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'LKB Kronika" Nr. 31 

Bandy 
/ / 

mas diskredituoti 
LKB Kroniką A/ 

KGB kolaborantai kunigu vardu išleido savo "atsakymą Kronikai' 

25 nusikaltimus, o apie tuos, kurie lis mažiausiai kalba. Pavyzdžiui 
viešajame gyvenime žinomi. Au- Moldavijoje šiuo metu yra griau-

1977 pabaigoje pasirodė ma- tori tetą gali išgelbėti ne veid- narnos buldozeriais bažnyčios, ku 
žas leidinėlis, išleistas savilaidos mamyste, o pasraisymas 
būdu, "Bažnyčia ir LKB Kroni- " L ^ Kronika" neturi jokių as-

nigas praktiškai neturi teisės li
goninėje aplankyti ligonį — rei-

ka". Šio leidinėlio visi straipsniai meninių sąskaitų nei su vysku- kalingi 5 pažymėjimai. 
vienaip ar kitaip puola "LKB 
Kroniką". Svarbiausi kaltinimai 
Šie: "LKB Kronika" skaldo Baž
nyčios vienybę, šmeižia, pakerta 
pasitikėjimą kunigais ir vysku

pais, nei su kunigais. Kai viešai "LKB Kronika" tiki Dievo Ap 
suklydęs tarybinis pareigūnas, vaizdą, maldos galybe, tačiau šis 
mokytojas ar kunigas pasitaisys, tikėjimas tylą ir pataikavimą Lie-
"LKB Kronika" jį pasveikins. aivos Katalikų Bažnyčios žudi 

Jeigu "LKB Kronika" skelbs kams laiko nusikaltimu. 
pais, užgauna "'galingos valsty- faktus tiktai apie paskirus tikin-
bės prestižą" ir t.t. čiųjų persekiojimus, mokytojų ne-

KGB koloborantams iki "LKB t a k t u s mokinių atžvilgiu, o tylės 
Kronikos" pasirodymo buvo ide- a P i e kunigų — KGB koloboran-
ali padėtis: buvo galima darvti * nusikaltimus, kurie nemažiau 
viešiausią nusikaltimą, pvz., per griauna Bažnyčią, ji nusikals tie-
spaudą skelbti netiesą apie ti
kinčiųjų "laisvę" Lietuvoje, "gin
ti taiką" Berlyne, ir niekas vie
šai nepasakydavo, kad taip elg
tis negalima. "LKB Kronika" 
daug kam sumaišė planus ir pa
siryžusi juos maišyti ir ateityje. 

"LKB Kronika" šia proga pa
reiškia: 

MOKYTOJAI ŠAIPOSI IS 
MOKINIŲ NEPIONIERIŲ 

Tauragė 

1977 lapkričio sai ir pasitarnaus ne Bažnyčiai, 1977 lapkričio 14 Tauragės 
o ateistams. FV-je mokykloje mokytoja Elena 

"LKB Kronika" neragina be Bakutienė tikrino IV c klasės mo-
reikalo įtarinėti, skaldytis, ne- kinius, ar visi turi pionieriau: 
gerbti Bažnyčios vadovybės, bet kaklaraištį. Pamačiusi, kad Arū 
stoja skersai kelio, kurie sąmo- nas Lorančas be kaklaraiščio, mo 
ningai ar nesąmoningai tamau- ^ o J 3 užklausė: "Kodėl nenešio
ja Bažnvčios griovėjams. J1" kaklaraiščio?" Berniukas pa 

"LKB Kronika" pakartotinai aiškino, kad jis — ne pionie-
Bažnyčios vienybę skaldo ne dėkoja visiems broliams laisva- rius. "Kunigėlis!...", — pasišai 

"LKB Kronika", o KGB ir jos ko- jame pasaulyje, kurių balsas ne- pė mokytoja, 
loborantai. pakenkia, o padeda Lietuvos Baž- Lietuvei mokytojai iš lietuvio 

"LKB Kronika" nekalba apie nyčiai. Labiausiai nuo ateistinės berniuko šaipytis nedera, net jei 
slapaus, asmeninius ne tik dva- valdžios sauvalės kenčia tie kraš- TSRS Konstitucija ir leistų ši-
siškių, bet ir valdžios pareigūnų tai, apie kuriuos laisvasis pašau- taip daryti. 

KA PERGYVENO P. KORĖJOS 
LĖKTUVO KELEIVIAI 

Helsinki — Pietų Korėjos lėk
tuvas iš Helsinkio į P. Korėją iš
gabeno 106 žmones ir dviejų so
vietų Migų nukautų keleivių pa
laikus. Lėktuvo kapitonas ir na
vigatorius sovietų sulaikyti. Jie 
klausinėjami dėl lėktuvo nukry
pimo į sovietu teritoriją. Sovie
tai konfiskavo ir lėktuvo skridi
mo registratorių — "juodą dėžę". 

Lėktuvo piloto pavaduotojas 
Ča Soon Do sako, kad sovietai 
pradėjo šaudyti visai neįspėję. 
Korėjos oro linijos prezidentas 
Čo Hoom Ho teigia, kad skren
dant netoli ašigalio elektriniai 
sukrėtimai lėktuvo navigacijos 
sistemą dažnai nutraukia. Po ke
turių valandų nuo pakilimo iš 
Paryžiaus, kapitonas buvo sakęs, 
kad kompasas blogai veikia. Pa

jutęs, kad skrenda virš sovietu 
teritorijos, bandė užmegsti kon
taktą su sovietais, bet nebuvo jo
kio atsakymo. Tuo laiku pasiro
dė Migai, ir pasigirdo lėktuvo 
apačioje metalo traškėjimas. Ka
pitonas iš 30,000 pėdų nusileido 
iki 5,000. Dar kokią valandą lėk
tuvas skraidė, iki išleido visą ga
zoliną ir laimingai nusileido ant 
ledo Kem ežere, 230 mylių i pie
tus nuo Murmansko. 

Dvi valandas keleiviai išbuvo 
lėktuve, iki sovietų helikopteriai 
juos nugabeno į kaimelį, kur Jie 
buvo saugojami. B ten paskui 
buvo perkelti į Murmanską, su
sodinti į Pan Am lėktuvą, nu
skraidinti į Helsinkį ir perkelti 
į laukaintį korėjietišką lėktuvą. 

Sv. Morkus. Nežinomo lietuvių liaudies menininko darbas. Vainutas, 
Tauragės aps. 

Ok. Lietuvoje mirė 
du kunigai 

Ok. Lietuva. — Balandžio 7 
d. Vadžgiryje, Raseinių apskr., 
mirė tos parapijos altaristas a.a. 
kun. dr. Augu~rinas Šimkus. Pa
laidotas balandžio 10 d. 

Velionis buvo gimęs 1887 m. 
lapkričio 28 d. Armeniškių km., 
Girkalnio valsč., Juodaičių par., 
Raseinių apskrityje. Mokėsi Ra
seiniuose ir Rusijoje, paskiau iš
vyko į Ameriką. Kunigu įšven
tintas 1919 m. rugprūčio 15 d. 
Montrealy ir tuoj paskirtas Šv. 
Kazimiero liet. par. klebonu. 
1922-24 m. studijavo Romoje, 
kur gavo daktaro laipsnį. Studi
jas gilino Paryžiuje. Kurį laiką 
pabuvęs Lietuvoje, 1925 m. grįžo 
į Montrealį ir lietuvių sielova
dai vadovavo iki 1928 m. Po to 
viriškai grįžo Lietuvon, kelerius 
metus buvo Kauno kunigų semi
narijos dvasios vadas, gimnazijų 
kapelionas, dirbo kurijoje, Kau
no ir Kurtuvėnų par., Kalnaber
žės pataisos namuose. Buvo dar 
grįžęs į Ameriką, bet nuo 1939 
m. vėl dirbo Kaune. Paskiau bu
vo Girkalnio, Viduklės, Stakių. 
Raseinių apskr., klebonas, kol dėl 
senatvės išėjo į penriją ir apsi
gyveno Vadžgiryje. 

Balandžio 11 d. mirė a.a. kun. 
Steponas Rupšys, Pajieslio par. 
klebonas Kauno arkivyskupijoje. 
Velionis buvo gimęs 1926 m., 
kunigu įŠventinras 1966 m. 

Turimomis žiniomis, šiemet 
ok. Lietuvos jau mirė šeši kuni
gai. Netoli šimto parapijų yra 
visiškai be kunigų, dažniausiai 
retkarčiais aptarnaujamų kaimy
ninių klebonų. 

Madridas. — Ispanijos kara
lius Juan Carlos ir karalienė So
fija oficialiai pakviesti ir birže
lio mėnesi lankvsis Kiniioi>. pra-

Burmos partizanu 
veikla 

Rangoon. — Burmos partiza
nai, apie 300 Kachin ginkluotų 
vyrų, užpuolė Shwegu mieste vy
riausybės sandėlius, išplėšė mais
to ir vaistų atsargas. 

Amerikos komunistai 
vizituoja Kambodija 

Bangkokas. — Amerikos komu
nistų delegacija, vadovaujama 
centro komiteto nario Daniel 
Burton, "draugiškam vizitui" at-
. vyko į Kambodija, pranešė 
Plrnom Penh radijas. 

Skridimai atpigs 

Nesiskubinama su 
kariu atitraukimu 

Washingtonas. — Iš Pietų Ko
rėjos nebus tiek atitraukta karių, 
kiek buvo numatyta šiais metais. 

| Bus atitraukta tik 800 vyrų ir 
2,600 pagelbmio personalo. Kiti 
du batalionai bus palikti iki ki
tų metų. 

Londonas — Laker Ainvays 
skridimus iš Londono į Ameriką 
dar daugiau atpigins. Grįžtan
tiems iš Londono į New Yorką 
kainuos tik 126 dolerius, o iš 
anksto užsisakiusiems ir apsimo
kėjusiems ne tik į New Yorką, 
bet ir Chicagą, Detroitą ir Mont
realį kainuos 178 dol. 

Radiacija neišnyko 

Washingtonas. — Amerika iš 
Bikini salos Pacifike visus 112 gy-
ventojuų vėl perkels kitur, nors 
jie to ir nenori. Pasirodo, kad 
vandenilio bombos radiacija dar 
neišnyko ir kenkia žmogaus svei
katai. 

Vel pabrangs pastas 

Washingtonas. — Pašto tarifo 
komisija rekomendavo visiems 
laiškams taikyti tą patį tarifą, pa
kelti iki 15 centų. Prezidentas J. 
Carteris buvo siūlęs privatiems 
laiškams palikti 13, pakelti iki 
16 centų tik komerciniams laiš
kams, bet komisija nesutiko. Pa
kėlimo galima laukti už poros 
mėnesių ar net greičiau. 

Užblombuotame 
sunkvežimy į laisve 

Eupen, Belgija. — Kai vienas 
muitininkas Lichtenbusche, prie 
Vokietijos sienos, ėjo pro sunkve
žimių vorą, viename jų iš Len
kijos išgirdo beldžiant. Atidarius, 
užplombuotame sunkvežimy bu
vo rastas pasislėpęs 41 metų am
žiaus lenkas. Jis ten išbuvo pen
kias paras, palaikydamas gyvybę 
šokoladu ir termosu kavos. Buvo 
paguldytas Akeno ligoninėje, kur 
paprašė politinio pabėgėlio tei
sių. 

Budapeštas. — Belą Biszku, 
vienas komunistų vadų, partijos 
vado Jonos Kadaro artimas bend
radarbis, iš savo pareigų paša
lintas. Diplomatiniuose sluoks
niuose sakoma, kad jis buvęs 
"per daug ambicingas". 

Nori derėtis del 
Moro paleidimo 

Roma. — Italijos vyriausybė 
per tarpininkus nori tartis dėl Ai
do Moro. Vis dar turima vilčių, 
kad jis tebėra gyvas* 

Izraelio milijonierius Samuel 
Sharon, parlamento narys, pasiū
lė Raudonajai brigadai 5 miL 
dolerių už Moro paleidimą. At
sakymo iki šiol negavo. Pinigus 
jų sąskaiton padėtų Šveicarijos 
banke. 

Canberra. — Dvi amerikietės 
iš Oregono, Vera Heys ir Florice 
Besaire, į Australiją įšmugeliavo 
hašišos už 15 miL dolerių. Jos 
gavo po 14 metų kalėjimo. Dar 
jų viltis, kad gali būti deportuo
tos, ir čia bus lengvesnis kalėji-

lmas. 

Britanija pasmerkė 
intervenciję 

Londonas. — Britanijos užsie
nio reikalų ministeris David 
Ovven pakartotinai griežtai pa
smerkė Sovietų Sąjungos ir Ku
bos karinę intervenciją Afrikoje, 
kuri ilgainiui gali turėti sunkių 
pasekmių Rytų ir Vakarų santy
kiuose. Owen rimtai įspėjo Sovie
tų Sąjungą ir Kubą susilaikyti 
nuo kubiečių karių panaudojimo, 
siekiant sutrukdyti Rodezijos ir 
Narni bijos vidaus problemų 
sprendimą taikingomis priemonė
mis. "Ne kas kitas, o pati Sovie
tų Sąjunga sukėlė karinį konflik
tą Afrikos iškyšulyje", pareiškė 
ministeris. 

Florencija. — Iš Pitti galerijos 
buvo pavog'a paveikslų daugiau 
negu už 1 mil. dolerių vertės. 
Vagys pro langą lubose įlindę 
išnešė žinomą Rubenso paveiks
lą "Trvs ^raoiios" ir kitus devv-

Kambodiečiai pabėgėliai Vietname 

Bolševikai apie Balį Gajauską 
Arba Jų spaudos žodynas ii argumentai 

Vilnius. — Balio Gajausko, žmogaus teisių "gynėjais**. rizavo naujo gyvenimo kūrėjus: 
Šių laikų Lietuvos kankinio, teis- 'Tai plačiai žinomi ir pastoviai darbo pirmūnus, komjaunuolius, 
mas ir antras nuteisimas buvo naudojami nacionalistinių atplai- atsidavusius savo liaudžiai inte-
plačiai aprašytas viso laisvojo pa- Šų bei jų ideologų, suradusių ligentus, tarybinius aktyvistus, 
šaulio spaudoje, linksniuotas ra- prieglobstį dolerio paunksmėje, "B. Gajauskas atliekamu nuo 
dijo bandose ir televizijos kana- metodai. Tai — toli gražu ne darbo metu, o neretai ir tada, 
luose. Kad tai labai nemalonu tiek gynimas tų tariamųjų "kan- kai jo bendradarbiai triūsė prie 
bolševikams, ir jie bando teisin- kinių", kiek savo sutepto kailio staklių šviesiuose naujų gamyklų 
tis, pateikia daugybę sufabrikuo- baltinimas. O, svarbiausia, tai cechuose ar statybų pastoliuose, 
tų kaltinimų nuteistajam, tai nie- labai pelningas biznis, — tiek po- vėl ėmėsi šikšnosparnio vaid-
ko nuostabaus, tai jų profesija, litinis, tiek grynai materialinis, mens. Jeigu jau neįmanoma su 
Skaitytojams gali būtį įdomu, ko- "Aukokite vargšams nukentėju- ginklu rankose leistis į naktinius 
kius argumentus ir kokį išradin- šiems!" — šaukia tokie gynėjai, žygius, tai bent tebūnie pagar-
gą žodyną plūdimuisi vartoja jų o su kiekvienu išviliotu iš lengva- ginti tie, kurie kažkada tai Pa

spaudą. Pavyzdžiui paimkim 'Tie- tikiu doleriu tekini bėga į ban- rė. B. Gajauskas tampa "istorio-
sos" (IV. 16) straipsnio, ("Vei- ką, kad papildytų asmeninę sąs- grafu'*, jo tyrinėjimų objektas — 
das be kaukės") užimančio 
trečdalius puslapio, kelias 
traukas: 

du kaitą. 
"Į jų ginamųjų sąrašus — tie

sa, labai skurdžius ir abejotinos 
"Pastaruoju metu užsienio na- reputacijos — patenka gana spal-

cionalistinėje spaudoje, pagarsė- vingi "kovotojai" ir "kankiniai", 
jusioje pirmiausia šmeižtais ir Vienas jų — Balys Gajauskas, 
prasimanymais apie tarybinio gy- antrą kartą patrauktas baudžia-
venimo tikrovę, bei ne kartą mojon atsakomybėn už savo 
skandalingai apsimelavusių radi- veiksmus, kuriuos tarybinis bau-

į jo stočių laidose pasigirsta isteriŠ- džiamasis kodeksas kvalifikuoja 

kruvinųjų sėbrų darbai ir "žy-
giai . 

"Lapas po lapo, su užkietėju-
sio maniako užsispyrimu, atku
riamos buržuazinių nacionalisti
nių gaujų "operacijos". Dieną 
naktį tikslinami sąrašai visokiau
sių "vanagų", "erelių", "vilkų" 
ir Lt. Ir B. Gajauskas išsijuosęs 
daugina šiuos dokumentus**. 

