. Laukai t i s 

GAISRAS 

Plastikinių medžiagų fabrike 
Corden Oil, Calumet mieste, kilo 
gaisras. Sudegė apie trečdalis 
įmonės. Nuostolių apie milijo
nas dolerių. 

NAUJI UGNIAGESIAI 

Chicagos ugniagesybos depar
tamentas paskleidė lapelius su 

Šioje apygardoje veikia 15 aiškinimais, kad ieško naujų 
apylinkių, iš kurių kasmet su- ugniagesių iš jaunų negrų ir 
važiuoja 110—115 demokratiniu lotynų Amerikos imigrantų. 

Lietuviai pranc'škonai nėra 
turtingi. Jų daugumas yra t a i p ' ^ 1 4 d., sekmadienį, Jau-

vvko po ketverių metu, kai jų p 3 t ^Jg^anta . Jų provincija fi- m m o centro apatinėje salėje. 
dauguma kėlės' u i Atlanto S * * - [ J 2 5 K . H * " £ ! ^ ^ « « * * » * * » P™**» 9 : 3 0 v a L 

. v T ,nAC . įstaigas. St. Petersburgo kleboni-i 
ją žemyną. Jau 1946 metais man . , .. . . , . 
teko gyventi Chicagos apvlinkėje, i Jf," r e z icencųa yra įsigyta su d - Į Jie turi pareigas padėti kaip pvz. 
stebėti ir ne vienam pagelbėti |ų * * p a * k ° ! a - , T a / g L b " t U n e t e ! " | Vietnamo pabėgėle įkurdinimui, 
kūrimosi pradžioje. Senos lietuvių i * , n » ! . t l k e t , S ' k a d b e n d r u o r " e n e s VVheelingo vyskupijoje aukos bu 

" vo renkamos potvynio aukoms ir 
t t Tačiau visi Bažnyčios nariai 
turi pareigą remti savo vyskupi
jos projektus. „ 

Esu įsitikinęs, kad šiuo būdu 
užsirekomendavusi lietuvių bend 
ruomenė bet kurios vyskupijos 
ribose nebūtų diskriminuojama. 
Priešingai, parapijų administra
toriai net varžytųsi ir be nuomos 
mokesčių mielai priimtų tautinę 
£rupę turėti pamaldas jų patal
pose. 

Konkrečiau, m a n esant klebo
nu eilę metų amerikiečių parapi
jose, yra gerai žinoma proporcija, 

būdu rinktų apylinkių atstovų 
svarstyti apygardos reikalų, pa- — Mąstymas panašus į my-
reikšti savo pageidavimų ar ne- Įėjimą ir mirimą. Kiekvienas 
pasitenkinimų bei nustatyti atei- a m ū s ų P 1 ™ 1 1 0 ** 31 at l ikt i 

Josiah Royce patiems sau. 

kolonijos ir kultūriniai centrai 
buvo t e ž'diniai, prie kurių glau
dėsi naujieji ateiviai. 

Spaudos žinios apie St. Peters
burgo lietuvių bendruomenę ir 
kasdien didėjantį lietuvių skaičių 
rodo ne kokį eil'nį paskirų asme
nų ar šeimų vykimą į šiltus kraš
tus. Ta i galima pavadinti ketvir-

juotų. 
Besikuriančios naujos lietuvių 

pensin'nkų kolonijos gali turėti 
savo tarpe keletą ar net keliolika 
kunigų pensininkų. St. Petersbur-
ge yra kun. J. Gasiūnas, prel. J. 
Balkūnas. Supratau, kad jie mie
lai atlieka vieną kitą patarnavi
mą. Prel. Balkūnas net ruošia 

tuoju persodinimu tu t ū k s t a n č i ų , ^ § y ^ T a č J a u } f e 
asmenų, besikuriančių įvairiose 
Floridos vietovėse. Žinoma, šis 
vyksmas laisvas, žmonės pensijos 
amžiuje, ne visuotinis, nes daug 
kam gal aplinkybės neleidžia pa
likti senas gyvenvietes. 

Savo artimų giminių Uršulės ir 
Vlado E:diečių globoje per 15 die 
nų St. Petersburgo apylinkėje tu
rėjau progą iš arčiau pažinti šią 
lietuvių koloniją ir susidaryti kai 
kuriuos įspūdžius. 

St. Petersburge visas lietuvių 
kultūrinis ir tautinis veikimas su
kasi klubo apimtyje. Sekmadie
niais programa prasideda svetim
taučių bažnyčioje Misijos klebo
nas kun. T. Degutis darniai pra
veda pamaldas su skelbimais, 
liečiančiais parapijos ir klubo rei
kalus. Giedamos lietuviškos Mi
šios ir giesmės. Pulkim ant kelių, 
Mar'ja, Marija ir kt. giesmės ke
lių šimtų asmenų, unisonu gie
damos, darė nepaprastai gilų į-
spūdį. Lygis buvo toks, kad ne
buvo abejonės, jog daugelis bal 

patys yra pensininkai. Po metų 
tarnavimo vienai ar kitaip vysku
pijai dėl amžiaus ar nesveikatos 
yra atleidžiami iš darbo ir gali 
gyventi kur patinka. Yra ž'noma, 
kad kai kurie vyskupai net jiems 
draudžia, pensijoje esan t imtis j kur turi būti reikalaujama iš pa 
darbo, nes, jei jis taptų ligoniu i apijos narių, atliekant pareigas 
ar invalidu, vyskupo atsakomybė Bažnyčiai, būtent penki proc. pra 

