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Andrei Sacharovas rašo: 

Kreipsiuosi j viso pasaulio žmones 
Prašo užtarti Kovalevą ir kitus nekaltai suimtuosius 

Du žymūs rusų disidentai, mo Kovalev atliko daug gerų ir 
Andre} Sacharov ir Sergej Kova- sunkių darbų. Tai neatsitiktinu-
lev, 1974 m. gruodžio 27 d. išva-;mas, kad, pvz., kaip tik jis suge-
karėse pasirašė atsišaukimą, ku- į bėjo nustatyti ryši tarp Simo Ku
ris taip pradedamas: "Šiandien,; dirkos motinos ir JAV ambasa-
ant Naujųjų 1975 Metų slenksčio, dos, kas galų gale privedė prie 
mes reikaulaujame amnestuoti Kudirkos išlaisvinimo, 
sąžinės kankinius visame pašau-1 Šių metų gegužės mėnesį, kartu 
lyje, paleisti visus tuos, kurie: su T. Velikanova ir T. Chodoro-
kenčia dėl savo pažiūrų ir aitru- |viČ, Kovalev paskelbė nutarimą 

antisovietiška, prieš mos, kas bi
jo tiesos ir viešumos. Vakarykš
tis areštas — kerštas už padoru
mą ir drąsą. Aš šaukiuosi į Ser
gej Kovalevo kolegas — viso pa
saulio biologus. Aš kreipiuosi į 
Amnesty International, kurios 
nariu Kovalevas yra ir kurio visa 
veikla atitinka šios organizacijos 
dvasią. Aš kreipiuosi į Tartauti-
nės Žmogaus Teisių Lygą. Aš krei istiškos bei taikios gynybos kitų leisti '"Einamųjų įvykių Kroniką", 

žmonų teisių". To laiško prie-į prisiimdamas sau atsakomybę už|piuosi į viso pasaulio žmones, ku 
rase Sacharov pažymėjo: "Šis jos paskleidimą. Tai buvo drąsus riems brangus yra gėris, dora, in-
laiškas parašytas gruodžio 26-27. istoriškas žingsnis. Kartu tai bu- j telektualinė laisvė. Aš kviečiu 
naktį. Dar neturėjau progos jįjvo iššūkis 
viešai paskelbti, kai gavau ži
nią, kad gruodžio 27 suimtas Ko
valev". 

Gruodžio 28 d. Sacharov pa
darė tokį pareiškimą: "Areštuo
tas Sergej Kovalev, biologijos 
mokslų daktaras. Jis mano arti
mas draugas. Jis nepaprasto dva
sinio tyrumo ir stiprybės žmogus. 
Dar neseniai mes abu tarėmės I 
dėl Naujųjų Metų atsišaukimo' 
reikalaujant politiniams kali- į 
niams amnestijos. Šiandien jis ir | 
pats jau kitoj pusėj. Formali areš 
to •priežastis — kaltinamas ry
šium su "Lietuvos Katalikų Baž-

l 
tiems, kas apšaukė tarptautinę kampaniją už Sergej 

'Kroniką" esant šmeižikiška ir | Kovalevo išlaisvinimą". 

VEL ARABŲ TERORISTAI 
PARYŽIAUS AERODROME 

PARYŽIUS — Vienos sa
vaites bėgy Paryžiaus Orly ae
rodrome buvo antras toks pat Iz 
raelio lėktuvo užpuolimas. Trys 
arabai apšaudė Boeing 747 lėk
tuvą su 222 keleiviais, bet į jį 
nepataikė. Sužeidė 21 asmenį, 8 
jų sunkiai susišaudyme aerodro
mo pastate, paskui su 10 įkaitų 
užsidarė vyrų kambary. Po 17 
valandų derybų prancūzai suti
ko jiem* duoti lėktuvą ir ižvežti, 
o jie paleido įkaitus. Kur jie pa
noro skristi, nebuvo žinoma, tik 
žinoma, kad vakar lėktuvas su 
jais jau buvo virš Romos, ten 
nusileisti negavo leidimo ir pa
suko per Viduržemio jūrą. 