(Bus daugiau) 

KALENDORIUS 

ncSa Isganijos žiniiį agentūra. 1 afe OMSOĘ mokyklos kurinius. i Ojog ministeris pinciniakag Stogh 

Austrijos kancleris Bruno Kreisky (su skrybėle rankoj) lankėsi Rytų 
Vn*%etf4r>j :»* ^ A «?"tiVt»« «M dūdų orkestru Su Kreiskiu Rytų Vokie-

Į ki šūkaliojimai apie kažkokius kaip valstybinius nusikaltimus . 
"nuskriaustuosius", "persekioja- 'Tiesa", aprašiusi jo partiza-
muosius", "sąžinės belaisvius" ir navimo ("banditišką") veiklą, 
t.t., neva, atsidūrusius sunkioje grįžta prie dabartinių laikų: 
būklėje Tarybų Lietuvoje. Ko tik "Buvęs smurtininkas tampa ko- Balandžio 25: Morkus evange-
šių kampanijų metu neišsigalvo- votoju už "laisvę ir nepriklauso- listas, Melą, Tolmantas, Žada. 
jama! Oro piratai ir žmogžudžiai mybę". Slapstydamasis, kaip šikš- Balandžio 26: Mercelinas, Ek-
tada ^pavirsta "tautos didvy- nosparnis, vieno Kauno forto po- superancija, Koributas, Vilūne. 
riais", užkietėjusiems chuliga- žemiuose, jis naktimis išlįsdavo Saulė teka 5:57, leidžias 6:41. 
nams ir vagim -recidyvistams į paviršių ir tamsiose pavartėse, nRAS 
uždedamas "kovotojų už nepri- ant tualetų durų klijuodavo iš 
klausomybę" vainikas, dykaduo- anksto paruoštus lapelius, ku- Daugiausia apsiniaukę, vėsiau, 
niai ir kitokie nlevėsos tampa riuose grasino mirtimi, tero- apie 50 laipsnių. 

U 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI m SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS { SVEIKATA. 1601 West Garfield Bhd.. Cbic&go, IL, 60636 

Telefonas FE 6-6429 

PROSTATOS NEGEROVĖS 
bas, viščiuko buljoną, vaisių sun
kas): pasigaminti turi paroje šia 
pimo mažiausiai dvi kvortos. Tik 
tada bus pakankamas skysčių 
naudingų gėrimas - gydomasis. 
Gydytojas patars prostatos masa
žą, dar po atsakančio tyrimo 
(kultūros) priskirs reikiamą gy
dymą. Žinoma, turi atsisakyti 
svaigalų, nes Pats rašai, kad "ge
rai išgėrus liga pradeda persi
mesti į šlapimo pūslę... "Atbusk 
iš liguisto guolio i tikrai sveiką 
gyvenimą. Gana vergauti savam 
tamsumui ir apsileidimui. Šian
dien nė vienam lietuviui nerei
kia save varginti tokiais niekais, 
kada turime galimai gerą pagal-
bą. 

Žinoma, jokie patarimai Tams 
tai nepadės tol, kol pats sava as
menybe nesutvirtėsi, priimdamas 
medicinišką tiesą. Šitoks asmeny
be tvirtėjimas yra labai sunkus, 
ilgai užsitęsiąs ir tik retai Jcam 
pavykstąs darbas. Už tai visi im
kime savo pavyzdžiu nesirgdinti 
vaikų. Nors jiems lengvinkime 
gyvenimą, suteikdami svarbiau
sią vaistą - asmenybės tvarkin
gumą. Tokia tvarka įgyjama tik 
trejopai elgiantis vyresniesiems: 
1. reikiamai mylėti vaikus; 2. 
tinkamai ribojant jų elgesį; 3. lei
džiant jiems augt į normalius as
menis. Tai apsauga nuo dauge
lio žmogui būsimų negerovių, i-
skaitant ir čia minimą atsitikimą. 
Pasilpusios asmenybės asmenis 
išnaudoja visokiausi žmogaus 
priešai - apgavikai. Dažnai tokie 
asmenys patys save žudo, tarda
miesi labai gerai besielgia. 

Suimki Tamsta save nagan ir 
dar šiandien eiki pas urologą, vi
sokį savęs sirgdinimą nustojęs. 
Sėkmės, gerasis lietuvi! 

NAUDINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 

Klausimas. Gerb. Daktare Jo
nai Adomavičiau, turiu chroniš
ką kanalo uždegimą. Buvau pas 
daugelį gydytojų, taipogi ir pas 
dr. (čia paminėjo čikagiškį gydy
toją — urologą. T. Ad.), kuris 
man prirašė Roche — Gantanol 
(toks užrašas ant kiekvienos žals 
vos tabletės). Aš galvoju, kad 
tai yra Bactrim silpnesnėje sudė
tyje. Man reikėtų gal Bactrim 20 
ar 40, bet aš neturiu recepto. 

Kiti daktarai yra prirašę apva
lias, paplokščias, mėlynas table
tes, kurios taipgi padeda, bet San-
tanol geresnės. Tą uždegimą tu
riu jau prieš koki 20 metų. Žino
ma, būčiau jau senai operuotas, 
bet suradau pats sau priemonę, 
kuri veikia gana gerai, jei karts 
nuo karto panaudoju minėtus 
vaistus. 

Nusipirkau švirkštą prieš 20 
metų ir išplaunu po nusišlapini-
mo kanalą su "Listerine". Pra
džioje atskiesdavau su vandeniu, 
o dabar su grynu. Plaudamas 
palaikau "Listerine" keletą mi
nučių kanale. Plaunu 2-3 kartus 
| dieną. Rezultatai geri. Tik, kai 
neturiu vaistų - po pusmečio, ir 
kai gerai išgeriu - pradeda liga 
persimesti į šlapimo pūslę. Ta
čiau panaudojus minėtus vais
tus, reikalas gražiai susitvarko. 

Esu 56 metų, šeimos gydytojo 
neturiu ir be repcepto minėtų 
vaistų negaunu. Ar negalėtumėt 
prisiųsti man receptą, kad gau
čiau Roche Gantranol, ar Bac
trim 20, ar mėlynų tablečių, ku
rių vardo nežinau - didesni kiekį, 
ir kaita sąskaitą už receptą (ge
riau visiems trims). Reiškiu pa
garbą. 

* 
Atsakymas. Rašai Tamsta taip, 

kaip anas chirurgas sakė: — "O-
peraciįa pavyko, bet Hgonis mi
rė". Rašai, kad viskas gerai su
sitvarko, o pats per 20 metų plau 
nies kanalą 2-3 kartus per dieną. 
Dargi vartoji "Listerine" — tie
siog išvietėn išpiltiną nieką. Dar
gi pilno stiprumo jį vartoji ir pa
laikai kelias minutes. Taip elg
damasis save sirgdini, tikros ligos 
nesigydai - prostatos nesioperuo-
ji. Tariesi gerai darąs. Zfnoma, 
gydytojai Tamstai prirašo vais
tų tik todėl, kad pats nesutinki 
su jų patarimu: šalinti priežastį 
ligos - operuotis prostatą. "Gy
dytojo neturiu" — tai ženklas, 
kad Tamsta nori ir toliau save 
sfrgdinti, o gal būt ir žudyti, nes 
tik gydytojas gali Tamstą išgel
bėti nuo galimo labai sunkaus — 
pavėlavus nepagydomo susirgi
mo prostatos. 

Deja, jokio recepto neprisiųshi, 
nes prie paties didesnio susirgi
mo neprisidėsiu. Vienintelis 
Tamstai kelias šiuo reikalu ieš
kant sveikatos — eiti pas gydy
toją ir pildyti jo patarimus visu 
100 proc. Jei nepildysi — gydy
tojas Tamstos nemuš, jis tik pri
rašys ką nors, nes kitaip tokiam 
žmogui niekas negali padėti. 

Tamsta mesk iki šiol naudo
tą savęs sirgdinimo būdą, o mes 
visi kiti pasimokykime, kaip ne
reikia save kamuoti. Kaip kas iš
mano — taip save gano, kalba 
žmonės apie minėtai besielgian
čiuosius. Labai blogas išmany
mas yra minėtas Tamstos "savęs 
ganymas". Žinau, kad nepatik
siu Tamstai, bet turi būti kur 
nors žmogui atrama nuo visokių 
paikysčių. Turi nustoti save sirg-
dtnęs — jei ne Tamsta, tai kiti 
tegul pasimoko, kaip nereikia 
prostatos negerovės vengti. 

Kol kas "tamsta imk Šiltas sėdi
mas vonias kasdieną po pusę va- P e o e i n i l l k o ^ ^ afcudrėja Lietuvio aodybos kapelai grojant, 
landos. Vartok naudingų skysčiu Į Zakaras, Eleonor WU1SGC; Anna Kreecittmaa ir Milda Armoškienė 
(pieniškas, daržovių, vaisių sriu- Nuotr. M. Nagio 
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KRAUTUVĖ IŠNAUDOJA 
NUSILPUSIU 

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, maloniai prašau patarti svei
katos reikalais. 1. Seniau ilges
nį laiką sirgau plaučių tuberku
lioze. Gydė pneumotoraxu ir 
vaistais. Pasveikau, bet liko silp
numas, skausmai krūtinės ląsto
je, oro trūkumas. Dažnai užei
na kosėjimas, skrepliavimas. Ne
galiu balsia? skaityti, greičiau ei
ti. Dabar baigiu 75 metus. Svo
ris vidutiniškas — 106 svarai, 
kartais nukrinta, ar pakyla. Ūgis 
5-2. Pastaraisiais metais pradėjau 
skrepliuose atsiranda kraujo, ypač 
esant karštam orui. 

Turėjau tikrinti plaučius nuo 
atvykimo į šį kraštą, bet pasikei
timo nerasdavo. Tie daktarai ti
kino, kad kraujas skrepliuose 
nieko nereiškiąs, jei nuotraukos 
nerodo pasikeitimo. Lietuvoje gy
dytojas sakydavo, kad kraujo pa
sirodymas esąs blogas ženklas. 

jaus tablečių, mažiau iudėti, kai- j 
bėti. 

Gyvenu vakarinėje krašto da-
Iyie. Oras daug šiltesnis, sausei 
nis. Vėl pasirodė skrepliuose krau j 
jo. Po kelių dienų beveik prany
ko, bet vėl naujai atsirado ir lai
kosi Nieko sunkaus nedirbu, tik 
karpau krūmų šakeles, grėbiu la- J 
pus ir pan. Vartoju daugiau kai- j 
cijaus tablečių. Kas daryti, nes* 
kažkaip neramu? Be to krūtinėje 
atsiranda birbimas. Gydyto
jas sakė. kad tai gali būti alergi
ja vilnai, plunksnoms. Dabar ga
liu lovoi.Mano antklodės ir pagal 
vės iš dirbtinų medžiagų, o vis 
tiek pat birbimas neduoda užmig
ti, ypač blogai kai yra rūkas, že
mas slėgimas. 

2. Gydytojas patarė vartoti as
piriną, kad pašalinti artričio 
skausmus strėnose. Skaičiau, kad 
aspirinas kenkia skrandžiui, jei 
dažnai vartoji, o aš turiu tas tab
letes imti beveik kiekvieną dieną. 
Argi nėra ko kito? 

3. Pasakoja, kad vitaminus rei
kia pirkti "Natūrai Food" krau
tuvėse, nes jie parduoda šaltu 
būdu gamintus vitaminus ir kad 
vaistinėse parduodami vitaminai 
gaminami karštu būdu ir nesą to
kie geri. Sunku suvokti, kiek čia 
tiesos. Tikiuosi neastisakysit pa
tarti. Ačiū. Su pagarba ir geriau
siais linkėjimais. 

Atsakymas. 1. Pildyk gydytojo 
patarimą - nesijaudink dėl krau 
jo skrepliuose esant šiltam, sau
sam orui. Neprisimink, kas kada 
buvo Lietuvoje vartota, patarta. 
Nustok imti kalcijaus tabletes. 
Reikia Tamstai daugiau drėgmės 
kvėpavimo takuose - tada nė 
kraujo skrepliuose nepasirodys, 
jei visa kita yra plaučiuose tvar
koje, kaip gydytojas tvirtina. 
Gerk daugiau naudingų skysčių. 
Laikyk kambaryje kur gyveni, 
daugiau drėgmės. Vakarais pa
kvėpuok vandens (gryno, be jo
kių priemaišų - vaistų) garais po 
20 minučių. Po to neik laukan. 
Visai nesijaudink, nusiramink 
dėl to su skrepliais pastebėto 
kraujo. Kai sudrėkinsi kvėpavi
mo takus, tada netruks mažos 
kraujagyslės ir nesirodys kraujas 
šiltose dienose. 

Nenusimink dėl atsirandančio 
silpmano, negalėjimo garsiai 
skaityti ir pan. Atsimink, kad mi
lijonai lygiai gerų moteriškių ne
turi Tamstos turimų gėrybių. Nu
siraminimas ir reikiamas gyve
namosios aplinkos tvarkymas y-
ta Tamstai geriausi padėjėjai. Kai 
bronchai gaus deguoriies, nustos 
birbėję. 

2. Strėnas gelia tokio amžiaus 
moteriškėms labai dažnai dėl 
minkštų kaulų (osteoporozė). 
Imti reikia vyriškus hormonus, 
methyltestasterone, po 25 mili
gramus kiekvieną, po vieną tokią 
tabletę per parą, per visą savo 
amžių. Dar imti reikia moteriš
kuosius hormonus su pertrauko
mis (nebijok vėžio savo amžiu
je): per 23 dienas mėnesyje imti 
po vieną prieš valgį tabletę iš 
ryto Gojugated estrogens, USP, 
1.25 mg. Gulėti reikia ant kieto 
čiužinio, gorsetą nešioti. Gydyto
jo žinioje būdama, pildyk jo nu
rodymus. Aspirinas čia nieko ne
gelbės. Vietoje jo gali imti vaistą, 
vadinamą Thylenol. Labai ge
rai, kad neimtum nei aspirino, 
nei thylenolio, o šiltame vande
nyje kaitintume! savas strėnas. 
Cia lietuviška pirtis su pagerintu 
šilto vandens srovės gydymu 
Tamstai geriausiai pasitarnautų. 
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THE UTBUANIAN vfOBLD-ltIDB DAILI 
pakl at Ctecago, m. 

Sundave, Logal TloUšų*. days 
o, o e Lrttouatuao Cattooiic 

Sutacripttoa 
n*s and C* 

coontriM $34.00. 

133.00 - CJncago, Cook County, 
la tte U.S-A. $31.00. ForeJga 

Lietuvio sodybos Chicagoje muzikos kapeios dalyviai: akordeonistas 
Jonas Šiugždinąs ir smuikininkas Juozas Palutis pažmonio programos 
metu Nuotr. M.. Nagio 

BROLIAI ATSISKYRĖLIAI 
Vargingai devynerius metus jėga iš ten ištempti. Maurice 

nuo žmonių atsiskyrę išgyve- užsibarikadavo savo gurboje k" 
no Hondserve laukuose, prie tik po ilgesnių kalbų pavyko jį 
St. Margrietės, Rytų Flandrijoj, perkalbėti ir be pasipriešinimo 
broliai Richardas (68) ir Mau-, nuvežti į prieglaudą. Ši opera-

Pašto išlaidas mtt^mĖ, pakvitavimai oi gautas 
ratas nffrinnr-tami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad-

i | )o mokesti atžymima gd kada yra 

metams 6 men. 3 men. 
$33.00 $19.00 $15.00 

$1.00 18.00 13.00 
33.00 19.00 15.00 
34.00 20.00 15.00 
25.00 15.00 9.00 

DRAUGO 

Ctacago Ir Cook 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje . . . . . 
Savaitinis 

• Administracija dirba kas. 
dtea nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 830 iki 12.-00. 

• Redakcija dirba kasdien 
$20 — 4:00. šeštadieniais 
830 — 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotą straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik 8 anka 
to susitarus. Redakcija už skelbi
am tarini neatsako. Skelbimu 
kainos priaiunciamae gavus pra
šymą. 

rice (70) Dumouliai, o dabar 
"manu militari" (su tvirta ran
ka) buvo išdanginti iš jų lūšnos. 
Orui atsalus žandarmerija nu
tarė nutraukti jų atsiskyrėlišką 
gyvenimą ir perkeldinti juos į 
senelių prieglaudą. Ten jiems 
buvo suteiktas šiltas valgis, 
švarus apdaras ir tvirtas virš 
galvos stogas. Jų lūšną nu
griaunant, valdžios pareigūnai 
rado 1,5 milijono frankų pini
gais, du aukso luitus po vieną 
kg. svorio ir daug Belgijos, 
JAV, Olandijos ir Anglijos auk
so monetų. 

Maurice ir Richardas pergy
vena jiems suteiktą komfortą 
labai nejaukiai. Richardas ven-

eija ant atviro lauko sukėlė ne
mažą sambrūzdį. Žandarmeri
ja, burmistras, kaimo seniūnas, 
darbininkai sukėlė gyventojų 
smalsumą. Savininkus išvežus, 
jų lūšna buvo tuoj nugriauta, 
kad nebegalėtų sugrįžti. 

Dar prieš savaitę "b: 
buvo aplankęs burmistras ir pa
siūlęs jiems apsigyventi sene
lių prieglaudoje. Maurice gu
lėjo lovoje ir karščiavo, bet 
apie prieglaudą jie ir girdėti 
nenorėjo. Tačiau dėl užėjusių 
šalčių ir sniego, buvo nutarta 
juos apgyvendinti senelių prie
glaudoje. 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pabūki Bd. (Cmwford 
Medical Building) TeL LtJ 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

afarquette Medical Center 
S1S2 So. Kedzie Avenue. 

VaL: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:S0 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki S vai 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tai. WAlbroofc S-S048. 

Ši dviejų senų mūrininkų 
., istorija prasidėjo 1968 metais, gė savo lūšną palikti ir teko m . , . * J

 ot. 
* kada jų gyvenamas namas St. 

Margrietėje buvo parduotas iš 
varžytynių dėl nuo 1945 m. 
nemokėtų mokesčių. Kaime jie 
buvo žinomi kaipo dideli gob-

Iškelti jėga iš namo, jįe 
| metus praleido vienos kavinės 
tuščiame tvarte. Giminės pa
siūlė jiems kaime butą, bet jie 

įsikūrę" 
ant jų likusio žemės sklypelio, 
kur pastatė kelias būdas, vieną 
miegamąją, kitą virtuvę ir dar 
kitą sandėliui. Drabužinė spin
ta stovėjo viduryje lauko po 
dangumi. Nutraukę ryšius su 
kaimiečiais jie augino burokus 
ir rankiodavo bulves po aplin
kines dirvas, likusias nukasus 
bulvių laukus. Tolėliau gyve
nusi kaimynė vis padėdavo 
l e m s prie tako kibirą geriamo 
vandens, kurį jie atsiimdavo 
tik prietemhi. Paštininkas pa
dėdavo laiškus jiems prie lūš
nos po akmeniu, bet laiškai vėl 
atsidurdavo pašto dėžutėje. 
Tokie buvo broliai atsiskyrė
liai. , A. T. 