šcmi skirti kulto reikalams nuo 
kiekvieno asmens pajamų ir kiti 

juo rūpintis. 
Prie viso to dar rėkia žinoti, 

kad katalikų Bažnyčios struktūroj 
bet kurioj šalyje vyskupas yra 
bažnytinis vadovas visokių tauty
bių ir rasių jo vyskupijos ribose. 

penki tautiniams ir labdarybės 
re'kalams. 

Kun. Albinas Martis 
Belle. r.V. 

MOSU KOLONIJOSE 
Letnont, 111, Worcester, Mass. 

PAVASARINIS KONCERTAS NAUJA LEMONTO, HA
LE APYLINKES VALDYBA 

Dr. Vinco Kudirkos saulių 
Naujai išrinkta Lemonto L B k u ( > p a b a l a n d ž i o 29 d., šeštadie-

valdyba posėdžiavo balandžio j į J y a l y a k M a i r o n į 0 p a r k e 
6 dieną. Naujoji valdyba pa- ' p a v a s a r m į koncertą su 

su yra lavinti ansambliuose ar ki- s i s k i r s t ė ^ g ; p i r m . V y - £ £ * £ Programą atliks 
tuose rmmkos * * * " « ^ t a u t a s K a m a ū t a s > v k x ^ m , R o _ i ™ ? ^ ^ ^ , * * . iš 
pamaldų visi skuba , klubo pa- m a g B d o s ^ į ™ J £ " J ^ v w £ v a a j a _ | 
talpas. V s. t e n t u n p,et„s kartu.; ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ' p ^ l 
Po to trumpa einamų re kalų ap- L w \ L X H , ; - imrA<Mvwid<*nci- ™UZIKO j u ig iu x ^ 
?valga, svečių, atvykusių iš kitur į W j > ^ » ? , ^ * ^ E I ! ~ J i s &** fr akompanuoja. Kvar-
atostogauti, supažindinimas. jos sekretorė Vilija Kerelytė, fetą ^ ^ ^ L p e tkait ienė, G. 

jiždin. Algis Kazlauskas, ^ - ; Aleksandravičienė, S. Alienė i r 

syklnga lietuvių kalba. Choro p f c j & S J S E S l * l £ E J £ 5 « T ^ T S 
okteto pasirodymas scenoje yra 
taip pat aukšto meninio lygio. 

Šis glaudus bendradarbiavimas 
tarp klubo tautinių, kultūrinių ir 
religinių reikalų iš viršaus atro
do labai idealus. Bet teko išgirsti 
ir nusiskundimų bei nesklandu
mų. Visų pirma nesutarimas dėl 
pamaldų laiko. Suprantama, kad 
misijos kleobonas turi rūpintis ti
kinčiųjų dvasiniais re'kalais, kad 
kuo didesniam žmonių skaičiui 
būtų patogiau sekmadienį iš
klausyti šv. Mišias, reikia atsi
žvelgti į administracijos pageida
vimus tos bažnyčios, kurios pa
stogėje vyksta pamaldos ir t.t. 
Tuo tarpu yra dalis lietuvių, ku
rie menkai žino bažnyčios reika
lavimus, ar net kitos ideologijos 
mėginančių statyti klubo reika
lus p'rmoje vietoje. Ir ta ip įvyks
ta nuomonių susikirtimas. 

Girdėjau iš sakyklos skelbimų 
eilėje, kad misijos klebonas iš pa
rapinio iž'do tegauna tik 40 dol. 
nuomai užmokėti ir išsilaikymui 
paima 25 dol savaitėje. Jei imtų 
pilnai priklausantį atlyginimą, 
tai, esą, parapija bankrutuotų. E 
kitos pusės, ten lietuviai yra labai 
dosnūs klubo eikalams. Mačiau 

čiūnas. Naujoji valdyba nuo- k o n c e r t o gauiės pavaišins pui-
širdžiai dėkoja praėjusioje vai- ^ fcetuyįška vakariene. Po 
dyboje buvusiems nar iams Vy- ^ 2 ^ ^ šokiai, grojant ge-
tautui Šoliūnui, Romui Kronui, r E m o r k e s t r u i . Būietai gauna-
jr., Juozui Ivanauskui ir Silvi
ja i Breimerienei už visą jų dar
bą ir pasiaukojimą. 

Svarbiausias naujosios valdy
bos darbas buvo sustatyt i atei
nančių metų veiklą. Darbų 
daug, be t su visos apylinkės 
pagalba, tikimasi visus sėkmin
gai atlikti Atstovai dalyvaus 
Vidurio Vakarų apygardos a ts 
tovų suvažiavime, planuojame 
suruošti birželio t rėmimams pa
minėti Mišias Holy Family vi
loj, birželio 11 d. Valdyba ta ip 
pa t ruošiasi Pasaulio Lietuvių 
dienoms Toronte ir ragina vi
sus apylinkės narius dalyvauti . 

Lemonto apylinkėje lietuvių 
jaunimas aktyvus. Veikia tau
tinių šokių grupė "Spindulys", 
kuri neseniai suruošė savo pir
mąjį balių. Taip p a t veikia 
skautų i r ateitininkų būreliai, 
net sporto klubas, kuris ruošiasi 
siųsti dvi tirklinio kos iandas j 
Toronto soorto žaidynes. 

A. Eatil&kyto 

mi pas šaulius. Kviečiami ne 
tik vietos, be t ir apylinkės ko
lonijų lietuviai atsilankyti i r 
linksmai vakarą praleisti. 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS PIETUS 

Aušros Var tų lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas ge
gužės 7 d., sekmadienį, 1 vai. 
p. p. Maironio Parke rengia pie
tus su programa, kurią atliks 
mokiniai. Skanius pietus pa
gamins mokinių mamytės, to
dėl nė vienai šeimai nereikės 
gaminti namuose. Visi būsite 
pavaišinti Maironio Parke ir 
savo atsilankymu paremsite li
tuanistinę mokyklą. Tėvų ko
mitetas kviečia lietuvišką visuo
menę gausiai atsilankyti, kad 
jaunimas pamatytų, kaip mes 
jų pastangas vertiname. Ypa-
'tingai jaunosios šeimos, nepa
tingėkite atvežti vaikučius. 

i. M. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1978 m. balandžio 14 d. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, uoš
vis ir senelis 

A A 

PROF. DR. JONAS PUZINAS 
Gyveno Chkago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje 
Gune Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Konstancija (Vaba-

laite), 2 dukterys Aldona čepėnienė, žentas Vytautas ir živi-
v-i T a m

3
o s l U D l e n e ' ž e n t a * Rimvydas, sūnus Algimantas, marti 

Vilte (Romanauskaitė), 8 anūkai, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. • 

Velionio palaikai šeštadienį, 5 vai. po pietų pašarvot 
Marąuette Funeral Home (Petkaus) koplyčioje, 2533 West 
J ls t St. Sekmadienį jie pervežti į Jaunimo centrą, 5620 South 
Claremont Ave. ir bus pašarvoti didžiojoje salėje, kur 7 vai. 
vakare įvyks atsisveikinimo akademija, ruošiama lietuvių or
ganizacijų. 

Laidojamas pirmadienį, balandžio 17 d. 19 vaL ryto Jau
nimo centre bus atlaikytos už velionio sielą gedulingos pamal
dos, po kurių kūnas bus palydėtas į Liet. tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažysta
mus laidotuvėse dalyvauti. 

Nuliūdę: žmona, suuos, dukterys, marti, žentai 
ir vaikaičiai. 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus, telef. 476-2345. 

Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidyklos Tarybos 
Pirmindnkui 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI 
rnirus, jo ŽMONAI, DUKROMS, SŪNUMS i r ki t iems 
giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 

Žymiam lietuvių kultūros ir švietimo darbuotojui, 
Pedagoginio l i tuanist ikos Instituto rektoriui 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI mirus, 
širdingiausią užuojautą jo ŠEIMAI. ARTIMIESIEMS i r 
visiems jo BENDRADARBIAMS reiškia 

J.A.V. L JL Švietimo Taryba 

Mielam 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI mirus, 
žmonai KONSTANCIJAI, dukroms ALDONAI, ŽIVILEI 
ir sūnui ALGIMANTUI su šeimomis reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

Danutė ir Kostas Ostrauskai 
Prima, Aleksas ir Danutė Vaškela i 

Per anksti anapus iškeMavus 

A. t A. ALBINUI NEViERAI. 
liūdesyje pasilikusius žmoną ONĄ, dukras ALBINĄ, J O 
ANĄ. ANNA RUTH, sūnų POVILĄ, jų šeimas ir k i t u s 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Milda ir Stasys Varekojb i 
Kostas Vareko$s 

Penkerių Metų Mirties 
Sukaktis 

A. A. 

Faustas Stundžia 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1973 m. 
bal. 16 dieną 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą iv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 23 d. 
T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a, Fausto Stundžios sielą. 

Nuliūdę: jZmona Bronė, sūnūs Viktoras ir 
Kazimieras, duktė Kristina 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. 0AIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So. California Avenut 
Telefonai LA 3-0440 ii U 3 9852 

4605 01 South Hermitage A V M M 
Telefonas — YAids 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN /B/E 

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

P E T K U S 
T Ė V A S IR Š O N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
I B Y ! MODEKNIAKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhi!) 6-2345-6 
'410 So. 50th Ave.. Cicero TO wn ha i I 3-2108-9 

Amaro AOTOMOBIUAIIS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LASANAUSKAS 

S307 90 . LJTtJANICA AVE. TeL Y Aras 7-S401 

STEPONAS G. LAGK (LA€KAWICZ) IR SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE VIrgiaia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpoblic 7-1213 
11028 Soathwest Ifigbnray, Palos Hills. DL Xel. 974-4410 