Čia ir yra visų lietuvių didžiau
sia mediciniška nuodėmė, kad 
mes visko turime kartais per- , 
daug, bet neturime svarbiausio, 
ypač senesniam, gydymo - pir
ties naudos skaudamiems sąna
riams - strėnoms tvarkyti. Jei ten 
randasi tokia pirtis - eik jon kas S " * * ^ ^ ^ » 
kelinta diena. 

3. Tik besmegeniams sugeba į-
kalbėti visokius niekus apgavikai 
— tas "natūralus" maistas, 
turalios" trasos, "natūralūs' 

Juozas 

na-
vi-

taminai yra apgavystė, įpiršta 
dykaduonių, jiems pasitikintie
siems. Gana lietuviams tokios ver
gijos: nė vienas netikėsite minė
toms paskaloms. Naudokite iš 
vaistinės vaistus - vitaminus ir 
džiaukitės, kad šiame krašte y-
ra aukščiausios rūšies prekės vais 
tinėse. Nė kojos nekelkite į tas 
apgavikų vietoves. Nepirkite nė 
vienos jų peršamos knygpalaikės 
— ten taip maža tiesos yra pri
kimšta begalybė šlamšto. Pildy
kime sveikatos srityje savo gydy
tojo patarimus — jų užteks vi
sam kiekvieno lietuvio gyve
nimui. Kaip čigonas nėra lietu
viui patarėjas — taip ir tie visi 
prekybininkai, peršantieji neva 
natūralius gaminius. Neklausy
kime suklaidintų amerikiečių pa
tarimų, pastariesiems visokie nie
kai eina už gerą pinigą: jiems į-
kalbama, kad negimusiųjų žudy
mas yra teisingas elgesys, kad 
sveikatos apdrauda yra Amerikoj 
nereikalinga, kad vien tikėjimas 
— be gerų darbų — mums reika
lingas... Lietuvis turi nekeisti sa
vo geros galvos į kopūstinę - tik 
tada jis pajėgs sveikiausiai išsi
laikyti. Sėkmės! 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt 
1:00 - S:00 vai. popiet, tred. ir Sėst 

tik susitarus. 

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

2858 West 6Srd Street 
Ctteago, niinofe 66629 

TeL — 476-3469 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso Ir boto: GLympie 2-4151 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
144S So. 5©th A ve., Cicero 

Kasdien l-S vai. ir 6-8 vai. vak^, 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REUanoe 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VaL: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trač. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
KCDIKiy tR VAIKŲ IilGOS 

SPKClALi»ri! 
MEDICAL. BITLiDINO 

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

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pemne 

DR. EDM0HD L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2769 West 51st Street 
TeL — OR 6-2469 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10,4; šeštad. 1«-S vai 

Ofla, teL 735-4477; Rea. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGS 

Specialybe — Nervo ir 
Emocinga 

CRAWFOBD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pnlaatd Road 

«SS» 

"LIETUVOS ATSIMIKIMŲ" 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tar

nauja New Jersey, New Tork ir Con-
necticut lietuviams! 

Kas šeštadieni nuo 4 iki 6 vat po
piet iš WEVTJ Stoties New Yorke 
1330 kiL, AM ir nuo 7 iki 8 vaL vak. 
97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas i. Stokai 
1467 Foroe Drtve 

Mountainsklc. N. i. 07092 
TeL 232-5565 (eode) 201 

Kviefiiame taip pat klausyti Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 89.5 meg. 
FM). Pirmad. 7:39-8:80 vaL vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukas). 

Giedros Nasvytytes-Gudauskiertes 

KOMPOZICIJOS 
NORfiCIAU SKRIST! — Naujos dainos mažiems ir jau-

1 
4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

rnems. 
— Sopranui 

mentū-

Kaina $2.00 

BU piano akompani-
Kaina $3.00 

Kaina 1.00 — žemam balsai 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymas siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., 
Chrcaąo, IU. 00829. IBinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

J 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3997 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofise teL — PR 3-2326 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

J O S S A 
V A I E Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penki 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Sežtad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofs. HE 4-1813; rez. PR 64891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. k 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik sus>ltaroa 

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

7051 So. Washtenaw — TeL 778-0766 
Pritaikomi akiniai pasai gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rftmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:10. 
Kstv. 1-8 v. vak. SešL l»-« v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telet — 282- 1356 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHTRrRGMA 
Ortas*: 

111 KO. WABA>H AVE. 
4200 ISO. CK>TRAL A VE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLEŠKĄS 
(Kalba lietnvUkat) 
OPTOMETRISTAS 

akta. Pritaiko rtliiii ta 
"Contaot lease»" 

2813 W. 71st St, — TeL 737-5149 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta trefi. 

Ofe PO 74699 Bes, GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Wes* 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westeni Aveave 
1992 No. Weutoro Avcaao 
TeL atsakoma 12 valanda 

4894441 — 561-4605 

{staigos b boto teL 652-1331 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1497 So.49th OMVL Oeero, TU. 

KamMen 10-12 Ir 4-7 
Bekyrus treč. ir aestad 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 6Srd Street 

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

Ofiso ttt, 776-2889, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O i k S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Oftoo tefef. R E 5-4410 

ReUdencrjoa telef. OR S-0617 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 
Ofiso teL H E 4-S12S. S; Gia-etsa 

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

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

2-5 Ir 8-7 — B anksto snsttaroa. 

TeL ofiso PB 64446 
F. C WIRSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vaL popiet. 
Treč. ir Sestad. pagal susitarimą. 
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Bulves, daržoves ir 

IŠNAUDOJIMO DIENA 
Daugelis, nuvykę f paverg- tuose pačiuose laikraščiuose pa

tą Lietuvą ir viešėję ten net de- skelbia, kad darbininkas turės 
šimtį dienų, grįžta absoliučiai daugiau bulvių ir daržovių. Bet 
nieko nematę, nesugebėję išvysti ir tie pažadai neapseina be pla-
skirtumo tarp komunizmo ir Va- kimo. Komunistinė "Tiesa" ba-
karų, nesugebėję pamatyti oku- landžio 1 d. laidoje įsidėjo veda-
pacijos. O nuvažiavę sakosi pa- mąjį Vartotojams — daugiau 
matę fabriką ar geriau įrengtą įvairių daržovių". Vedamajame 
ūkį, bet okupacinės dvasios, žmo- rašoma: "Miesto gyventojai da
gaus pavergimo, taip pat net ma- bar daržovėmis aprūpinami ge-
terialinio skurdo dažnai nepa- riau. Tačiau tai reikėtų ver-
stebi. tinti tik kaip pirmuosius poslin-

Vakaruose automobilių parda- kius. Susirūpininią kelia darži-
vėjas turi gana daug reklamuo- ninkystė, kurią tvarkant tebėra 
tis, turi daug padėti pastangų, nemaža spragų." Ugame ve-
kol jis parduoda seną ar naują damajame, kuriame moko, grasi-
automobilį, o Sovietų Rusijoj ar na ir guodžia, toliau rašo: "Daug 
jos pavergtuose kraštuose žmo- labai teisingų priekaištų susilau-
gus turi kankintis, meluoti ir Ha daržoves superkančios orga-
duoti kyšius, kol automobilį gali nizacijos. Liaudies kontrolės or-
nusipirkti. Vakaruose žmogus už ganai atskleidė didelius sukčia-
šestadienį gauna didesnį atly- vimus". Toliau vedamasis at-
ginimą, tuo tarpu pavergto- skleidžia tarsi balandžio pirmos 
je Lietuvoje būna rengiami ŠeŠ- juokus: "Kitąsyk susidaro tokia 
tadieniai, kada visi turi dirbti padėtis, kad ūkiui lengviau dar-
nemokamai, didžiojo brolio ru- žoves išauginti negu jas par
šo labui. Vakaruose amerikiečiai duoti. Vartotojui svarbu gauti 
ūkininkai nežino ką veikti su daugiau įvairių daržovių ne tik 
maisto pertekliumi, jie net užakė- rudenį, bet ir per visus metus", 
ja pasėlius, pavergtos Lietuvos Ir apie daržoves vedamasis bai-
ūkio varovai spausdina pirmuo- giamas taip: "Šįmet būtina visur 
se puslapiuose straipsnius apie daržoves auginti geriau, pasiekti, 
daržoves ar kreipimasį į bulvių kad kiekvienas toks ūkis įvykdytų 
augintojus. Vakaruose, kas turi visus daržovių auginimo ir par-
pinigų, gali statyti katedras ar davimo valstybei planus", 
saliūnus, pavergtoj Lietuvoj bau- Bet nereikia manyti, kad taip 
džiamas už namo statybą, yra su geresnėmis daržovėmis. 
Vakaruose, kas nori, ką nori, ga- Ne, bėda ir su pagrindiniu Sov. 
Ii rašyti, skaityti kur nori mels- Rusijos ir jos pavergtų kraštų 
tis, pavergtoj Lietuvoj už visa tai maistu bulvėmis. "Tiesą" pir-
gresia bausmės. B Vakarų, kur muose puslapiuose deda didžiu-
nori, gali važiuoti, iš Sov. Są- les antraštes; Kreipimasis į visus 
jungos niekur žmogaus neišlei- bulvių augintojus. "Esą,, Varėnos 
džia. Kiekviename žingsnyje dia- rajone kolchozininkai pasišovė 
metralus skirtumas tarp Sov. Ru- priauginti daug bulvių, tą jų ryž-
sijos ir Vakarų, bet yra tokių, ku- tą remia Lietuvos komunistų 
rie net pavergtoj Lietuvoj buvę, centro komitetus. O jie remiasi 
to viso nematė. Sovietų Rusijos centro komiteto 

* raginimu: "Plėsti socialistinį 
Pavergtoje Lietuvoje balan- lenktyniavimą dėl 1978 metu 

Hžio dvidešimt antroji buvo skir- plano įvykdymo bei viršijimo ir 
ta Leninui pagerbti. Tą dieną stiprinti kovą už gamybos efek-
visi dirbo nemokamai. Apie tai tyvumo didinimą ir darbo koky-
turėjo rašyti visi laikraščiai, vi- bės gerinimą". Žodžiu, Lietuvos 
si turėjo džiaugtis, kad jie gali ir Sov. Rusijos komunistų par-
komunistų partijai išreikšti pri- tijos saukia į kovą už bulvę. 
sirišimą ir meilę, o įvairios į- * 
monės turėjo skelbti, kaip geriau Vakariečiui tiesiog keisti visi 
šeštadienį sunaudoti, kad pakil- tie raginimai, visos tos bulvinės 
tų produkcija. rezoliucijos, prisiėkdinėjimai ko-

Korespondencijoj iš Pasvalio voti už daržoves ir bulves, nuta-
komunistinė "Tiesa" balandžio rimai lenktyniauti. Daržovių au-
pirmos dienos laidoje rašo: "Jau ginimas laisvajame pasaulyje ne-
dabar įmonės teritorijoje dirba reikalingas jokių rezoliucijų, te-
nagingesni meistrai, jie ruošia reikia tik laisvės. Visi, tie ragini-
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Brazilija rikiuojasi didžiųjų eilėn 
Atrado, kad JAV prorideplas K Carteris aenuado bendras kalbos 

BR. AUŠROTAS Jau keturiolika metų prabėgo, 
kai Brazilija, stipriausia ir turtin
giausia Pietų Amerikos valstybė, 
yra valdoma profesionalų karių, 
talkininkaujama to krašto ge
riausių ekonomistų. Gal būt, 
pastarieji jau ne taip blogai savo 
reikalus tvarko, kad JAV libera
lai visą laiką po "demokratų" 
pašalinimo ieško valdžios akyse 
"krislo", kurio jokiu būdu nega
li surasti. 

Nesuprantama, kodėl JAV pre
zidentas, sekdamas savo artimų
jų maža kuo vertais patarimais, 
ypač liečiančiais Pietų Ameriką, 
prikalbėjo daug nereikalingų žo
džių apie žmogaus teisiu laužy
mus Brazilijoje. Tų kalbų pasė
koje JAV ir Brazilijos santykiai 
pastaruoju metu pasiekė žemiau
sią draugiškumo laipsnį. 

Dar prieš J. Carteriui išvyks
tant į paskutinę kelionę, į anapus 
pusiaujo, Brazilijos užs. reik. min. 
Antonio Arezedo da Sih/eira lyg 
juokais pasakė, kad J. Carteris 
pats įsisūlė pas mus į svečius at
važiuoti, nors mes jo "nekvietė-
me . 

Krašto prezidentas gen. E. Gei-
selis dėl JAV spaudimo nepirkti Be ginklavimosi, Brazilija šian-
vokiečių atominių įmonių įsa- dien vaidina svarų vaidmenį au-

riems tokios pamokos būtų daug 
naudingesnės. 

Jau aerodrome J. Carteris ir E. 
Geiselis apsimainė nuomonėmis 
apie atominius reaktorius, kurių 
už 5 bilijonus dolerių Brazilija 
nusipirko V. Vokietijoje. Šis pirki
nys labai erzina Carterio vyriau
sybę, bet sostinėje Brasilia J. Car
teris tepasakė, kad "atominė ener
gija, panaudojama taikingiems 
tikslams, nebūtinai plėstų bran
duolinį užteršimą (suprask: ato
minių ginklų gamybą)". 

E. Geiselis, atsakydamas į šią 
JAV prezidento užuominą, pa-

Brazilija pati pasigamina, kiek 
tik jai reikia, automatiškų leng
vųjų ginklų, sunkiuosius kul
kosvaidžius, šarvuotus automobi
lius pėstininkams pervežti, rake
tas ir vairuojamus sviedinius. Da
lį savo šarvuotų automobilių 
dar pardavė Libijai. Pastarieji la
bai puikiai pasirodė metų susidū
rimuose su Egipto kariuomene. 
Teigiama, kad ir kiti arabų val
domi kraštai taip pat nori pirk
tis braziliškus šarvuočius. Taigi ir 
atsiranda pavydas ir neapykanta 
tiems, kurie remia arabus. 

~ , , . . . , , brėžė, kad "brazilai yra paten 
Dar kitos fcnonesjau sugeba pa- ^ ^ ^ ^ ; / j o £ ^ 

"apsilankymu, tikėdami, kad jie 
susidarys apie krašto tikrovę ne-

APIE ARTĖJANČIAS LIETUVIU DIENAS TORONTE 
PRANYS ALŠĖNAS 

gaminti lėktuvų variklius ameri 
kietiškam naikintojui F — 5E. Be 
to, brazilai jau patys mėgina 
pasigaminti savo sprausminius 
bombonešius, kurių dalį parduo
da savo kaimynams — Urugva
jui ir Čilei. Kaip žinoma, kiti 
kraštai nenori pastariesiems — 
Čilei ir Urugvajui — parduoti jo
kių ginklų. (Bijo, kad tie ginklai 
nebūtų panaudoti prieš vietinius 
komunistus — Aut) . 

mai dirbti, aukotis, skirti nemo
kamą darbo dieną Lenino gar
bei normaliam pasauly atrodo, 
kaip balandžio pirmos dienos 

vaizdinės agitacijos stendus. Šie 
stendai ragina vius išeiti į leni
nę talką. Taip komunistinei šeš
tadienio talkai ruošiasi Pasvalio 
autotransporto įmonės vairuoto- pokštai, nes toje pačioje "Tieso-
jai". je" kalbama ne tik apie talki-

Ne tik vairuotojai dirbo ninkus burokams sodinti, bet ir 
nemokamai šeštadienį, bet ir ki- siunčiamos propogandinės gru
tes įmonės paskubomis ruošėsi pės liaudžiai apšviesti, kokie jie 
kaip išnaudoti savo darbininkus, laimingi". "Tiesa" balandžio 12 
Ruošėsi Pasvalio grūdų kombi- d. numeryje rašo, kad į respub-
natai. "Tiesa" rašo: "Kiekvieną likos miestus išvyksta komunistų 
pavasari Lenino ordino Puša- partijos darbuotojai, kurie skai-
loto kolūkyje, komunistinės tai- tys paskaitas apie naująją kons-
kos metu darbuojasi 400 žmonių, tituciją "tarybinių piliečių lais-
Ruošiamasi gerai padirbėti ir vių ir pareigų neatskiriamumą". 
šiais metais. Kolūkiečiai rinks Žodžiu, kalbės apie laisvę, o 
nuo laukų akmenis, statys gyvu- darbininkas nė bulves negali be 
linkystės kompleksą, tvarkys ko- partijos nurodymų pasisodinti ir 
lūkio aplinką, sodins parką. Tai- atsisakyti šeštadienį nemokamai 
kos organizaciniam darbui vado- dirbti, 
vauja kolūkio partinis biuras." Skaitant komunistinius laik-

Žodžiu, balandžio 22 d. buvo raščius, matyti valdžios priešta-
Lietuvos dirbančiojo išnaudoji- ravimai ir trūkumai, kuriuos 
mo diena. Tą dieną komunistų tasis žmogus ir kaip jis plakamas, 
partiia vertė žmogų dar daugiau vargu ar sugeba pastebėti pen-
temtis. tik Šį kartą nemokamai kių ar dešimties dienų turistas. 

* Reikia sekti spaudą, kaip kvaili-
Varomam be užmokesnio žmogui namas ir skriaudžiamas paverg-

dirbti ir nuolat lenktyniauti nė- kad reikštų džiaugsmą. 
ra labai malonu, todėl varovai A. B. 