PETRAS RIELIONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

POVILAS i. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRCET TteL YArds 7-1911 

VASAITIS BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE, CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003 

m 



• : DRAUGAS, pirmadienis, 1FTS m, balandUo men. I f 3. i 

CHICAGOS j 
ŽINIOS 
STAIGI MIRTIS 

Lyric operos dirigento pava-
X Lietuvių Istorijos draugi jos I * K * O J M Lee Beard Jr., 35 m., 

narių ir jų bičiulių susirinkimas I P ^ t a d i e n j r a sa s negyvas prie 
įvvks balandžio 20 d. A. Rugy- ' l o v o e "» b u t e 7 0 * W a l t o a « 

Chicagoje. Su Lyric operos or
kestru jis jau yra dirbęs 12 m. 

PLĖŠIKAS KRAUTUVĖJE 

tės bu'e 6 vaL vak Paskaitą 
skaitys teisininkas J. Nasliūnas 
tema: "Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas". 

X Dailiojo žodžio koncertas 
ir rašyt. Anatolijui Kairiui už 
"Draugo" konkurse premijuotą 
romaną "Po Damoklo kardu", 

.,. X. i • v grindų buvusius krautuvėj zmo-premijos įteikimo iškilmes busi° *• A • • • u 

Trys ginkluoti plėšikai, įėję į 
A and P maisto krautuvę, 2053 
N. Mihvaukee; Chicagoje, nu
ginklavo sargą, suguldė ant 

ateinantį sekmadienį, balandžio 
23 d., 3 vai. p. p. Jaunimo cent
re. Meninę programą atliks soL 
Dana Stankaitytė, jai akompa
nuos muz. Alvydas Vasaitis. 
Mecenatams Adai ir Andriui 
Skučams, gyv. Lake Worth, 
FTa., negalint atvykti, premijos 
čeki įteiks ir žodi tars mecena- . 

, ; laivas — Jugoslavijos Makars-
tų įgaliotas jų draugas kun. dr.;, „ ° J 

nes, atėmė jų pinigus, brange
nybes, net nuo vaiko atėmė 10 
centų. Išsinešė 800 dol. iš kasos, 
1400 dol. iš krautuvės vedėjo ir 
nežinia kiek iš kitų žmonių. 

UŽSIENIO LATVAS 

Į Chicagos Calumet uostą 
jau atplaukė pirmas užsienio 

Chicagoje balandžio 8 d. įvykusio Lietuvių tautinių šokių vadovų suvažiavimo dalyviai 3-čias iš kairės švietimo tarybos pirm. Br. Juodelis, 
gen. konsule J. Daužvardienė, PLB vicepirm. švietimo reikalams J. Kavaliūnas. 1-ji iš dešinės sėdi paskaitininke Elena Bradūnaitė 

Nuotr. P. Maletos 

CHICA G0J IR APYLINKĖSE iŠ ARTI IR TOLI 

Juozas Vaškas. 
x "Audra" kviečia. Jauni

mas, nuo septinto skyriaus, ku
rie norėtų dalyvauti Dainų 
šventėje Toronte, vra kviečiami I i~J** " *~ 

•^ . . ' -. . . bus paverstas ir Hemingway pnsijungu prie jaunių choro 
"Audros". Repeticijos, vado
vaujamos muz. F. Strolios, vyk
sta trečiadieniais, 7—8 v. vak., 
Jaunimo centre. 

DAUGIAU KONDOMIMJŲ 
Chicagoje gausėja kondomi-

nijų skaičius. Į kondominijas 

namas, 1825 N. Lincoln Plaza, 
30 aukštų. Turės 280 vienetų. 

BĖGIKAS 

JAUNIMO CENTRO 
RŪPESČIAI 

X Cicero vvsk. M. Valančiaus 

Kiekvieną penktadienį Jauni
mo centre ruošiamos įdomios ir 
įvairios vakaronės. Balandžio 14 
A vakaronė buvo skirta paties 
šeimininko rūpesčiams pasidaly
ti džiaugsmais, laimėjimais, bet 
taip pat ir nepritekliais. Šiuo 
reikalu pranešimus pateikė di
rektorius kun. A. Saulaitis, bu
vę direktoriai kun. A. Kezys, 
J. Borevičius, kun. V. Gutaus
kas, teisinis patarėjas adv. P. 

Naujasis Chicagos policijos Ž U I T l b a k i s . Diskusijos, kurias 

ti visas pastangas JC išlaiky
mui. Priimti nutarimai: 1. Prie 
dabartinas Jaunimo centro va-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. Pijus Brazauskas, 

gyvenas Oregono valstybėje, 

vadas James CGrady kas ry-

dovybės bei jo savininkų suda- į pasižymėjęs kaip dailininkas, j r i m a S ) t ę s i a g y d v i n ą n a m U 0 s e . 
ryti Pagelbinį komitetą ar Pa-; yra įrašytas į Amerikos auk- N • ^ ^ ^v0 s v e i k a t o S ( 

AUSTRALIJOJE 
— Baltic News biuletenio 

naujas numeris jau pasiekė 
skaitytojus. Biuletenį leidžia 
speciali sąjunga, įsteigta padėti 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai Iš 
čia ir jos angliškas vardas — 
HELLP (Help Estonian, Lat-
vian and Lithuanian Peoples 
Association). Biuletenį paruo
šia ir leidžia patys australai, 
pabaltiečių talkinami. Adresas: 
HELLP, P. O. Box 272, Sandy 
Bay, Tasmania, 7005 — Aust-
ralia. Paskutiniame numeryje 
pateikta nemaža medžiagos ir 
apie Lietuvoje besireiškiantį 
priešbolševikinį pasipriešinimą. 

— Dr. Antanas Stepanas, ži
nomas Australijos lietuvių vi
suomenės veikėjas, ketverius 
metus užsienyje gilinęs profesi
nes žinias, drauge su savo šei
ma sugrįžo į Canberrą, kur vie
tos ligoninėje dirba gydytojo 
— specialisto darbą. Savo 

i — Dr. Grigas Valančius, Los j mokslinius darbus dr. Stepanas 
Angeles, Calif, Velykų šventes spausdina Australijos medici-

| praleidęs ligoninėje, grįžo į na- ; nos spaudoje. Būdamas J. A. 
j mus ir toliau, gydytojo prižiū- j V-bėse, lankėsi ir Chicagoje. 

tikėtinių tarybą, įtraukiant į 
šią instituciją rėmėjus bei au
kotojus ir organizacijas, kurios 
JC naudojasi; 2. Daugiau pa
remti Jaunimo centrą, atsilygi-

lėto jų ir religinių atstovų lei 
dinį ' Who's Who", taip pat pa
kviestas dalyvauti leidinyje 
"Personalities of the West and 
Midwest", kurį leidžia Ameri-

DIDŽ. BRITANIJOJ 

nant už teikiamas patalpas bei i can Biographical institutas. Čia 

ateitininkų kuopa ruošia pava- ^ 5 ; 3 0 v a l Ug& d y i m y l j a s 
sario balių ateinantį šeštadie- ^ ^ 3 ^ ^eSto ^ ^ J i s 
ni 7:30 vaL vak. parapijos sa
lėje. Jaunimas atliks linksma, 
aktualijomis perpintą progra
mą. 

X Keramikos kursai vyks 

taip pat mėgsta tinklinį ir gol
fą. Dabar jis yra 49 metų am
žiaus, geros sveikatos. 

LAIVAI 

sumaniai pravedė Vyt. Kaman-
tas, buvo labai gyvos, kūrybin
gos. Jose dalyvavo daugiau kaip 
20 asmenų iš apie 70 susirinku
sių organizacijų ir visuomenės 
atstovų. 

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
Jaunimo centras yra išplėtęs S t Balzeko Lietuvių kultūros j y ^ ^ judėjimo valandomis 

muziejuje nuo gegužės 4 d Tę- d u l a i v a i : W e ndel la ir Sunliner! gyvą veiklą. Vien tiktai perei-
sis 6 savaites ketvirtadienių va
karais. Bus jaunių ir vyresnių-

' geelžinkelio stoties ir Wrigley vakaronės bei koncertai, 21 
".rūmų, Chicagos centre. Važ- kursas, 22 parodos ir daugybe 
, ma — 50 et. | kitų parengimų. Namų metinės 

GAUDO ŠUNIS 

vežios Chicagos upe keleivius! tais 1977 metais jame įvyko 
tarp Chicago — North Western: 688 įvairūs susirinkimai, 136 

pajamos ir išlaidos siekė apie 
, 50,000 dolerių. Į išlaidas nepri-

patarnavimus; 3. Dėti pastan
gas, kad patalpos būtų daugiau 
naudojamos ir eilinėmis savai
tės dienomis; 4. Organizuoti fi
nansinius vajus specialiems JC 
projektams vykdyti, pvz., šal
dymo įrengimus didžiojoje salė
je įruošiant 

Buvo ir daugiau naudingų su
manymų, kuriuos JC vadovai 
priėmė dėmesin. Susirinkusieji 
taip pat padėkojo liet. jėzui
tams už jų atliktus ir atlieka
mus didelius darbus JC vedant 
ir išlaikant (bk) 

ILINOJAUS 
PAJAMŲ MOKESČIAI 

vertinamas jo menas. 
— Hot Springs, Ark., radijo 

valandėlės "Leiskit į Tėvynę" 
(Li huanian Broadeasting Spa) 
35-toji transliacija balandžio 9 
dieną pradėta arija iš Karnavi-
čiaus operos "Gražinos", nau
jai išleistos solistės Birutės Ke-
mėžaitės plokštelės "Operų Ari
jų Rečitalis". Aktoriaus a. a. 
Leono Barausko prisiminimui 
perduota jo įkalbėta atrojo 
veiksmo pabaiga iš baleto "Jū
ratė ir Kastytis". Tolimesnė 
programos tema — 'Su pavasa
rio vėju" buvo pramoginė šo
kių muzika, paįvairinta Mairo
nio bei Ados Karvelytės pava-

daug laiko skiria antrosios da-į _ Mirtys. Halifaxe rastas 
lies "Didysis žemaitis" knygos l s a v o b u t e „ ^ ^ poviias Mjd . 
išleidimui. j v e r ; 3 ) g įm e 3 i922m. Bath mies-