TOBFLINAMAS POKALBIS 
SU SKAIČIAVIMO MASINA 

Kai kurios elektroninės skai
čiavimo masinos jau gari būti 
pašnekovėmis, jeigu kalbėsime 
standartine kalba (ne daugiau 
kaip 1000 žodžių) ir aiškiai tar
sim žodžius. — teigia JAV žur
nalas "Science News". Pasak 
šio žurnalo, jau sukurta elekto* 
ninė sistema, kuri atsako teisin
gai i 95% tokių klausimų, kaip 

šachmatus , \ Prie* tai kalbanty
sis turi pasakyti 20 specialių 
sakinių, kad ESM galėtų įsi
minti kalbančiojo balso ypatu
mus. Yra sukurta ir kita siste
ma. Ar gi rdi ką aš noriu pasa
kyti?, kuri supranta ir atsako 
teisingai i pusę klausimų, suda
rytų pasirinktinai iš 500-1000 
žodžių. Kebliausia, kai mašinos 
sunkiai suvokia riežymius balso 
pasikeitimus, kurie atsiranda 

kė nutraukti JAV — Brazilijos 
kariškos paramos sutarti. Ir vos 
prieš mėnesį J. Carteriui at
vykstant į Braziliją, E. Geiselis 
nuskrido į Bonną, kur su V. Vo
kietija pasirašė dar tris branduo
linės energijos stočių statybos su
sitarimus. 

Ar gamins atominę bombą 
Vyriausybė į šį labai opų klau

simą griežtai atsako: ne! Taip 
pat ir krašto žaliavų ir energi
jos min. Šigeaki Ueki tris kartus 
šį reikalą paneigė, pareikšdamas: 
"Mes turime daug svarbesnių 
darbų. Tos bombos mums visiš
kai nereikalingos". 

Kai kurie užsienio kariški ste
bėtojai galvoja, kad tokio galin
go krašto, kažp Brazilija, kariai 
būtų patenkinti, jeigu tokia bom
ba būtų jų žinioje, bet nėra 
abejonės, kad šiuo metu Brazili
jai tokios bombos yra visiškai ne
reikalingos. 

B šalies stebint, atrodo, kad 
JAV kišimasis į krašto vidaus rei
kalus, o ypač, kaip išdidūs brazi
lai turi elgtis savo namuose, la
bai pablogino abiejų kraštu san
tykius. 

Ginklavimosi ir kita pramonė 
Tiesą pasakius, brazilai jau ga

li mėginti šiauštis ir prieš savo 
vakar dienos buvusius mokytojus 
ir patarėjus Šiuo metu Brazilija 
labai stipriai išplėtė savo lengvų
jų ginklų pramonę, dažnai var
žydamas! su JAV ginklų pirkliais, 
na, ir tai sudaro žymų trynimas' 
ir neapykanta. 

tomobilių gamyboje. Jos gamin
ti automobiliai rieda ne tik Bra
zilijos vis platėjančiu kelių tink
lu, bet ir visoje P. Amerikoje. Net 
ir brazilų gaminti automobilių 
varikliai yra naudojami ameri
kiečių Fordo Įmonių mašinoje 
"Pinto". Brazilai taip pat eks
portuoją savo VW gamintus va 
riklius į Alžyriją. Brazilų fabri
kuose statytieji namai jau yra 
montuojami arabų Art. Rytų 
valstybėse. 

Carterio vizitas 

J. Carteris, gal būt, mėgino 
(H*. 29-30) savo vizito metu 
nors šiek tiek pravėdinti ar išly
ginti tas vieškelio duobes, atsira
dusias santykiavimo baruose, gal 
ir siekdamas gerų tikslų. Tik vi
sa nelaimė, kad JAV prezidentas 
labai mėgsta mokyti ne tuos, ku-

šališką nuomonę". 
Jaučiamas palengvėjimas 

Nežiūrint iš JAV atskrendan-
čių karčių žodžių ir pamokymų 
apie žmogaus teisių gerbimą, 
kaip rašo "Newsweek" savo IV. 
10 laidoje, E. Geiselis, kai užėmė 
krašto vairą, žmonėms sugrąžino 
daug pilietinių laisvių. Svar
biausia, kad krašto laikrašččiai 
jau beveik necenzūruojami. Jie 
gali gyventojus informuoti, kas 
apie Braziliją yra skelbiama už
sieniuose. Tiesa, dar kol kas liko 
nepanaikinta cenzūra TV ir radi
jo pranešimams. 

Taip pat ir politinių kalinių 
būklė palengvėjusi: tvirtinam?, 
kad beveik nepasitaiko kankini
mų įvykdytiems ar tariamiems 
nusikaltimams išgauti. 

Kardinolo P. E. Arns nuo
mone, "keturiolika metų karinės 
valdžios režimo užteko Brazili
jai. Mūsų dabartinis preziden
tas galvoja, kad jis vienas visus rei
kalus galįs tėviškai sutvarkyti, 
bet tokioje didžiulėje šalyje tai 
jau nėra taip paprasta". 

Linkėtina, kad Brazilija, kur gy
vena ir neblogiausiai įsikūrę tūks
tančiai mūsų taueiečių, surastų 
teisingą kelią į gerovę ir visų pi
liečių laimingą gyvenimą. 

Konsulas Vyt. Čekanauskas sveikina LB Vakarų apygardos atstovų 
suvažiavimą Los Angeles balandžio 2 d. Matyti Aušra Zerr, inž. Vidu
giris, apygardos pirmininkas Nuotr. A. Gulbinsko 

K Pasaulio Liet dienų infor
macinio centro gautomis žinio
mis, nors PLD oficialiai prasi
dės birželio 26 d., pirmadienį, ir 
baigsis liepos 4 d., antradienį, 
tačiau PLD atidarymas — jau 
įvykęs dabar. Šitokį "pokštą" iš
krėtę sportininkai š. m. vasario 
25 d. atidarydami slidinėjimo 
pirmenybes net ne Toronte, o 
Moonstone Ski Resorte (savinin
kai —lietuviai), apie 65 my
lias į šiaurę nuo Toronto. 

Sportininkų sluoksniuose aiš
kinama, jog tai buvę padaryta 
praktiškumo sumetimais, nes ne
gali būti tikras, kad slidinėjimo 
pirmenybėms birželio mėn. pa
baigoje bus sniego ir pakankamai 
ilgai pravesti didįjį slalomą? 

Pasaulio Lietuvių sporto žaidy
nėmis esąs toks didelis susidomė
jimas, kad nepasisekę visą prog
ramą sutalpinti į penkias die
nas Todėl Žaidynės, o tuo pa-
3iu ir Pasaulio Lietuvių dienos, 
esančios pradedamos pirmadienį 
birželio 26 A Sporto žaidynių 
oficialioji atidarymo programa 
įvyksianti birželio 28 d. Etobico-
ke Olympium. 

PLB seimas prasidės liepos 1 
d. Royal York viešbutyje, Toron
te (100 Front Str. West). 

Didysis susipažinimo vakaras 
su šokiais įvyks irgi Royal York 
viešbutyje, Convention Floor, lie
pos 1 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
įėjimas — 8 dol. asmeniui. 

Liepos 2 d., sekmadienį, pa
maldos katalikams ir evangeli
kams įvyks 11 vai. ryto. Vieta 
ir tvarka būsianti paskelbta vė
liau. 

Liepos 2 d. sekmadienį, 3 vai. 
pjp. įvyks V-toji Kanados ir JAV 
Lietuvių Dainų šventė Maple 
Leaf Gardens (60 Carlton St). 

Dainų Šventėje pasižadėjo da
lyvauti 40 chorų iš Kanados, 
JAV, Australijos, Škotijos ir ki
tur, taip pat tautinių liaudies in
strumentų — kanklės, skudučiai, 
birbynės ir kt — muzikinis vie
netas, Toronto Simfoninis orkest
ras, estų karinis dūdų orkestras 
gros Br. Jonušo įžangos mar
šus, kai žygiuos į sceną chorų vie
netai, ir sportininkai, kuriems 
bus įteikti laimėjimų medaliai. 
Rengėjai teigia, kad įžanga bū
sianti labai įspūdinga. Bilietų kai
nos į Dainų šventę: 6, 8 ir 10 
dol. 

Tuojau po Dainų šventės Ro
yal York viešbutyje įvyks užbai
giamasis PLD banketas — vai
šės. Labai trumpa ir oficiali prog
rama. 

Pasaulio Liet dienų metu To
ronte ruošiamas įvairių tautybių 
karavanas. Kiekviena tautybė 
skirtingoje miesto dalyje turės 
įrengusi savąjį karavaną, kur bus 
parodoma tos tautos kultūra: tau 

įvairūs išdirbiniai bei audiniai. 
Lietuviškas paviljonas, Vil

nius, vyks Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Tenai bus galima įsi* 
gyti ir karavano pasus. 

Ketvirtadienį, birželio 29 d., 
vakare, Toronto Lietuvių namuose 
numatomas literatūros ir muzi
kos vakaras, ir atidaroma meno 
paroda, kuri tęsis iki liepos 4 d. 

Taip pat ketvirtadienį po pie
tų Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga organizuoja Ontario ežere 

ekskursiją laivu. Ten veiks bufe
tas, vyks šokiai ir kitokios pra
mogos. Tai bus itin puiki proga 
pabendrauti lietuviškajam jau
nimui. Norintieji ekskursijoje da
lyvauti registruojasi pas vadovę 
D. Juozapavičiūtę, tel.767-5637. 

Norintieji rezervuoti viešbu
čiuose kambarius kreipiasi į VL 
Dauginį, 1613 Bloor St West, 
Toronto, Ont Canada M6P 1A6, 
tel. 1-416-533-1121. Rezervacijos 
bus priimamos iki birželio 1 d. 
sekančiuose viešbučiuose: Royal 
York, Hotel Toronto, Sheraton 
Hotel, Westbury ir Lord Simcoe. 
Pasaulio Lietuvių Dienos angliš
kai vadinasi Lithuanian World 
Festival, todėl su angliška pub
lika \isada tą vardą ir naudoti. 

Artimiausiu laiku Chicagoje 
pradės veikti PLD informacijos 
centras. Tenai bus galima ir vieš
bučių rezervacijas padaryti. 

Ruošiamas PLD vadovas, kur 
tilps visų trijų renginiu progra
mos. Taip pat spaudoje pasiro
dys tikslus žemėlapis, kaip To-
rontan atvykti. 

Tad visi ruoškimės į PLD! 

PIJAUS K SUKAKTIS 
Popiežiaus Pauliaus VI vado

vaujamomis pamaldomis šv. 
Petro bazilikoje buvo iškilmin
gai atžymėtos popiežiaus DC 
mirties šimtosios metinės. Pi 
jus IX valdė Bažnyčią beveik 32 
metus, ilgiau negu bet kur is ki
tas popiežius po apaštalo šv. 
Petro, palikdamas gilius pėdsa
kus istorijoje. J i s ypač pasižy
mėjo kaip ryžtingas Bažnyčios 
teisių gynėjas. 1854 metais j i s 
paskelbė Marijos Nekalto Pra
sidėjimo dogmą; 1969 metais 
sušaukė pirmąjį Vatikano visuo 
tinį susirinkimą. Pijaus DC pon
tifikato metais buvo sudaryti 
konkordatai su įvairiomis pa
saulio valstybėmis, sureguliavę 
tuose kraštuose Bažnyčios i r 
valstybės santykius. Pi jus DC 
buvo gerai susipažinęs ir su 
tuometinės Lietuvos katalikų 
Bažnyčios sunkiomis problemo
mis: 1849 m. jis paskyrė Motie
jų Valančių Žemaičių vyskupu. 

Sv. Petro bazilikoje įvyku
siose pamaldose jo mirties šfan 
to metų sukakčiai atžymėti da-

tiniai šokiai, muzika, valgiai ir'lyvavo daugybė žmonių. 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINĖ APŽVALGA 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
ST. DZKAS 
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IV. KOVOJE UŽ TAUTOS TEISES 

Pagrindiniu Vliko veiklos uždaviniu visada buvo 
Lietuvos valstybės suvereninių teisių atstatymas. Tam 
uždaviniui atsiekti buvo veikiama tada, kai daugumai 
atrodė, kad nepriklausomybės netekta tik karo meto 
sąlygose ir ji sugrįš kartu su taika Europoje. Tam už
daviniui įgyvendinti Vlikas ir iki šiol skiria svarbiausią 
savo pastangų dalį, nors tarptautinė padėtis atrodo 
niūri ir greito laisvės sugrįžimo vilčių nežadina. 

Kovai už lietuvių tautos ir jos narių teises Vlikas 
skyrė taip pat nemaža dėmesio. Matydama būtiną rei
kalą apsaugoti Lietuvos jaunimą nuo betikslio sunaikini
mo, Vlikas, tik pradėjęs savo veiklą, griežtai pasisakė 
prieš tautinių saugumo policijos (S.S.) dalinių pa
frontės tarnybai organizavimą ir vokiečių planai visai 
nepasisekė, nors beveik visuose jų okupuotuose kraš
tuose tokie daliniai buvo suorganizuoti. 

Kai rytų frontas ėmė krikti ir Lietuvos teritori
joj atsirado plėšikaujančių gaujų, Vlikas pasisakė už 
steigimą vietinių karo komendantūrų, gyventojų sau
gumui užtikrinti Vėliau gi. kai gen. P. Plechavičiaus su
organizuotą Vietinę rinktinę vokiečiai norėjo panau-

jtuvos jaunimas, ryžęsis kovoti dėl savo krašto, buvo 
bent iš dalies apsaugotas nuo jo panaudojimo sveti
mųjų interesams ginti. 

Kai vokiečiams nepavyko įtraukti į jų griūvantį 
frontą tautinių dalinių, jie paskelbė visuotinę mobiliza
ciją "naujosios" Europos armijai sukurti. Tuo reika
lu Vlikas pogrindžio spaudoje paskelbė savo atsišauki
mą, kuriame įspėjo Lietuvos vyrus neklausyti mobiliza
cijos įsakymų ir jungtis į karinius dalinius tik tada, 
kai jie bus tveriami ir vadovaujami pačių lietuvių ko
voms dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. I r šį 
kartą vokiečių planai visiškai sužlugo. 

Antras vokiečių bandymas (1944.4.15) mobilizuo
ti Lietuvos vyrus tranporto ir aerodromų apsaugai Vo
kietijoj Vliko griežtu pareiškimu pogrindžio spaudoje 
buvo paneigtas ir nė nepradėtas vykdyti. Tada vokie
čiai nutarė išgabenti darbams karo pramonėj. 100.000 
darbingų lietuvių. Vlikas vėl skubiai paskelbė atsišauki
mą, kuriame nurodė, kaip priešintis okupantų pastan
goms išgabenti lietuvius į karo niokojamą vo
kiečių pramonę ir įspėjo lietuvius pareigūnus neprisi
dėti prie šių, lietuvių tautai sunaikinti, planų įgyven
dinimo. Tuo reikalu 1944.2.18 atsišaukimas savo tikslą 
atsiekė, ir palyginti mažą lietuvių skaičių tepavyko 
okupantams sugaudyti ir išgabenti. 

Kai 1944 metų gale Vokietijos vyriausybė dar 
kartą planavo, neva pačių lietuvių konferencijos var
du, skelbti lietuvių karo ir politinių, pabėgėlių mobili
zaciją į Vokietijos karines pajėgas, Vlikas, jau slapta 
veikęs Berlyne, savo griežtai neigiama nuomonę pa
skleidė pabėgėlių tarpe, ir Vokiečių planai buvo su
trukdyti. 

Karui TOsibaicms at*inido <0mb*i* r*»?Va]»» vtoiffrii 

vintais, ir bendrai karo audros išblaškytais lietuviais. 
Tam tikslui Vlikas nedelsdamas atgaivino Lietuvos 
Raudonąį Kryžių ir sudarė jo vadovybę iš Lietuvoje R. 
K. dirbusių asmenų. R. K. rūpinosi pabėgėlių šalpa, o 
kitiems lietuvių reikalams tvarkyti Vlikas paskyrė 
Lietuvių Sąjungos valdybą. 

Karui baigiantis bičiulystė tarp laimėjusių sąjungi
ninkų — JAV ir Sovietų Sąjungos — buvo labai 
glaudi Dėl to kilo rimtas pavojus, kad Vakarų sąjun-
gininkai gali išduoti Sovietams ne tik į jų rankas pa
tekusius lietuvius karo belaisvius, bet ir visus politi
nius bėglius nuo komunizmo, atsiradusius karą pralai
mėjusios Vokietijos teritorijoj. Ta kryptimi akciją so
vietai pradėjo nedelsdami, ir nemaža pabaitiečių. ypač 
patekusių į Prancūziją ir Švediją, buvo išduoti sovie
tams. Tad Vlikas skubiais ir pakartotiniais, memoran
dumais Vakarų sąjungininkų okupacinių pajėgų vado
vybėms išdėstė lietuvių pabėgėlių teisinę bei politinę 
padėtį, ir tuo būdu jie buvo apsaugoti nuo sovietinių 
kėslų juos susigrąžinti įvykdymo. 

Paaiškėjus, kad Rytų Europa ilgesniam laikui li
ko Sovietų įtakos sferoje, o Pabaltijys tiesioginėj jų 
okupacijoj, kilo tremtinių ir pabėgėlių emigracijos iš 
V. Vokietijos problema. 

Jau 1947 m. Vlikas aptarė lietuvių emigracijos 
reikalus. Buvo kreiptasi į Vakarų vyriausybes per 
ten reziduojančius Lietuvos atstovus ir į Tarptautinį 
pabėgėlių komitetą prašant daryti žygių, kad visi lie
tuviai tremtiniai, nežiūrint, kurioje okupacinėje zonoje 
gyventų, būtų priimti į anglo - saksų kraštus ir domi
nijas. Vėliau daryta žygių, kad liekantiems Vokietijoj 
lietuviams būtų pavedamos ar steigiamos atskiros sto
vyklos. 