— Kun. Stanislovas Kulbis, te ; rastas bute miręs Juozas 
SJ., iš Montrealio, Kanados, Ve-1 Kleivinis, 58 m. 
lykų šventes praleido Los An
geles ir buvo sustojęs Šv. Kazi
miero klebonijoje. Svečias uo
liai talkininkavo vietos kuni-

— Anglijos Lietuvių Katalikę 
bendrijos trimetinis suvažiavi
mas įvyks gegužės 13 d. Lietu
vių židinyje. Prasidės 12 vai. gams švenčių metu, balandžo , 

4 d. išvvko namo. Viešėdamas t ^ P 0 ™ 3 pamaldomis uz tė-
vyne, per kurias giedos sve-aplankė savo buvusius parapie-

čius, kurių kun. Kulbis Los An
geles turi nemažą skaičių. 

. -ariškais poezijos posmais ir A. 
Balandžio 17 d yra paskuti- j G u s t a i č i o ^y^ "Pavasario 

^mfoniia". Sekanti "Leiskit į nė diena sumokei federalinius i 

girdima balandžio 23 d. 2:30 v 
p. p. banga 590 AM per KBHS 

jų grupės. Dėstys Marija Gai-
žutienė. Programą remia Illi
nois Meno taryba. 

X Lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas įvyko Dariaus ir 
Girėno salėje balandžio 12 d. Spėjama, kad Chicagoje vra ! skaitvtas trijų jėzuitų darbas, i r B ^ i * ^ Pajamų (income T ė v y n ę » j - ^ p r o grama bus 
Pirmininkavo A. Samoška, sek- apie ketvirtis milijono kiaidžio- kurj jie dirba be atlyginimo. Į 
retoriavo B. Gramont. Pristaty- jarsčių šunų. Meras Bllandic Pajamų pozicijoje salių nuomą 
ti nauji nariai: W. Kissel, W. j?akė sustpriati pastangas sudarž 70 proc., mokyklų pa 
Kissel, Jr.. R. Kissel, A. Jako- jiems pašalinti. Paleidžiama talpų nuoma 10 proc., paja 
vitz. V. Uznys, E Kiaupa, F. kasdien 8 sunkvežimiai jų gau- mos iš bealkoholinių gėrimų — 
Pavilon, H. Kūra. ses. Dorothea. I dyti. Pusė jų turi oru šauna- 8 proc., aukos — 4 proc., kitos į į , , n 2 s a t e s k o u n ^ . to 

Padavė prašymus: M. Kupcike-!mus jtaisus, kūne užtaisyti che- pajamos 5 proc. Šiuo metu 
vičienė, A. Modestas, J. Šilimai- mikalais, padarančius šunis balansas žada būti liūdnesnis, 
tis, A. Paulavičius, V. Paukš- 15-kai minučių be sąmonės. .Taip per kovo mėnesi gauta 
tys, J. Tranauskas, R. J. Dur- -15200 doL pajamų, o išlaidų bu-
bin. H. Ciapulionis, S. Strokas| v pa t iks l in i , ,^ Praė-hiRin!vo padaryta 6900. Infliacijai 

i tax) mokesčius be pabaudos. 
Pavėlavę, be rimtos priežasties, 

k j mokės baudą — nuošimtį už iž- j įtoįi. 
dui priklausančius pinigus. Ta
čiau jei iš iždo turite gauti arba 

Praėjusio 
B. Ma<thew. Kalbėjo J. Skei- § e š t a d i e n i o k u l t ū r i n j a m p r i e d e reiškiniai, kainų kilimas ir pa-

vys, J. Bacevičius, E. Šumanas a t s p a u g d m t i eilėraščiai yra d a v i m ų brangumas, energi- k Q m i 
a kt'wt^ J r^_ ,_ ,_ , ! Marijos Stankuvienės - Sanlai- J03 ( v P a č ***** pabrangimas 

x Lietuviškų knygų atpigini- ^ j j - Fkaudžiai palietė Jaunimo cent-
pasinaudodami, įvairių lei-! ^ _ ^ —_ | rą. Prie to dar prisideda neiš-

bėjų: dr. Ona Vaškevičiūtė, Jo
nas ir V. Prunskiai, F. Grasiū-
tė, jurbarkietė, Jadvyga ir jos 
vyras Zalagėnai, dail. Magdale-

I na Birutė ir jos vyras inž. Jo-
jnas Stankūnai, dail. P. Kaupas, klausančių puugų laiku nesumo-1 d a i L M g a e i k ^ R M o r k ū n i e . 

baudos nebus, nors ir gerokai 
pavėluotumėte pasiųsti savo pa-
jamų mokesčių pareiškimą. Pa-j 
bauda uždedama tik iždui pri-

;r 

nm 

kėjus. 
Federaliniai mokesčiai tvar-j 

pareirkimais, blankai | 

nės giminės ir daug kitų. 
Stankūnai buvo ką tik su-

o Ulinojaus; grįžę iš Egipto Žemės, "iš na-

— Violeta Abariūtė baigė 
Wayne valst. universitetą Det
roite ir gavo bakalauro laipsnį 
iš biologijos. Dabar ji tame pa
čiame universitete siekia ma
gistro laipsnio iš biznio adminis
tracijos. Violeta yra Jaunimo 
sąjungos Detroito skyriaus pir
mininkė ir Jaunimo sąjungos 

čias iš Vokietijos sol. Ričardas 
Daunoras. 