-
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Baltimore. Md. 

«̂*« i « * < « r . ' > > v * n r*r*T"**s T TsuTin" 
dinamųjų "bag pipe" ptitėjaL (žinia publikos buvo sutikta 
Ypač v ienas i š jų daugiausia į griausmingais plojimais, 
grojo ir labiausiai pasireiškė. 
Be šio instrumento ir be murf-

T A R P T A O I N I S 
ŠOKIŲ V A K A R A S 

Labai įdomų, įvairų ir pasa-
ky tumėm, grandiozini tautinių 
šok ių vakarą surengė Baltimo-
r ė s l ietuvių tautinių šokių gru
pė "Kalvelis" balandžio 1 d. Lie
tuv ių svetainės salėje. Tauti
n ius šokius šoko ne v ien tik 
m ū s ų "Kalvelis", bet estų, uk
rainiečių grupės, škotų, hava-
j iečių ir ispanų flamenco šokė
jos . 

Programa gana originali, 
supinta pagal tam tikrą planą, 
kur i s šokiais pavaizduoja įvai
r ių tautų jaunimo tarpusavio 
santyk ių ir vedybų papročius. 
P i r m a m puslaiky trys dalys: 
mergaič ių šokiai (Rusnyčiok — 
ukrainiečių, Tiare Tahiti — h a 
vajiečių, Blue Bonnets — ško
tų , Blezdingėlė — lietuvių ir 
Soleare8 — ispanų), bendravi 

v v k o sklandžiai, be jokių sutri- k o »didf ios , sudėt ingos unifor-
kimų, visur šokėjai gražiai l y - ! * * * ' . a t r o d o ' l v ? * * * " " * » -
giavo, vis i tiksliai Žinojo s » ™ ! k e r 

s a v o ; 
pozicijas, ir judesius. Puikiai! C r S ? C P b u v o J * * " ^ * 
šoko ix k i tų tautų šokėja i t i k l G a l t i k t r u P u t * ^ f ***• * § E 
ispanės savo profesionališkumu į * ? į • * g » . valandas ŠK& 

elegancija, žinoma, išsiskyrė j b e k ^ ^ * ? ° * užsklanda, ir 
iš visų. . 

Programą paįvairino gan s u 
dėtingas scenos apšvietimas. 
Panaudota ištisa s istema p r o 
žektorių bei spalvotų lempų. 
Tai suteikė spektakliui spalvin
gumo, tačiau prožektorių ir lem-

nors įdomi ir išradinga. 

Vakaro režisorlus ir efektų 
planuotojas buvo "Kalvelio" 
vadovas — š o k i ų mokytojas 
Algimantas Vitkauskas , čia j i s 
parodė daug sumanumo ir suge
bėjimo. Je igu teatru j is rimtai 

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

pų operavime truputį jautėsi j susidomėtų i r t ą sritį pastudi-
teatrinės technikos patyrimo į juotų, galėtų tapti geru reži-

įsierium arba aktorium. s t o k a 
š o k i a m s muzikini pagrindą 

sudarė puikus The Larry Pras -
cus (t. y . Laimučio Prasčiūno 
orkestro) grojimas. Pr ieš paky
lant uždangai, orkestras d a v ė 
įspūdingą uvertiūrą. B e t tol iau 
orkestro reikėjo tik lietuvių, 
e s tų ir ukrainiečių šokiams. H a -
vajiečių šokiai daugiausia bu
v o palydimi vienos havajietės 

A. Vi tkausko vadovybėje 
daug dirbo i r savos iniciatyvos 
rodė v i s i "Kalvelio" nariai, o 
kur reikėjo, padėjo ir grupės 
tėvų komite tas , kurį sudaro 
Aldona Budrienė, Vytautas Trei-
deris ir Pe tras Okas. "Kalvelio" 
grupė dar tur i savo šokėjų val 
dybą. Jon š i emet išrinkti Vin-

V y t a u t a s Sušinskas, pagelbi-
DIO komite to narys, trumpu žo
džiu pasveikino choristus ir pa
reiškė, kad ko l . skambės bent 
viena daina, lietuviai bus gyvi. 

Toliau sekė vaišes, šokiai ir 
burtų keKu laimės bandymas. 
Gražiausiai laimė nusišypsojo 
Anelei Krantauskienei. nes ji 
laimėjo televizijos aparatą. Šo
kiams grojo mūsuose populia
rus Jono Puodžiūno orkestras. 

Koncertą ir vaišes ruošiant 
daug pasidarbavo pagelbinio ko
miteto nariai: Marija Sušins-
kienė, Valerija Makarauskienė 
ir V y t a u t a s Sušinskas. Tai yra 
jų antras renginys choro kelio
nės išlaidoms padengti. Viso 
jau turi sukėlę virš 1000 dol. ir 
tikisi apmokėti bent autobuso 
išlaidas į abu galu. 

"Vilties" chorui linkime gra
žiai reprezentuoti mūsų koloni
ją, ga l būt, didžiausioje išeivi
jos dainų šventėje. J . Karkos 
žodžiais tariant, tai bus didelė, 
prasminga lietuvių t a u t o s kul-

R E A L 1 5 8 T A T E 

Budraitis Rerfty Co. 
Mes su 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 

R K A L E S T A T E 
• — » — • » • i • i - » » » ^ » « — i i • • — -

Rimtas Namy 
Pardavimas 

Didelis b* patogus namas. Mar-
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus. $16,900. 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernas IS metų srtro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi-

DRAUDIMO, ar norint a p d a u s t i ! « l i Patalpa. Daug priedų. Vieta Mar-
NAMA, AUTOMOBILI, GYVYBE °.u«tie **«• Aukšta kokybe. 2ema 
ir SVEIKATA maloniai jums pa- ] m-
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 68rd St^ Chfc&go, Dl 

767-0600 arta 7 7 8 4 3 7 1 

m o šokiai (Tahitian Tamure —jdainavimu, kuris mums, š iau
riečiams, atrodė įdomus ir e g -havajiečių, Hopak — ukrainie

čių, Kadrel — estų, Subatėlė — 
l ietuvių, Strathspey and Reel — 

eas Damaroda, Elena Okaitė i r tūrinių lobių demonstracija 
Sandra Eringytė . 

zotiškas. Taip pat j i naudojoj Programai pasibaigus, L B 
kažkokį havajietiską styginį į Baltimorės apyl inkės ptirminin-

specialistai — profesionalai gi- \ karo suorganizavimą, 
taros menininkai Virbelis 

š k o t ų ir Sevillanas — ispanų) ir j instrumentą. Ispaniškieji f l a - 'kas V y t a u t a s Eriugis padėkojo 
v y r ų šokiai (Zaporozec — u k - j m ^ ^ §oidai neatskiriami nuo i "Kalvelio" jaunimui, jo vado-
rainiečių, Raksi - Jaak — estų, gitarų. Trys f lamenco gitaris- lvui Algimantui Vitkauskui i r 
F a r r u c a — ispanų, pakeltko jis i i a i g ^ gokįamg. v i s i j i e j tėvų komitetui už puikaus v a -
— lietuvių ir Kardų šokis — 
š k o t ų ) . 

P o pertraukos, antram pus
la iky vėl trys dalys, privedu-
s i o s berniukų ir mergaičių drau
g y s t e s prie vedybų. Pirmiausia 
kraič io šokiai (Puuratas — es
t ų , T h e Poi — havajiečių, audė
j ė l ė — lietuvių ir Guajira — 
i s p a n ų ) , toliau sužiedotuvių šo
kiai (Kaina — havajiečių, 

šauksmas kultūringos, senos 
tautos : E i pasauli, m e s be lais
ves nenurimsim 

B. VaškaitLs 

PHILADELPHIA iR APYLINKĖS 

— Motina — šeimos židinio 
saugotoja, prakilniausia vaikų 
auklėtoja, tikriausia jų mylėto
ja. Šitokia jo s reikšmė eina iš 
nepaprastos, pilnos aukų, mei
lės, dėl t o ji visų nuoširdžiau
sia. Jokia globa, kad ir rūpes-

PAJTTOME DAEVŲ 
ŠVENTĖS GEOŽI 

MARQUETTE P ARK 
2-jų butų po 3 mieg. mttrtnfa. 11 

metų seniūno. Atskiros šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RockwelL 
$58,500. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų. pirkimas —— Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income T a x 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

0455 So. Kedzie Ava. — 778-2233 

0 kamb. mur. 3 miegami 65 ir Tal-
mao. $27,500. 

Gražus bungatow — 6 kamb. 2 ži
diniai. 83 ir Kedzie. $04,200. 

15 metų senumo, 5% kamb., 3 

! bilti dainos žodžiams į mŪ3ų šir-
įdis . Žodžiams, kuriais išsako-

Danutė Muraškaitė, nuola
tinė mūsų parengimų pranešė-

Schot i sh Lilt — škotų, Kassari i ja ir kelių valdybų narė. nuo-
— e s t ų ir sadutė — lietuvių) ir Į stabiai gražiai apibūdinusi pa-
paga l iau vestuviniai šokiai i vasario vakaro grožį, kurio ty -
(Alegr ias — ispanų, Rhnu Smtj loje sklinda žavinga lakštinga-
— estų , Wesnanka — ukrainie-j los giesmė, tarė: "Bet leiskime 
čių ir rezginėlė — lietuvių). Į Įsisiūbuoti dainai. Leiskime pra 

Programai prasidedant, sce
no je pasirodė studentė Regina 
( R e g i n a Laskauskaitė) . J a i ina kiekvieno žmogaus ilgesys ir 
profesor ius davės uždavinį iš- " ? ? * . I šk lausykime j juos ir 
s tudijuot i įvairių pasaulio fa*!18?™* * ? ? f*™"** *į* 
t ų gė les . Bevartydama enciklo-i ^ t ė v y n e s šauksmą ir skun-
pedijas . knvgas ir kitus r n f o r - ^ : T a ^ J * * " į " * * ^ 
rnacmius šaltinius, ji susidomi ^ ^ P ° "^ P ^ a a n a a • . 
. . . . v. . , s l s iuo grazru Tvadu buvo prade-
j v a i n ų tautų papročiais, ypač' 
jaun imo draugavimo formomis, 
sužiedotuvėrnis ir, pagaliau, ve- f . . 
dybomis . Ir štai, prieš kiekvie- * ™ . ^ > ' k o ^ a n d a o 15 d gv. 
n ą šokių dalį pasirodydavo Andneja 
scenoje studentė 

esame mes g i m ė (St. Šimkaus) Inų globos savo vaikams. Moti 
ir A u g a u aš p a s tėvelį (L. Aba- ^ šeimai, o še ima tautai ir vai
raus), s tybei pagrindas. Taigi motinai 

Moterų choras padainuoja dera didžiausia pagarba ne tik 
Taip toli žadėta (M. K Čiurlio- Šeimoje, bet ir visuomenėje. Ir 
nio), Vaidehitės (M. Petraus- į m ū s ų liaudies poezija, daina ir 
ko) , Kur lyg ios lankos (A. Mi- į pasaka, mįslė ir patarlė, skais-

įkulskio) ir Išeik, tėveli ( A , i čiausiomis sparvomis piešdama 
Budriūno). P o kiekvienos dai- i motinos paveikslą, skiria jai vi-

tingiausia, negali atstoti moti- j miegami. Daug rabmi* 2% mas. ga-

sur pirmą vietą. 

Antanas Smetona 

nos publika savo džiaugsmą 
reiškė ilgais plojimais. 

Pabaigai i š mišraus choro i š 
girstame B . Budriūno Mano 
protėvių žemę, J. Žilevičiaus _ J A V 

^ v ė ^ d a ^ . B r . Jonušo Namo, į ̂  v ^ mėnesį dirba savo 
broliukai ir S t Sodeikos š i a u - i sceSkaXoB reftalante apmokėti-

5 Įt^'^b, naujo tipo mūr. 
ir garažas. Centr. oro Šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir 

. nupirkti u i $28,850. Marąuette Pk. 
4 vienetą mūras ir garažas. Mar

ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

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

Gražus platus sklypas ta* 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 Estate 
2625West7lstStree» 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

HELP vTANTED VYRAI 

SAtf OPERATOft 
ftcperiecced. Marvel 81A saw oper-
ator. Good pay & comp. beneftts. For 
information cafl Tom Kovacik — 

9*6-5700, Eitensioo 282 
SERVICE STEEL 

6001 Oakton, Skokie, nBnofe 
An Equ«U Opportunity Enp'oyer 

HH.P WANTED 
MACHIN1STS 

Woodworkers Tool Works 
222 So. Jefferson, Chicago 

Cal Mike — R A fr«702 

MACHINIST 
Journeyman machinist to be trained 

to operate EDM eouipment Starting 
rate $8-85. ExcelL fringe benefits. An 
Eąual Opportimity Employer. 
INDIANA FOKGE & M.ACHINE CO. 

3468 Watling, East Chicago, fad. 
Phone — 312-731-970© 

SHIPPING CLERK 
Poatioo available with ezpanding 

graphic art supply company. For 
someone esperienced in VJ.S. and 
truck shipments. Convenient to 
Nortbwest statkm. 

CALL — 

Mr. Shav 372-8117 

ražas. 63 ir Narragansett $54,090. 
2-ių aukštų — po 6 kamb. mūr. 

65 ir Talman. $32*500. 
50 akrų žemes Lemonte. $10.000 

0ž akrą. 

ŠIMAITIS REALTY 
iBsoraace — lacome Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

MACHINISTS 
2 journeyman machinists. Mušt be 
thoroagh in English. ExceO- fringe 
benefits.. Contact 
INDIANA FORGE & MACHEVE CO, 

3468 Watling, East Chicago, Ind. 
312-731-9700 219^98-0X38 

i 
IŠNUOM- 4 kamb. butas beismen-| r v C C C E n r C T P T D D T 7 D 
te. Marąuette Pke. Skambint po ™ ™ E A P v , ^ 
S v v tel R E 7-8007 ' " a ( i e s h o P & publication book work 

\ stripping experience necessary. .4 
esperience helpful. 

ExceIIent bene-

MLVrOMttM \MA — TOR BENT 

color stripping 
ST. PETERSKCRGE, FLORIDOJ', South Loop plant. 
nuo gegužes 1 iki lapkričio 1 iš
nuomojamas pilnai apstatytas 4 
kambarių butas (miegamajam 
"Queen-slze'' lova. baltiniai) ir in
dai. 2 blokai nuo katedros, 4 blokai j 

fits- Paid vacation. 
MR. EATON — TEL. 427-537» 

MACHINE OPER, 
Punch press, setup and operator 

HTSCFXL-\XBOr» 

t a s "Vilties" choro koncertas, 
"Laimes vakaru", 

Regina, savo;*1"*1 &*irt in is koncerUs. n e s jo 
t r u m p u monologu atskleisdama, Į ^ r t u a r ą sudarė tos pačios 
k ą įdomaus ji suradusi Mtų 
t a u t ų papročiuose, drauge pa
komentuodama ir apibudinda
m a programos dalį. 

P a t y s šokiai įdomiai vaizda
v o atstovaujamų tautų charak
ter ius . O atstovaujama buvo 
n u o šiltųjų tropikų iki pat Ško
t i jos , gerokai į šiaurę. Visoje 

rės pašvaistė . Leonui Kauliniui, 
nuolatiniam choro dirigentui, 
susirgus, koncertui akompana
vo ir dirigavo gabi, rūpestinga 
muzikė Anelė KauBnytė. Vie 
nam asmeniui atlikti abi parei
gas buvo g a n a sunku. 

Šis gražiai pavykęs koncertas 
buvo l y g premjera mūsų didžio
sios dainų šventės , apie kurią 
plačiai kalbama veik visuose 

Gardens stadione, Toronte, Ont. 

Pasirodo choras, mūsų koloni
j o s pasididžiavimas. Pirmoje 
dalyje nuskambėjo JAV (F. 
K e y ) , o Canada (C. Lavalee) ir 
Lietuvos (dr. V. Kudirkos) him-

HttHttmfmmiiHniimitmiHUHunmiH! 

PARDAVIMUI MOTORAI 
* 

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

šokiu panoramoje ryškėjo ats- i nai, Malda vtt t ėvynę (J. Gai-
k irų tautų charakteriai. Hava-
jiečiai savo šokiuose turėjo ge
rą dozę sensnalumo ir jiems 
būd ingo bičhiliškumo apraiškų. 
Ispaniškuose flamenco šokiuose 
aižldai jautėsi karštas pietie
t i š k a s temperamentas, tarytum 
įkaitusi Viduržemio jūros saulė. 
Tol iau į šiaurę ukrainiečiai. Jų 
šok iuose tipiškas slavų tempas 
i r energija. Tik pačiam pirma
j a m jų šoky Rusnyčiok dar ne
s i jautė to slaviško tempo, nors 
muzika buvo tipiškai slaviška. 
Vė l iau ukrainiečiai įsišoko ir 
parodė savo slavišką tempera
mentą , greitį, išradingumą, ar
tė jant i beveik iki akrobatikos. 
Toiiau į šiaurę li« tuviai ir estai. 
J ų šokiuose daugiau lyrišku
mo, svajonės, nors netrūksta 
formų išradingumo. Skotai vi
sa i kitokie. Jie savo jausmus, 
s a v o tmeperamentą dar labiau 
apvaldę, negu pabalUečiai. Jų 
šokiai gana santūrūs. 

delio), Dainų dainelės (J. N a u 
joko), P o aukštus kalnus ( K 
V. Banaičio), SSubau paukšte
l i s (J. Zdaniaus) i r Nurimk, 
sesut (Jonušo — Jakubėno) . 

Toliau savo damomis vakaro 
daryvius džiugina v y r ų choras: 
Lietuva brangi (J. Naujel io) , 
Jau žirgas pabalnotas (J. D a m 
brausko) , Už aukštų kalnų (A. 
Mikulskio) ir Augo kieme kleve
l is (Karoso). B j ų bene gra
žiausiai nuskambėjo paskutinio
j i daina. 

Po pertraukos turėjome ma
lonią staigmeną — Petras V a i 
kys , Jr. , skulpt P. Vaik io sū
nus, gražiai pianu paskambino 
Toccota (K. Khatchaturian) . 
Sekė i lgi triukšmingi plojimai. 
Norisi pastebėti, j o g P. V a š k y s 
šiais metais baigia muzikos stu
dijas N e w Power muzikos ko
legiją Philadeipnijoj. J i s dai
nuoja "Viltiem" chore ir gelbst i 
muzikei Anelei Kaulinytei, ruo-

dainos, kurios bus dainuojamos 
5-je dainų šventėje, įvykstan 
Goję liepos 2 d. Maple Leaf į kontinentuose. Repertuaras nors 

ilgokas, bet įdomus tiek dainą 
melodijomis, tiek jų kompozito
riais. Besiklausant maloniai 
skambančių dainų, laikas b ė g o 
nuostabiai greitai . 

Gražioje i r gausiai informacir 
jos turinčioje programoje pa
žymėta, jog chore dalyvauja 1 3 
sopranų, 9 altai , 10 tenorų ir 1 0 
bosų. Viso 4 2 asmenys. Jų tar
pe y r a dvi dažnai pavieniai pa
sirodančios sol i s tės: Ona Šalčiū-
nienė ir Violeta Bendžiūtė. Cho
ras egzistuoja jau 29 metai . 
Apie trečdalis jo narių y r a 
jauni žmonės. Ilgiausia chore 
dainuoja Ona Šalčrūnienė, V e 
ronika Kaulinienė, Julija A d o 
monienė, V i n c a s Šalčiūnas. I š 
prieauglio vėliausiai įsijungė 
Paulius Juškis , Vidas Rukšys , 
Andrius Dragūnas , Gintarė Ge-
čytė. Choro vadovybė labai pa
tenkinta j au n ų žmonių padidėji
mu. Daug sielos ir rūpesčių į 
chorą yra įdėjęs muz. Leonas 
Kaulinis. S u mažomis pertrau
komis jis j a m ir diriguoja. Cho
ro valdybą sudaro Laima Traš-
kūnaitė. D a i n a Burienė, K a z y s 
Špakauskas ir Algis Šalčiūnas. 

Programai pasibaigus, D. Mu
raškaitė padėkojo kun. klėb. 
Degučiui i r k u n K. Sakalaus-

lllIUIIHlilIHIlIHilUI 
M. A. $ I M K U S 

SfOTAKT PUBUO 
rNOOSCK T A X s u t v n u B 

4259 Į * Maple*—d, teL 2St-74fit 
Taip pat daromi VBK'HMAJ, 
GIMINIŲ ttkvtettinai, pfldoml 

PiLJETTBfiS PRAŠYMAI Ir 
kltokto blankai 

tiiiiHiiiiiiiiiuiiHiimii 

P A E D A V I M Ū I 

Parduodamas «0 kv. pgdu šaldytu
vas. Tinka krautuvei ar tavernai. 
Skambint 376-0444 

D fi M E S I O 

L. Weat4ngbou.se motor, S phase, 
1 3 HJ»^ 60 cyetes, 220-240 V. — ! 2S4« W 

S15J0O -

TELEVIZIJOS 
Spalvotos tr Papraatoa. Ratfljai. 

Stereo tr Oro VMBtnvaL 

M I 6 L I N A S TV 
fi9tb S t ^ tsL T 7 6 - 1 4 8 i 

2. Khnbte Motor, 1 phase, «/, H.«», 
60 cydes, 220 V $15.00 j 

9. Klmble Motor, S phase, 1 H.P.. 
60 evdea, 220 V. $15.00 

4. Louis ABs Inducttou Motor, S 
phase, S HJ»., 60 cvde, 220-24A V. 

$25.00 

TeiefonuokH e — 

ID 5-9500 
mmtmiHftiMiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiit 

ĮTatrią preadą pasirliifclm*s 
! etai t§ mfiusn aandSUo. 

OOSMOS FARCELS E X F B E S 8 
SIUNTINIAI | UETUVą 

! SSSS S. Halsted St^ Chicago, DL SOSOS 
2501 w. e*tb sc , cbicaeo, m. eo«2» 

Tetef.: »a6-27S7 — » 4 - S S » 
VytMrtM VaJaatina* 

tel. (813) 345^0737. A Butkus. \ Salaty commensurate wtth « p e n -
v _^______ I ^ace- Competinve wage$, Paid in-

surance, Etc. Call for apponiment. 
HOME C A N >£PG. CORP. 

900 Pratt Ave^ Eik Grovf Village, DL 
PHONE — 364-1111 

HOUSE MAN BUTLER 
Mušt be experieoced and have good 
references. Some English reąuired. 
Can live in or go home. A good 
Steady job. Mušt drive. Call after-
noon, after 2:00 PM. 
348-6800 — Ask for the Hfanager. 

JANITORIAL HELP 
High Houriy Rste 

FULL 0R PART TIME 
Ali SHIFTS AVA1UBUE 

Andy Fram Mainfenance 
1221 No. La Saite SI. 

Phone 664-6923 
Eaual Opportanity Emptoyor 1C./7. 

D fi M E S I O 

M O V I N G 
9ERENAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktua. Ir is toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-806S 

iiiMiniiHiminnniniraiminn 

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

Apdraustas peikraustymas 
Jvairirj atstumų 

TeL 876-1883 a r t * S76-5096 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniintiimniiifininmmiM 

Visi šokėjai, išskyrus ispanes, šiant vyrų chorą. S u savo ta- kui už nuoširdžią ,'VUties" cho-
b o v o xnėgėjai. Vis dėho, rei- lenta P. V a & y s Philadeipnijoj | ro globą repeticijų meto. Ji 
k i s pripažinta, kad lietuviškasis pasirodė pirmą kartą. (taip pat pastebėjo; kad s v e f t j 
Kalvel is pasirodė geriausiai su-Į Scenoje v t t a n i r o a c h o r a s , t a r p e turime ir po sunkios ope-
s i sokusi grupė. Figūrų kaitoj s u dvi«m dainom: Uetuvia i s racijos st iprėjanti "Vilties", 

V A L O M E 
KHJMft IR BALDUS 

J. BCTOTR — T«L RE 7-510* 

iiiiiiiiiiiiiiHiiHuiiiiiiiiiuiiiiiiHnimufn 
MCKAOR KXPRl'»e AGENCT 

MAKUk J«>RE1KIE>:* 
SIUNTINIAI f UETUVĄ 
UrtMri pa^eMaaJaaioa gt**» 

prekei. Mafetao K Karapoe si 
2«rtH w. «f M., CMcago, DB. 

r i i . — \* A S-77»7 
M I H K N N m i M H M H H i 

nimmiimmiiiiiMiHiiiMiMiiiiiiiiiiiiinii 
ož apiV.i l . wao IĮOIIOT ir sntoasK>-
bulc pac nam 
FRAIK Z A P 0 L I S 

asas H W<M ViOk Strent 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitos krosuos 

NEBZIVSKAS, 4065 Ayefcsr A T S 
Chfcajjo, IlL 00632, telef. 927* 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi

valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinSjo sąjungoje New Tor
tas. Tai puošni daiL POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
M»Amft Kairia 25 dol Puiki dova-
m. tr tinka bent kuriomis progo-
m » {teikti bent kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGEI, 4545 West 
63rd S U Chicago. IL, 606E&. Už
sakant pridėti 50 centų už persiun-
g į ą IBinojaua gyveotojai moka 
I oroe. moknsriu 

l > M t > M M M M H > H « « M M I 

R e m l c t e tuos hrmlfti 1m. kn> 
ĮP-

rts «kefh»a*t "Draasy 
. <* «s*s«— *m*» m i •* *jr* * • • . « » 

P L U M B I NG 
Vonių, virtuves sinku ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass btocks. Sinkos 
vamssdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto! mmm 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAFINAS — 680-2900 

HT5LP WANTED — MOTfXY^ 

SECRETARY 
E>yBamic young divorce attorney 
needs secretary with excellent typ-
ing skills. good sborthand or dk-
tating eąuipment. 

TeL — S32-ST71 

NICEPTION DESK 
Muat be good typist. Small plea-
sant Loop office. Free hospitalba-
tkffl. 

Tel. ST 2-8307 
B I L L E K T T P I S T -

<. F \ r. K \ I. O F F I C E 
Fall o? Part Time 

Exper. preferred. Hrs. f!exible 
Eik Grove. IV. — IV*. $R4-12ft? 

Bianier iams apsimoka 
t i s <Ueora*ty> TJMucr" 

•i 

skelbtSl Om. DRAUGE, 

' turtą dimrmStJa, gf skelbimą ka> 
okelb- Į aoa yra t t a i m i piismaiBca 

/ 

http://Weat4ngbou.se
http://apiV.il


"• • » » » » » » - , > • • 

KANADOS ZiKiOS 
Toronto, Oot. 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
JUBILIEJUS 

Balandžio 15 ir 16 d. Toronte 
bavo iškilmingai paminėta Pri
sikėlimo parapijos 25 metų gy
vavimo sukaktis. 

Pranciškonai per 25 metus 
suorganizavo didžiausią ir vi-
tališkiausią lietuvių parapiją 
gal visame laisvajame pasauly
je, kurioje dabar yra netoli 
1500 lietuviškų šeimų, o pasta
tų didingumas ir gražumas, ku
riuos j ie čia pastatė ir įrengė, 
galėtų būti pavyzdžiu netgi vie
tinėms (kanadiečių) parapijom, 
gyvenančiom savam krašte (ne 
išeivijoj). Tos patalpos kainavo 
pranciškonams per milijoną do
lerių. 

Sukakties proga Dainavos 
ansamblis iš Chicagos davė 
"Kūlgrindos" spektaklį. Visas 
veikalo pastatymas — triumfa-
liškai puikus ir didingas, todėl 
ir po jo plojimų audra ir gy
vų gėlių jūra pastatymo atlikė
jams. 

Pastatymas įvyko Central 
Technical mokyklos auditorijoj] 

zapavičiūtė ir k t 
Meninėj programoj pasireiškė 

Prisikėlimo par. choras, sudai
navęs liet. komp. keturis kūri
nius, o taip pat solistai Justina 
Sriubiškienė su V. Verikaičiu 
duete. Haipgi solistai Martinu-
tė, Žemelytė, Formando ir Stri
maitis — kvartete ir vėl duetai: 
V. Verikaitis ir V. Žemelytė. 

Jungtiniame solistų į sceną 
išėjime girdėjome dainuojant 
Martinkute, Paulionį, Žemelytė, 
Alg. Simanavičių ir Verikaitį. 
Akompanavo J. Govedas. Sol. J. 

ŠACHMATU 2INIOS 
— Į Pasaulio lietuvių sporto Į — Kėdainiai. LTSR šachma-

žaidynių šachmatų varžybas tų pirmenybių I-osios lygos 9 
suvažiuos veik pusšimtis mūsų! ratų varžybos sutraukė 34 da-
šachmatminkų, įskaitant ir lyvius. Laimėjo Valentinas 
Australijos dalyvius. Raginame Normantas, surinkęs 7% taš-
ir kviečiame visus mūsų šach- Į ko. Emilis Šlekys ir Alius Mi

kėnas po &V2 taško. Šie trys vil
niečiai iškovojo teisę dalyvauti 
LTSR aukščiausios lygos šach
matų pirmenybėse, kurios jau 
vyksta dabar Vilniuje. Toliau 
sekė E. Einoris (Elektrėnai), 
A. Uogelė (šiaul.) ir S. šač-
kus (Viln) po 6 tš. 

— Vikrius. Čia pradėtos 
LTSR 1978 m. pirmenybės, ku-Snubiškiene duete su A te .Sunamu G i m t a * Mtai^ P a p i i d ( > . riose ^ ^ p ^ < lkviesti_ 

navicium scenoje pasirodė užbai m u s įsirašymus siųskite Kazio; p i a j » . g ^ s # profsąjungų 

matininkus jpijungti į šias Pa
saulio LSŽ varžybas, kuriose 
turėsite progos susitikti ir pasi
rungti su mūsų šachmatų žy
mūnais: dm Romanu Arlausku, 
tm Povilu Vaitoniu, Povilu Taut-
vaišu, Kaziu Škėma, Algirdu 
Nasvyčiu, Vytu V. Palčiausku, 
Edvardu Staknha, Arūnu Simo
naičiu; Ričardu Grausliu, To-

giamuoju punktu 
Galiausiai padėkos žodį tarė 

Prisikėlimo par klebonas kun. 
Aug. Simanavičius, OFM. Pro
grama buvo pradėta Kanados, 
o baigta Lietuvos himnais. 

Pranys Alšėnas 

Hamilton, Ont, 

SURASTAS LIETUVIO 
LAVONAS 

Kaip ir kiekvieną rytą, taip 
ir 1975 m. gruodžio 19 d. Va-

Merkio vardu: 115 G S t , S.lčempionas A. Mačiulskis (Char-
Boston, MA 02127. TeL (617) kovas), kaimo draugijų čem-
268-0853. Darykime viską, kad pionas V. Gavrikovas iš Molda-
PLSŽ šachmatų varžybos būtų vijos, Moldavijos čempionas 
visokeriopai rekordinės — daly
vių skaičiumi ir jų pajėgumu. 

(Bathurst _ Harbord gatvių I ^ *&**? išvyko automašina 
kampe). Po to Prisikėlimo pa-j i ***** P b e n ° f a b n k e - & * * g l 

I pašto dėžutę kalėdinius sveiki
nimus savo draugams ir pažįs-

Popovas, Kijevo meistras 

rapijos parodų salėj įvyko vei
kalo atlikėjams ir nedidelei gru 
pei svečių priėmimas, kur pasi
keista nuoširdžiomis kalbomis 
tarp veikalo statytojų ir toron-
tiečių. Kalbėjo (parapijos var
du) Aloyzas Kuolas, sol. V Ve
rikaitis, o kūlgrindiečių vardu 
A. Jurgutis ir k t Užbaigiamąjį ***** 8**>?. * «»»* » . 
žodį pasakė T. Augustinas Si- *• ***į negrįžus vakarienei j 
manavičnis, OFM, Prisikėlimo ™"™ * ^ f ° J ^ Z ^ 
parapijos klebonas, tardamas: landžių apie 11:30 v nak^ bu-
^ ė k o j a m e Chicagos Dainavos vo ^al iarmuota pohcija,daryti 

r , . . . . "f, - „ f paieškojimai, apklausinėjami 
ansambliui ir jo vadovams uz at **^f "WJ . ~ ' . f ..į i • -m * i_ - u-c.-.i^u,, pažįstami lietuviai. Hamiltono vykimą i Torontą ir uz Kulgrm *™r.. . . . 
2 . - ^ į i w y n * kuri , daugiau P ° ^ £ £>, į * - » ^*°£* 

tamiems, jis tą penktadienį dar 
be nepasirodė. Nesimatė ir jo 
mašinos, kurią jis statydavo 
prie aikštės Burlingtono g-vėje. 
Fabriko vadovybė žinojo, kad 
Vaclovas Pašilys yra diabeti-

uo 

įprasmino Prisikėlimo parapijos pranešė visai šiaurės Amerikai, 
ir pranciškonų 25 metų veiklos £ ? £ S ^ i 5 ! ? 5 2 ! T 
Toronte jubiliejines iškilmes", paieškojimai nedavė jokių pa-

sėkmių. 
Balandžio 16 d. Prisikėlimo 

šventovėje atlaikytos pamaldos, • TBc š. m. balandžio 17 d. ve-
kurių metu koncelebravo vysk. dant švaros ir gilinimo darbus 
V. Brizgys ir 7 kunigai. Per Mi Hamiltono uoste, prie VOrtori-
šias giedojo parapijos choras jos g-vės prieplaukos užkliudy 
ir solistės M. Momkienė, R. Mas ta buvo automašina. 1 
tienė i r A. Simonaitytė-Gaižiū-
nienė. Pamokslą pasakė pirma
sis šios parapijos klebonas kun. 
Bernardinas Grauslys, OFM. Tą 
pat dieną vysk. V. Brizgys su-

ją į viršų, buvo taip pat rastas 
lavonas. Patikrinus piniginėje 
dokumentus, pasirodė, kad tai 
būta Vacio Pašilio. 

teikė sutvirtinimo sakramentą 
parapijos vaikučiams ir pašven 
tino kieme tr is lietuviškus su
kaktuvinius kryžius (koplyt
stulpius). 

Po pietų puošniame Royal 
York viešbutyje įvyko sukaktu
vinis banketas, kuriame svečiai 
pavaišinti skania šilta vakarie
ne su vynu ir pasakyta eilė kal
bų ir atlikta meninė programa, 
kur dalyvavo Prisikėlimo para
pijos choras, vad. E. Krikščiū
no, ir 7 Toronto solistai-

Viešbutyje atidaromąjį žodį 
tarė parapijos tarybos pirm. Al. 
Kuolas, tolimesnį programos 
konferavimo darbą perduoda
mas jaunai ir energingai visuo
menės veikėjai Aušrai Karkie-
nei. č i a kalbėjo vysk. V. Briz
gys, pranciškonų provinciolas 
kun. Gailiušis, Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, pir
mieji Prisikėlimo parapijos kle 
bonai. Grauslys ir PI. Barius. 
KLB Krašto valdybos pirm. J. 
R. Simanavičius. 