— Veiykos Lietuvių klube. 
Velykų švenčių metu klubą ap
lankė daug žmonių iš plačios 
Manchesterio apylinkės. Vely
kų pirmą dieną M. L. S. klubas 
savo patalpose surengė šokius 
ir pravedė margučių ir kepurai
čių varžybas. Margučių varžy
bose I vietą laimėjo O. Virbic-
kaitė, II — A. Kaminskaitė, m 
— J. Podvoiskis, IV — A. Kut-
kus. Komisiją sudarė K. Ste-
ponėnas, A. Valiukevičius ir A. 
Gasiūnas. Kepuraiičų varžybo
se I vietą laimėjo J. Jonės, II 
— M. Aukškalnienė. Komisiją 
sudarė S. Lauruvėnas ir P. Vir
bickas. Visiems laimėtojams L 
klubas skyrė premijas. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedade Avenoe 

Tel. : 776-3599 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

x Stasys Meškauskas, Sioux m f > k ė t o g ^ ^ ^ į į ^ 
m e " skolos. Pagrindinės patalpos ne

pilnai išnaudojamos (47 proc.). 
Jaunimo centras labai mažai 
naudojamas pirmadieniais — 
ketvirtadieniais. 

ratą, užsisakė knygų ir atsiuntė 
tė 10 dolerių auką. Labai ačiū. 

x S t Prakapas, Toronto, 
Ont., ir M. Kapočius, Chicago, 
H, parėmė "Draugą" aukomis 
po 7 dolerius. Ch. August iš 
Sioux City aukojo 5 dol. Vi
siems dėkojame. 

X Savo lietuviškų knygų rin
kinius, pasinaudodami knygų 
atpigintomis kainomis išparda
vimu "Drauge", papildė: V. 
Paketinis (Chicago), A. Piktu-
žis (Chicago), V. Trumpa (Col-
lege Park), Ant Rizek (Albu-
querque), Juozas Vydas, J. Va-

Iškeltas ir JC likimas. Teisiš
kai ir faktiškai jis priklauso 
lietuviams jėzuitams, bet esant 
labai mažam jėzuitų prieaug
liui, gali iškilti sunkiau spren
džiamas įpėdininkystės klausi
mas. Iškilo siūlymų sudaryti 
Jaunimo centro bendrovę visuo
meniniais pagrindais. 

Vakaronės dalyviai bei orga
nizacijų, kurios naudojasi Jau-

dinių už didesnę sumą užsisakė: 
Kazys Gasiūnas (York), Agnės 
Meiliūnienė (Australija), J. 
Vidmantas (FJizabeth), Per
kūnas Krukonis (Bostonas), 
K Vaičaitis (S t Petersburg 
Beach), Stasys Liepas (Cicero), 
L. Spuras (Chicago), Teresė 
Karvelienė (Chicago) ir daugybė 
kitų mažesnėmis sumomis. Kny
gų išpardavimas baigiasi ge-l 
gūžės 1 d 

X Lietuvių Bendruomenės va
dovybė Detroite, per savo dar
buotoją Joną Urboną, atsiuntė 
25 dolerių auką "Draugui" sti
pr int i Maloniai dėkojame. 

x G. ir R. Petrauskai, S t 
Charles, UI., pratęsdami prenu
meratą atsiuntė 9 doL auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Lietuvos Dukterų draugi
jos namuose 2735 W. 71 St. na
rės budi kasdien nuo 10 val. ry
to iki 7 vai vak Budėjimo me
tu galima užsisakyti stalus ir! 
įsigyti bilietus į ruošiama pava- į 
sario balių, kuris bus balandžio' 
22 d. Jaunimo centre. Namų 
teL 925-S211. Kartu gaJima įs i
gyti kun. F. Gurecko krryrrą 
"Esame nemarūs". (pr.). i 

X Reikalinga rasttnmk* — 
« « i B»~i<»™i c«,ri^«. «T„* Rengiantis sv. Petr0 par. Kencahoje, Wis., deimantiniam jubi-
Mutual Feuerai aavmgs ana U e j u i K k a J r ė s : ^^ j M c G r a t h > I M M M kun. S. Saplis, mokyklos 
Loan AMOciation of Ciucaga į vedeėja ses. Iren© Dailyoa ir kun. J. Zaionis, parapijos 4Hfūttynffls 

847-7747. i lk . ) . [ ipoaau 4 ?mLl 
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Liaudies menas ir kitkas 
Drauge" 

lukonis (Huntigton Beach), Jo- nimo centru atstovai gyvai reiš-
nas Tamulis (Vv'orcester). I kėši diskusijose ir pažadėjo dė-