Pranešėja Aušra taip pat iš
vardino garbės svečius org-jų 
atstovus, sveikinusius Prisikėli
mo parapiją jos sidabrinės su
kakties proga. Jų tarpe buvo 
kun. A. Žilinskas, liet. evangeli
kų parapijos klebonas, su žmo
na, Liet. Kat centro pirm. dr. 
J. Sungaila su žmona, Kat. Mo
terų c. v-bos pirm. dr. O. Gus
tainienė, Liet. Kankinių par. 
kleb. kun. P. Ažubalis, kuo. Vai
kys, Londono ir Delhi par. kleb. 
kun. J . Staškus, T. Liauba, T. 
Baltakis, J. Vingelienė, Šešt 
mokyklos ved. V. Birieta su žmo 
na, "T. 2 ." red. kun. dr. Pr. Gai
da, Jaunimo org. pirm. G. Juo-

šį įvykį plačiai aprašė vietos 
dienraštis "The Spectator", jdė 
damas taip pat pasikalbėjimą 

A. a. V. Pašilys 

su sūnumi Algiu. Žmona Albi
na, duktė Vilija ir sūnus. Algis 
nebuvo nustoję vilties pamaty
ti vyrą — tėvą gyvą, nors lai
kas bėgo negailestingai greitai, 
be jokių pasekmių. Tačiau poli
cijos pranešimas stipriai sukrė
tė visą šeimą. Kaip rašo dien
raštis, jokių užpuolimo ar nu
žudymo žymių lavone nerasta. 
Tačiau spėjama, kad V. Pašilio 
mašina pabaigoje Viktorijos š-
vės atsimušė į sieną ir įkrito į 
Viktorijos g-vės prieplauką. 

Velionis šiemet būtų 54 m. 
amž. ir ištarnavęs 28 m. plieno 
fabrike. Mūsų užuojauta žmonai, 
sūnui ir dukrai, gyv. Niagara 
Falls, N. Y. Velionis kilimu bu
vo nuo Zarasų 

A. f A. 

PROF. DAKTARUI JONUI PUZINUI 
mirus, žmonai KONSTANCIJAI, dukroms ALDONAI, 
ŽIVILEI, sūnui ALGIMANTUI ir jų šeimoms reiškia-
me gilią užuojautą ir kartu gedime. 

Prof. dr. Kazimieras A. Alminas 
Marija Gimbutiene 
Architektu Joto ir Rimo Muloku šeimos 
Gražute ir Aloyzas Siručiai 

California 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI 
netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu, baisi :s širdgė
los prislėgtai jo žmonai KONSTANCIJAI, sūnui ALGI
MANTUI, dukroms ALDONAI ir ŽIVILEI su šeimomis 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu su jais sielvar
taujame. 

Valerija ir Bronius Namiškai 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI 
m i r u s , 

širdingiausią užuojautą jo ŠEIMAI bei 
ŠIEMS reiškia 

AHTIMIE-

Stefanija ir Raimundas Liormanai 
Danguolė ir Autams Klimai 

TJ. G&&&MŽ f? ftglfnfnfrač'o 
meistras A. Malevinskis. Viso 
18 dalyvių. Po 2 ratų pirma
vo K. Kaunas (iš Kauno) su 
2 tš., G. Piešina (VTn.), Male
vinskis, Popovas po V/o aš., V. 
Mikėnas. Mačiulskis, Šlekys, 
Lapienis, B. Rumiancevas (Klai
pėda) po 1 tš . 

— Long Pine (Calif.). Cia 
rungiasi tarptautiniame turny
re 69 dalyviai. Po 4 ratų pir
mavo dm L. Polugajevskis iš 
Maskvos su 4 taškais. Įkandin 
sekė jauni anglai dm A. Milės 
ir tm D. Mastei po Zy2 taško. 
Po 3 taškus turėjo eks-pasau-
lio meisteris T. Petrosjanas, da
nas B. Larsen, vengras L. Por-
tisch ir dar keturi varžovai. Po 
8 ratų, belikus vienam ratui, da
nas Larsen prisivijo Polugajevs-
kį ir abu turėjo po 6% taško. 

Kazys Merkis 

_ — _ 

iš 

Didžiam Lietuviui 
A. t A. PROF. DR. JONUI PUZINUI 

taip netikėtai mirus, jo žmonai KONSTANCIJAI, 
dukterims ALDONAI ČEPĖNIENEI ir ŽIVILEI TAMO
ŠIŪNIENEI, sūnui ALGIMANTUI ir jų šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Kun. Stasys ir Jenas Ylai 

P A D Ė K A 
A. f A. 

Prof. Aleksandras Romanis Kulikauskas 
Mirė Sacramento, California ir š. m. kovo 25 d palaidotas 

Cnicagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, greta savo tėvo, 
a. a. kapit. Juozo Kulikausko. Buvo gimęs Lietuvoje, 1935 m.' 
sausio 26 d. Gedulingos pamaldos už Velionį buvo atlaikytos 
š. m. balandžio 1 d. Chicagoje, Tėvu Jėzuitų koplyčioje. 

^Nuoširdi padėka visiems, kurie mums pareiškė užuojautą. 
Ačiū Tėvui J. Borevičiui už gedulingas mišias ir gilios prasmės 
pamokslą. Ačiū solistei Daliai Kučėnienei už giesmes mišių me
tu. Ačiū pianistui Manigirdui Motiekaičiui ir smuikininkui Ma-
tiukui, savo nuoširdžia muzika palydėjusiems gedulingas mi
šias. Ačiū p. Zuzanai Juškevičienei ir p. Nijolei Užubalienei už 
jautrias kalbas, prisimenant velionį Aleksandrą Romaną. 

Ačiū ponams Nakams, L.D.K. Birutės Draugijos ir Lietu
vių Moterų Federacijos narėms už visokeriopą pagalbą. 

Ačiū visiems, aukojusiems šv. Mišioms už velionį. 
Nuliūdę: motina Vanda, brolis Vytanfcas su šeima ir sesuo 

Irena KULIKAUSKAI 

A . f A . 

KAZIMIERAS LABEDZKI 
Massasoit Avenue, Chicago, Illinois. 
1978, sulaukęs 57 m- amžiaus. 

Gyveno 6059 S. 
MirS bal. 23 d., 
Gimė Lenkijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Žmona Aldona (pagal tėvus Cicė

nas), duktė Anna, sūnus Casey, uošvė Paulina Cicėnas, 2 švogerkos: 
Zinnia Cicėnas ir Syhria Cicėnas, Lenkijoj sesuo su šeima ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus. pašarvotas antrad., 4 vai. popiet Blahe-Lamb koply
čioje, 5800 W. 63 Street 

Laidotuvės įvyks ketv., bal. 27 d- iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į St. Symphorosa parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv- Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
lyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus da-

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus ir kiti gimines. 
Laki direkt Blake-Lamb — Tel. 735-4242 

1 1 A. Prof. dr. JONUI PUZINUI mirus, 
žmonai KONSTANCIJAI, dukrai ALDONAI ČEPENIE-
NEI, jos šeimai ir kitiems giminėms reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Sofija Butkūniene 
Birutė ir Romas Butkunai 

A. + A. 
P r o f . D r . J O N U I P U Z I N U I 

negrįžtamai amžinybėn išvykus, jo žmoną KONS
TANCIJA dukras: ALDONA ir ŽIVILE, sūnų ALGĮ su 
Šeimomis, jų vaikaičius ir kitus gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučia 

A. Mažiulis su Mama 

^IIIIIIIilNIlIltlilIlIlIlHIHHIIIIimiHIHIHmilIHtlIlHIIIHlllllllilIlIilIlIlIlIUIllilIlIlIlJI^ 

I L A I S V Ė T A I P P A T 
Į J P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisves pareigą saro tautai? 
Bent viena tžvflgiu mes giime ją aerninkiai atlikti, būtent i 

ugdydami lietuvišką knygą. 

pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitu mokesčių nerei- i 
kea, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 

Klubas siunčia savo nariams Informacijas apie naujai iš- į 
leidžiamas knygas. -

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuvišku knygų per metus, 
mes galime per lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VĄ LIETUVIŠKĄ KNTGĄ, Už tai mes gausime pasirinkti vi- i 
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos progos: 
LUTl'L V1&KD8 KNYGOS KLUBUI 

4645 West 68M Street 

"NMIIHHMMUt ttttHIUUIlUKlUIIUIMMIlUIIIIUtllIlIlItlIHIlIlIlMHID 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYD4S P. SAIDAS Ir &ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

433034 So. CaJrtaniia AvMUt 
Telefonai U 3-0440 ii LA 3 9852 

4605-0? South Harmftagt AVMUS 
Mėtotus — YAnh 7-1741-2 

Mažeika &Evans 
Laidotuvių Dtektoriai 

6 8 4 5 SOUTH VYESTERN/VE. 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tei 737-8600 
TeL 737-8801 

PETKUS 
T I T A S I I S 0 N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
m% MonoDnaBos KOPLYČIOS 

2S33 Wttt 71 St. T t i ORevenliHi 6-2345-6 
1410 Ss. OOtt Avtb,Otetf» TOvifaall 3-2108-9 

AUŠTI AUTOMOBILIAMS •TATTO 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu LaMttivif DJrekteriii Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. rUNUPS 
TOMAS Ir UORYNAS UBANAUSKAS 

S807 90. LITI; I M T A AVR TeL VArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) IR SOMOS 
2S14 W. 2Sri PLACB \Trrfflls 7-6«72 
2424 W. «9tk STREET TeL BEpublic 7-121S 
11028 SoaHiwe8t ffiginrmy, Bdos WU*. DL TeL 974-4410 

PCTRA0 0IEU0RAS 
4S48 SO. C ALffOEMA A VE. TeL LAfayette S-S572 

JUMIS P. tOOMIN 
SSlt SO. LITUANIOA AVE. TeL Y A r * 7-113S-S9 

POVILAS 1 RIDIKAS 
SS54 80. HLALSTED STBfET TeL VArds 7-1911 

f MMM - OOTKNS 
1448 SO. amt AVE, CSOEBa HJL TeL OLytnpic S-1SM 
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DRAUGAS, Mimdienjs, 1878 m. balandžio men. 25 d-

Chicagoje 
ir apylinkėse 
SIMPATINGAS JAUNŲJŲ 
ATEITININKŲ VAKARAS 
Pereitą šeštadienį Ciceroje. 

Šv. Antano parapijos salėje, bu
vo tradicinis Cicero jaunųjų 
ateitininkų vakaras. Neminint 
to, kas būdinga kiekvienam to
kiam renginy, verta iškelti pui
kią programą, svarbiausia, kad 
visa tai sukūrė ir savo jėgomis 
atliko ,tik jaunimas, studentai 
ir vyresnieji moksleiviai, 
gramos "spiritus movens 
teisingai buvo paminėta J. 
Arštikio, atidarant vakarą, bu
vo Arvydas 2ygas ir jo talki
ninkė iš Lemonto Rasa Šoliū-
naitė. 

Svečiai visą valandą turėjo 
malonumo regėti k* girdėti ke
liolikos jaunų talentų reklamuo
jant, vaidinant, šokant, kuriant 
visokias mizanscenas. Viskas 

X Chicagos meras Michael A. 
BUandlc paskelbė gegužės mė
nesį "Older American and the 
Family" mėnesiu. Tai noras 
pasirūpinti senais ir luošais pi
liečiais, kuriems reikalinga pa
galba. Atidarymas (Open Hou-
se) bus gegužės 3 d.. 3:30 vai. 
p , p. 180 No. La Salle SL, Suite 
500. Kviečiami tą dieną spau
dos, komunikacijos priemonių 
atstovai ir organizacijos. Yra 
pakviesta ir lietuvių spauda. 

X Kr. Donelaičio pradinės ir 
ankstesniosios ntaanistmės mo
kyklos visuotinis tėvų susirinki
mas įvyks balandžio 29 d., 9 
vai. ryto mokyklų auditorijoje. 
Visi tėvai raginami gausiai su
sirinkime dalyvauti 

X Lietuvių fotografų darbo 

15 A R m ITTOII ^ * 9 » ^ "**^+> ' Sj 

šv. kryžiaus ligoninei Chicagoje ligoninės pagalbinė organizacija įteikė 
milijoną dolerių. čria matyti kaip įteikiamas 59.700 doL čekis. Nuotrau-

Pro- k°J° matyti rėmėjų pirm. Elinor Johnson (vidury), įteikiąs čekį, deš. 
kaip uS°ninės vedėja seselė Dorothea ir kairėje rėmėju skyriaus organiza

cijos moderatore seselė Lydia 

paimta iš šių dienų aktualiių, 
p««d».8eptmtojiiSeflėft , |vyk». |p a H e g t 0 B ,•—,„„ „Į„f,, t e m o s , 
t a lapkričio 3—12 dienomis j j ^ ^ n e u ž ^ a ^ pasijuokta 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo tf ^ ^ k a a d i e n m i ų ne?erovių. 
centre. Rengimo komitetas kvie- įmmmįUkt Šekspyro dramų, 
čia visus lietuvius fotografus, M a i r o n i o ^ ^ a r l i e t u v i ų 
dalyvauti. i^i»faA~rffc\~ f , . , T e k s t a i 

dažniausiai sklandžiai eiliuoti, 

I i A. VALSTYBĖSE 
— Povilas Grigalauskas, 

Marlboro, Mass., po 34 m. ko
vos iš okup. Lietuvos atsikvie
tė savo žmoną ir sūnų. Ta pro
ga "Mariboro Enterprise" laik
raštis įsidėjo platesnį aprašymą 
apie šeimos sujungimą, primin
damas pavergtą Lietuvą ir pa
stebėdamas, kad atvykusieji iš 
Lietuvos nustebinti prekių gau
sa. Laikraštis įsidėjo sūnaus 
Arūno, žmones Genės ir juos 
atsikvietusio tėvo P. Grigalaus-
ko nuotraukas. 

— Petras Ąžuolas išrinktas 
Pavergtų Tautų Sąjūdžio ABN 
(Antibolshevik Bloc of Nations) 
New Yorko padalinio pirmi
ninku. 

— Ges. Povilo Plechavičiaus 
monografija, kurią leidžia "Ka
rio" žurnalas, bus 300 puslapių. 
Knygoje įdėta 101 nuotrauka. 
Pirmą jos dalį parašė Petras 
Jurgėla, antroji dalis įvairių au
torių prisiminimai, pasakojimai. 
Dalį suredagavo P. Jurkus ir 
P. Jurgėla. 

— Dr. Alins Plechavičiūte. 
Veigel, Vasario 16 gimnazijai 
remti komiteto atstovė kurato-
rijoje, savo viename laiške ra
šo: "Savo vasaros atostogas no
riu šiemet praleisti gimnazijoje. 
Noriu mėginti dar ką įkalbėti tą 
patį padaryti. Kai mokinių nė
ra, tai vietos yra. Gal ir vyrai 
talką ruoš tuo metu. Susidė
jus dar geriau. Praeitą vasarą tęs 
taip suorganizuoti talkin'nkai mo 

ARGENTINOJ 
Argentinos nepriklauso

mybės kovų vado generolo San 
Martin 200 m. gimimo sukak
tis čia buvo paminėta plačiai ir 
iškilmingai. Prie minėjimo pri
sidėjo ir lietuviai. Radio "EI 
Mundo", kurio vedėjas yra lie
tuvių draugas M. Allika, pakvie-

lietuvius pasakyti sveikini-
ka'bas. Kalbėjo A. Mičiū-

teikia Romas Bartuska, Liet. 
foto archyvas. 2346 W. 56 th 
St., Chicago, m. 60629. buvo J. Damušienės ir to paties 

A. Žygo. 
Malonu buvo, kai daugelis 

jaunų vaidintojų kalbėio gryna 
lietuvių kalba, be jokio sveti
mo akcento. Dagelis m r*~o-
d* ir neabejotiną vaidybini 
talentą. Susirinkusieji turėio 
progos pasigėrėti mūsų gražaus 
iaunimo entuziazmu ir kū'-vbin-
gumu, išradinarumu. Svečių bu-

X Lietuviškų knygų atlipin
tomis kainomis, pasinaudodami 
"Draugo" paskelbtu atpiginimu, 
už didesnę sumą įsigijo: Maid 
of Scandinavia Co. (Minneapo-
hs). Ant. Vaičiulaitis (Bethes-
da) , A. Skučas (Floridoje), dr. 
Vanda Sruogienė (Chicago), J. 
IJtvinienė (Chicago), V. Tulys, 
Vyt. Ramanauskas (Chicago), į vo ne vien vietinių, bet nemaža 
Dalia Bylaitienė (Chicago), dr. i iš Chicagos. kaimyninių koloni-
J . S. Vaičaitis (Largo), dr. ALi jų, net iš Los Angeles. (g). 
Zotovas (Bloomfield), A. G a r - | J C K Ų g A r L I Ų PARENGIMAS 
nes (Raslyn) ir daugybė kitų. 

^ Chicagos Gen. T. Daukanto 

Anz., dėkodamas "Draugui" už ^ ^ i r 1 9 7 8 m , a u k i o j i m o 
gera informaci^, iteikė 10doL Į g e 2 0 Q O a t i d a r v m o paren£r;mą, 
auką. Labai ačm. U ^ ^ įa landž io 29 d., 

X Kristina Veseūcaitė, Detroi- į šeštadienį, Šaulių namuose. 
to studentų ateitininkų valdybos! Šiam parengimui naujoji kuo-
sekretorė, maloniu laiškeliu pa-'pos vadovybė ruošiasi su dide-
dėkojo "Draugui'' už jų paren-1 liu entuziazmu. Parengimo ko-
gimo garsinimą ir atsiuntė au-| misija, kuriai vadovauja kuopos mviėtoiai šhio metu 

{TEIKTA "DRAUGO" ROMANO KONKURSO 
DVIDEŠIMT SEPTINTOJI PREMIJA 

Iškilioji šventė, "Draugo" ro-1 kai. Laisvoje Lietuvoje A. Sku-
mano konkurso laimėtojui Ana- i čas buvo pu'kininkas, o jo žmo-
toiijui Kairiui premijos įteiki- na Ada mokytoja. Mecenatai 
mas, įvyko praėjusį sekmadienį išaugino keturių vaikų šeimą, 
Jaunimo centre. Į šią šventę, kurie taip pat eina savo tėvų 
vykstančią Chicagoje jau dvi-! pėdomis ir vienas jų sūnus. JAV 
dešimt šeštą kartą (vienas bu- j aviacijos pulkininkas, su šeima 
vo Detroite) susirinko gausus j jau yra taip pat mecenatas, 
būrys literatūros ir dainos my-: pasiryžęs išleisti rašyt R. Spa-
lėtojų. Šventę trumpu žodžiu j lio vieną, knygą. Mecenatų var-
pradėjo "Draugo" red. AL Ba- Į du ka'bėjes kun. dr. J . Vaš-
ronas, pabrėždamas, kad kol kas iškėlė ir kūrybos reikšmę, 

pabrėždamas. kad "Kūryba 
yra sielos kalba kitai sielai. 
Kūryba yra kibirkštis, įdiegian-

ju lietuviškuoju žodžiu, tol mes I ti naują gyvenimą. Bet kūryba | 
esame gyvi ir tuo kūrybiniu gy- j yra kryžkelė, kurioje susitinka 
raštingumu džiaugiasi ir mūsų j praeitis, dabartis ir ateitis. Kū-
pavergtieji broliai. Kalbėtojas į ryba yra kūrėjo išsisakymas, 
pabrėžė, kad čia esame laikini, j savos suorastos tiesos atskleidi-
kad esame kaip krintančios į mas žodžiu, vaizdu, garsais. Bet, 
žvaigždės, tačiau kol galutinai; tiek kūrybai, tiek kūrėjui reikia Vieno parengimo metu Prancūzi 
išblėsime, turime darbuotis, lyg'kitų sielų, į kurias kūrėjas visu! ** a01**11^ Paryžiuje deklamuo-
laikas būtų amžinas. Tai mūsų! nuoširdumu ir atvirumu galėtų 
pareiga, kad įprasmintume sa- j prakalbėti meniniu va'zdu ir 
vo išeivišką buitį. parodyti kūrybinę tikrovę". 

Romano jury komisijos aktą Gerai pruoštos kalbos pabaigoje 
perskaitė Dalia Kučėnienė, kuri kun, a ^ j Vaškas padėkojo 

• taip pat vadovavo ir programai, mecenatams, rašytojams ir vi-

gyvas lietuviškas kūrybinis žo
dis, kol gyva kūrybinė dvasia, 
kol tebėra besidominčių gyvuo-

daug naudos padarė gimnazijai, das, kuris priminė ir okupuotą 
Gal ir iš Amerikos norėtų kas Lietuvą bei jos laisvės reikalus, 
atvažiuoti? Aš būsiu ten nuo taip pat kalbėjo pulk. lt. Faus-
liepos 3 iki liepos 15_d. Atosto- tas Švenčionis, kuris tą kalbą 
gas gimnazijoje galima paly- anksčiau buvo sakęs Lanus 
ginti su atostogomis kaime. Į mieste. Lietuviai džiaugiasi, 
Žmonėms iš miestų tikriausiai kad Lietuvos reikalai buvo iš-
patiktų. Porą valandų padir-, kelti Argentinos tautinės šven-
bėjus, per dvi savaites galima 
daug ką nudirbti, o svarbiausia, 
vieną kartą pamatęs tą gimna
ziją, nebegaH jos pamiršti ir jai 
abejingas likti. Pasiūlykit rė
mėjams taip atostogas praleis
ti kaip aš. Pasižadu tuo laiku 
jais rūpintis. Jei dabar užsaky
tų lėktuvą į Frankfurtą, tai 
galėtų tikriausiai dar pigiai 
gauti, o pragyvenimas tai tik 
už produktus ir elektrą reikėtų 
sumokėti gimnazijai. Patys vir

tęs proga. 
— Valerija Deveikienė, pra

leidusi apie keturis mėnesius 
Kanadoje ir Š. Amerikoje, prieš 
kurį laiką grįžo namo. Kana
doje ji atšventė sūnaus Juozo 
vestuves, š. Amerikoje aplankė 
dukrą dr. Audrą ir gimines Los 
Angeles mieste bei kitus drau
gus. 

— Regis ir Lusija Paliuliony-
t* Vedegiai, aiiksčiau gyvenę 

tume. Manau, kad tai būtų ne Argentinoje, porai savaičių at
tik naudingos, bet ir smagios skrido iš š. Amerikos į Argen-
atostogos!" Kas įdomautųsi į tina. 
Vasario 16 gimnazijon mokinių 

Laureatui Ados ir Andriaus ūems kūrėjams, linkėdamas, 
Skučų vardu premiją įteikė k a į lietuviai kūrėjai visada tur-
kun. dr. J. Vaškas, savo gražio- tintų lietuvių kultūros sritis, 
je kalboje išryškindamas mece-' 

ja lietuvių poeziją Jolanda Vaičai
tytė ir Snaigė Valiūnake 

nato ir kūrėjo reikšmę. Kalbė- Laureatas Anatolijus 
to jas pabrėžė, kad mecenatai savo žodyje padarė kai kurių' 
nėra išskirtini turtuoliai, jie yra kaltinimų mūsų kūrėjams ir vi-
meno ir literatūros gerbėjai, suomenei. pabrėždamas, kad ku

ką. Ačiū. 

X Lojolos universitete, Lake 
Shore Campus, Chicagoje, nuo 
š. m. rudens įvedamas lietuvių 
kalbos dėstymas. Bus elemen
tarinis ir aukštesnysis kursai. 
Ieškomas dėstytojas ar dėsty
tojai, turintieji kurios nors 
specialybės magistro laipsnį. 
Daugiau informacijų teikia uni
versiteto moderniųjų kalbų de
partamento pirmininkas kun. 
Lawrence Biondi, S. J., telefo
nu 274-3000. 

X Dr. F . Tarvydas, Edina, 
Mo.. parėmė mūsų spaudos dar
bus 9 doL auka. Ačiū. 

X St. Nicholas parap. reika
linga moteris šluoti ir valyti 
mokyklą daliną laiką Šiokiadie
niais, nuo 12 vaL dieną iki 4 v. 
popiet. Taip pat reikalingas 
dignitorius — vieną dieną sa
vaitėj, tik šeštadieniais. Skam
bint 735-112L (sk.,. 

x 1978 m. keHonhj | VOntn 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
So. Talman A ve., Chicago, EL 
60629. telet 7S7-1717. (j*A. 

X Mes taisome ir dengiame 
visų rūšių stogus. Turime daug 
patyrimo. Esame apdrausti. 

Kreipkitės į 
ARVYDA KIELA 

telef. 434-9655. f sk ) . 

X Taupymo bendrovei reika
lingos lietuviškai kalbančios 
tarnautojos — tellers pilnam ir 
dalinam laikui Pageidaujamos 
gyvenančios Marąuette Parko 
apyL Skambint tel. 925-7400. 

(sk.). 

X Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambinti 847-7747. (ak.) 

parengimų vadovas K. Vidžius, _ 
deda visas galimas pastangas, į ^-
kad jis praeitų su pasisekimu, 

ir ke'etą valandų praleistų 
! džiaugsmingoje nuotaikoje jū-

K I H I 

I HĮ<|, 

aB£įį -J PflH 
h 

i 

klausytas ir šiltai, gausiai susi
rinkusiųjų sutiktas. 

Po to buvo paskaitytas Lie
tuvių rašytojų draugijos sveiki
nimas. 

Dalia Kučėnienė paskaitė iš 
naujojo romano 

Kairys j kardu" ištrauką 
pių tekstą perteikė puikiai, pa
gavo žiūrovus ir susilaukė už
tarnautų plojimų. 

Koncertinę meno ir literatū
ros šventės dalį atliko sol. Da
na štankaitytė, padainuodama 

"Po Damoklo 
Šešių pusla-

— DELS Birminghamo sky
riaus susirinkimas išrinko šios 

kad jūriniai šauliškos veiklos j ̂  š a u ] i ų t a r p e 
draugai, rėmėjai ir entuziastai j P a r e n g i m o programoje: me-
tinkamai būtų priimti, pavaišin- n i n ė d a l i s > ^ ^ a t l i k s daininin

kė Melie Paulauskaitė. Vaišių 
paruošimu rūpinasi kuopos mo
terų vadė A. Anhilienė, G. Kuz-
mienė ir S. Ripskiehė, kitoms 

; sesėms talkininkaujant. Ištroš
kusius gėrimais aprūpins A. 

i Abaravičius, A. Laurens ir L 
; Trakselis. Svečius priims V. 
Jvnkus. E. Holtzas ir J. Ulevi
čius. Laimėjusiems dovanas iš-

į dalins B. Aniulis. Šokiams gros 
A. Markausko orkestras. 

Kvietimai gaunami paskambi
nus parengimo vadovui K. Vi-
džiui savaitgalį — ketvirtadienį, 

Juozas Kapočius. L e t encik'opedi- j penktadienį ir šeštadienį vaka-
jų leidėjaa, atsis\*e.kina su mirusiu ; rais po 7 vaL į Vyčių salę ar V. 
liet enciklopedijos redaktorium Zinkui. 
a a. dr. Jonu Puzinu Jaunimo j Kviečiami jūriniai šauliškos 
" ^ ^ ^ o t r . Lino M e i l a u s veiklos rtm*jai i . C h i c ^ vi-

suomene šiame Chicagos Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
tradiciniame pavasario parengi
me gausiai dalyvauti J. S. 

pensinin-į rėjas neturi būti vien tik gry-
Į no jo meno puoselėtojas, bet jis 
turi būti ir tautinės s ą m o n ė s . ^ „ . ^ ^ „ „ j ^ , ^ ^ ^ - ^ , J ^ J ^ , , , . 
kėlėjas, kaip tai yra buvęs| Saulutė raudona, liaudies daina | s ^ u d e ^ e s valdybą: pirm, P. Bu-
Maironis, paskelbęs eilę ir šian- _ hann. J. Tallat-Kelpšos, į * a u * a s » f***- S. Jezerskis, ižd. 
dien neužmirštamų šūkių, kaip!Rūta žalioji, liaudies daina — I V ' R e m e i k J s . Valdybos kandi 
tai: "Mylėk, lietuvi, tą brangią\ harm. V. Klovos, Oi, tu eglele, 
žemę", arba "Užtrauksim nau-! liaudies daina — harm. V. Klo-

— Algis Kakarieka, medici
nos studentas Santiago, Chile, 
universitete, buvo atvykęs į Ar
gentiną. Aplankė Rezistencijos 
miestą, kur anksčiau yra gyve
nęs su tėvais, taip pat lankėsi 
Bs. Aires. 

— Maldos diena. Birutės 
draugija gavo laišką iš Ame
rikos Lietuvių R. Katalikų Mo
terų sąjungos centro valdybos, 
kuriuo kviečia per moterų or
ganizacijas kiekvieną lietuvį, 
šeimą ir organizacijas melstis, 
kad mūsų šviesios atminties 
arkiv. Jurgis Matulaitis kuo 
greičiau būtų pakeltas į šven-

_ _ . , . . tųjų luomą. Viso pasaulio ben-
komedija Ko- dra hetuvių maldos diena — 

,amą balandžio y ^ bSLl&nč&io ^ g v J u r ^ 0 

r - % n U r g ; 0 t P * " ^ 3 0 8 diena), šios organizacijos na-saleje i :30 vaL vak. \ m p r a š y s t g l e f o n u ^ ^ fr 

DIDŽ. BRITANIJOJ ^ ^ ** 

įstojimu — priėminio sąlygomis 
arba norėtų, kaip aukščiau pa
rašyta, gimnazijoje paatosto
gauti, jau laikas susirišti su 
gimnazijos direktorium V. Nat
kevičium, Priv. Litauisches 
Gymnasium, 684 Huettenfeld -
Lampertheim, Romuva, Western 
Germany. (Telef. 06256 (322). 
Komiteto telef. (312) 652-7066. 

— Rochesteryje balandžio 
8 d. jaunimo dramos sambūrio 

j suvaidinta A. Kairio 3 veiksmų 
• kome-ija "Ku kū" praėjo su 
geriausiu pasisekimu. Visi jau-

i nieji artistai pasirodė geriau, 
negu buvo tikėtasi. Režisavo 
A. CSeminis. Ši 
chestery kartojama balandžio 

ją giesmę broliai". Savo kalti
nimo žodyje laureatas pabrėžė, 
"Ar iš visų poetų, o jų išeivi
joje priskaitoma iki 150, atsi
ras bent vienas, kuris paliudys 

vos, Savo skambančia daina — 
K. V. Banaičio, Dvi ištraukos 
iš op. "Gražina" — J. Karnavi-
čiaus, žodžiai K. Inčiūros, Rūte
lės arija iš op. "Jūratė ir Kas

dieną melstis. 
"Birutės" draugija, atsiliepdama 
į šį prašymą, užprašė šv. Mi
šias balandžio 23 d. Aušros Var
tų lietuvių parap. bažnyčioje. 

— Lietuvių kalbos kursai PLB 
. rūpesčiu, į P. Ameriką atvyks-

datai: P. Dragūnas ir M Linkę- ta Danguolė Tamulytė, pravesti 
vičius. Revizijos komisijon iš- lietuvių kalbos kursą. Argenti-
rinkti: B. Vaškelis ir S. Štarka. coje_bus rugpiūčio pradžioje. 

dabarty nauja giesme savo bro-itytis" — K. V. Banaičio, žo-
liams, kaip uždainavo Maironis?; džiai B. Buivydaitės, Jūratės 
Ar bent vienas duos naują šūkį arija iš op. "Jūratė ir Kasty-
ir idėją šiam laikmečiui, kaipjtis" K. V. Banaičio, žodžiai 
Maironis davė anam? Literatu-j B. Buivydaitės. 

X Vyto V. Valatkaitis, Beau-
mont, Tx., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką Nuoširdžiai dėkojame. 

X Louis Chepulis, Rockford, 
UI., maloniu laiškeliu padėkojo 
ui jam anksčiau nusiųstas ka
lėdines korteles, išreiškė jomis 
pasitenkinimą, atnaujino prenu
meratą ir pridėjo 9 dolerių auką. 
Esame jam dėkingi. 

X Antanas Zubavičius, Hot 
Springs. Ark., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 9 dolerių 
auką. Dėkojame. 

X Jaunimo centrą Teli-vizi-
Jos Valandėlė balandžio 29 d., 
šeštadienį, 8 vaL vak. rengia 
Antro Kaimo spektaklį Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Staliu
kus rezervuoti galima Jaunimo 

i centre arba teL 778-7500. (pr.).į 

ros paskirtis apskritai, o poezi
jos konkrečiai, ne vien esteti
nė, "menas menui" prasme, bet, 
kaip teisingai suprato Maironis, 
moralinė ir idėjinė". Laureatas 
savo kalboje išskirtinai pabrėžė, 
kad tautinį auklėjimą, lietuvy-

Ištraukas iš A. Kairio "Sida
brinės dienos" operetės, muzika 
B. Budriūno. ir bisui Banaičio 
"Oi nėra niekur tokio berne
lio". 

Entuziastingai sutiktai solis
tei ir šventės vadovei Daliai 

bes reikalus reikia pradėti puo- Kučėnienei buvo įteikta gėlių. 
selėti ne nuo kitų, bet nuo sa
vęs, reikia, kad kiekvienas mū
sų rūpintųsi tautiniais reika
lais, nežiūrėdamas ką daro kiti. 
Laureatas buvo su dėmesiu iš-

Prio spaudos platinimo skyriaus per Putnamo seselių rėmėjų surengtą 
vakarienę Chicagoje. Iš kaires: dr. J. Meškauskienė, ses, Palmira ir O. 
Gradinakieaė Nuotr. D. Vakarės 

Kun. P. Cinikas, "Draugo" 
administratorius, pasidžiaugė, 
kad jau ir sekantiems metams 
yra naujas mecenatas, tai dr. 
J. Gliaudelis. 

Po vakaro, kas norėjo, galėjo 
pabendrauti Jaunimo centro ka
vinėje, kur laureatas toliau 
pasirašinėjo autografus. Naujo
sios knygos išparduota arti 200 
egzempliorių. 

Šventė, kurioj atžymimos 
"Draugo" romano konkursą lai
mėjusios knygos, parodė, kad 
visuomenė džiaugiasi įvykiais, 
žyminčiais mūsų literatūrinį 
gyvastingumą. Tai dar kartą 
paliudyta, kad didesni ir mažes
ni darbai yra daug svarbiau ir 
juos visuomenė daug daugiau 
įvertina, negu triukšmingi žo
džiai Visi išreiškė linkėjimus, 
kad tokie mūsų kultu??, iškelia 
konkursai kuo ilgiau g} vuotų. 

L. Galinis 

Pagerbiame mūsų 

MOTINAS 
įjungdami jas j šj 

specialų 

šv. Mišių devindienį! 

MOTINŲ DIENOS N0VENA — GEGUŽES 6—U d. d. 
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

si novena, į Vilniaus J^otnm Vartų Stebukl. Gailestingumo u 
Nepaliaujamos Pagalbos Svi Dievo Mctiną Mariją, bus celebruo-
jama ui mūsų motinas, peoBotes, anavęs, močiutes ir žmonas 
gyvas ir mirusias. 

Retk&Umas/a 
ą | tv. Mifttų. 

mHlf ir pasiaukojimą, įjungiu 

gyva/mirusi 

Novenai aukojo . 
Vardas, pavarde 

S, KBbosnt, Chicago. IL 60629 