1040 ir 1040A, 
blankas IL1040. ! mų nevalios". Dafl. Stankūnie- i Tarybos narė. Aktyvi skautė, 

Ulinojaus pajamų mokestį mo-' nė papasakojo savo kelionės šiemet gavusi skautbiinkės laips-
ka Ulinojaus gyventojas 1977 įspūdžius Artimuose Rytuose ir 
metais turėjęs bendrų — bruto Egipte. Buvo Izraelyje ir Je-
pajamų per 1.019.99, o sulaukęs ruzalėje, kur dabar vyksta poli-
65 metų amžiaus — per 2,019. tlnė suirutė. Didelį įspūdį pa-
99 dol. Nuo apmokestinamų daręs Egiptas, kai lankė Kairą, 
pajamų Ulinojaus iždas gauna Aswano apylinkes, piramides 
2V^%. bei senąsias istorines vietoves. 

Gi federaluvam iždui pavie- Nubijos kampelis atrodęs labai! 14,000. Kadangi jie daro ne 
nis turi mokėti už pajamas skurdus, vaikai prašinėją iš- • maža žalos pamiškių gyvento-
daugiau 2,950 dol^ o 65 metų maldos. Dailininkė sako: "Kai jams, projektuojama jų skaičių 
sulaukęs — 3,700 dol. Taigi P<> kelionės grįžti namo, tai 
atleidimas nuo federalmių pa- niekur nėra taip gerai, kaip 
jamų mokesčių dar jokiu būdu namie'*. 
neatleidžia Ulinojaus gyventojo DaiL Povilas Kaupas, buvęs 
nuo šios valstijos pajamų mo- 69-sios Meno mokyklos direkto-1 munįstų veikėjams 
kesčių. ' rius, kurioje buvo "dirbami mi- Į 

Iš socialinio draudimo gauna- chelangelai", pabrėžė, kad šį — Justino Marcinkevičiaus 
mi pensijų pinigai į pajamas vakarą čia yra dvi tos mokyk- d r a f na "Mindaugas" buvo pa-
nejskaitomi. los auklėtines — dailininkės 8 t a t v t a Jerevano dramos teat 

Lietuviai pasižymi įstatymų Barbora Morkūnienė ir Magda- re' Užkaukazėje. Veikalą re- | 
laikymusi. Jei nesilaiko, tai Iena Stankūnienė. Palinkėjo žisavo Armėnijos teatralas J 
dažniausia dėl nežinojimo. To- joms kopti aukščiau ir aukščiau C h - Kazančianas. 
dėl pravartu bus kiekvienam pa- savo profesijoje. Dera pridurti, — ^*et- dailininkę tapybos dai 
siklausyti Lietuvių Moterų fe- kad jos lankė ir kitas meno blJ paroda buvo atidaryta Ry 
deracijos Chicagos klubo mo- mokyklas. Į goję, Dailės muziejaus salėje, j Dienraščio "Draugo" admi-
šiamo ilgamečio VISTA ir Pro- M. Šileikis daiL B- Morkūnie- • Dalyvauja 30 dailininkų, tačiau j nistracijoje galima pasirinkti į. 

nį. Nemažai įdėjusi darbo 
prie žygio VVashingtone organi
zavimo. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Šernų okup. Lietuvos te

ritorijoje priskaičiuojama apie 

sumažinti ligi 10,000 

— Užprojektuota 1978-1979 
metais pastatyti 25 paminklus. 
Beveik visi jie bus skirti ko

va: rių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobčs, taip 
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 

iekto etniniams vyresniesiems nei palinkėjo dar daug kurybin- i JU kūrinių skaičius nedidelis, 
surasti fProject Senior Ethm'c gų metų. Ji, netekusi vyro, gra-1 — Didžiansias ąžuolynas Lie-
Find) organizacijų nario Vyt. žiai išauklėjo vaikus, kurie da- tuvoje yra Vidgirio miške,, prie 
Alex Račkausko pranešimo Jau- bar sukūrė savo šeimas ir gy- Alytaus. Jis užima 40 hektarų 
nimo centro kavinėje balandžio vena kitur, todėl motina turi plotą. Ąžuolų amžius siekia 
30 d 2 vai. p. p. K. daugiau laiko kurti. Jos vaikai 1C0—120 metų, tačiau yra ir 

r> \ u i \ n n r i M T i m ™ I d a ž n a i m o t m ą a P l a n k o - V iena tokių, kurie gali turėti 250— r A J I L > w o « i« iAW««n | jdukra gyvena Bostone. |300 metų. Greta ąžuolyno yra 
Balandžio 8 d dail. Barboros Gausios vakarienės metu su-13.5 ha ploto maumedynas, ku-

Morkūnienės namuose susirinko kaktuvininkei sugiedota Ilgiau* rio amžius skaičiuojamas taip \ 63rd St , Chicago, D1. G0C29 
gražus buryg dailininkės ger-, *uų metų: n i , Į pat gimtmeč.itt. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. 

"Draugo* adresas: 4545 We»t 
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