Po pirmo panašaus įvykio ae-

Maskva prieš 
sen. Jacksoną 

Maskva. — Vakarų analitikai 
prieina išvados, kad Maskva, at
mesdama sovietų — Amerikos 
prekybinį susitarimą, nori ypač 
pakenkti senatoriui Henry Jack-
sonui. Jacksonas pagarsėjo žydų 
ir kitų mažumų eilėse, kovoda
mas už emigracijos iš Sovietijos 
palengvinimą, iškilo į vieną stip
riausių prezidentinių kandidatų 
1976 metams. Jis taip pat prie
šingas dirbtiniam santykių atši
limui ir Maskvoj laikomas labai 
nepalankiu jų režimui. Maskva 
viską darys, kad jis nebūtų prezi
dentu 

Pigesni 
automobiliai 
ir skridimai 

Detroitas. — General Motors 
korporacijos prezidentas Murphy 
pranešėš kad panašiai, kaip pa
darė Fordo kompanija ir Chrys-
leris, iki vasario pabaigos GM 
taip pat atpigins savo mažuo
sius, kompaktinius automobilius 
nuo 200 iki 500 dolerių, paleng
vins jų įpirkimą, padidins pro
dukciją. 

Washingtonas — Civilinės 
aviacijos taryba patvirtino oro 
linijų planą atpiginti tolimuosius 
vidaus susisiekimo skridimus, 

ma, kokią sumą davė Sadatui. Su i daugiau kaip 1500 mylių. Atpi-
Sadatu aptars ir bendrą strate-Į ginimai bus nuo 20 iki 25 procen-
giją prieš Izraelį, belaukiant, kol tų. Svarstoma tą patį padaryti ir 
į Vid. Rytus vėl atvyks Kissinge-j skridimams nuo 750 iki 1500 
ris ir atnaujins sustingusią taikos' mvlių. Dar nepasakyta, kada at-
politfką. i piginimas pradės veikti. 

Andrei Sacharovas 

nyčios Kronikos" leidimu. Tai, 
mano nuomone, valdžiai pato
gus pretekstas teismą pravesti to
li nuo draugų ir viešumos. Pro
tingas ir talentingas žmogus Ko
valev jau daugelį savo gyveni
mo metų pašventė žmogaus tei
sių gynimui ir kovai už beteisiš
kumo iškėlimą aikštėn. Jis Žmo
gaus Teisių Gynimo iniciatorių 
grupės narys, Amnesty Interna
tional SSSR grupės koautorius ir 
autorius pagrindinių dokumentų, 
nustatančių kelius kovai dėl žmo 
gaus teisių mūsų krašte. Be triukš 

Faisal dalina 
pinigus 

Beirutas. — Saudi Arabijos 
Faisal skraido po kitas arabų sos
tines ir dalina pinigus. Jordani
jai davė 57 milijonus dolerių, Si
rijai 150 mil. paskolino labai pa
lankiomis sąlygomis, vėliau pa
skolą padidino dar 200 milijo
nais. Sekmadienį Faisal buvo As-
vvane, Egipte, ir ten dar nežino-

rodrome buvo laikoma apie 800 
policininkų ir saugumo tarnau
tojų, ir jie nepastebėjo, kaip į 
pastato trečią aukštą atėjo te
roristai su bazuka ir granato
mis. 

Iš Beiruto palestiniečiai atsi
liepė, kad tai ne jų žmonės, ir 
jie tokios taktikos nepripažįsta. 

Bagdadas. —Naujausiomis ži
niomis, prancūzų lėktuvas su tri
mis arabų teroristais atvyko į 
Irako sostinę, Bagdadą. Ką Irakas 
su jais darys, dar nežinoma. 

Apšaudė du 
Londono viešbučius 

LONDONAS. — Sekmadienį į 
du ištaigingus Londono restora
nus pasipylė šūviai iš pravažiuo 
jančių mašinų, ir buvo sužeista 
Portman Hotel penki, o Carlton 
Tower du žmonės. Policija pra
džioj manė, kad tai IRA darbas, 
bet scotland yard priėjo kitos 
nuomonės — tai palestiniečių 
darbas prieš žydus. Abu viešbu
čiai labai mėgiami žydų, ir Port 
mane buvo jaunų žydų šokiai, o 
Carlton žydų vestuvės, 

Sirija suėmė AP 
korespondentą 

Beirutas. — Associated Press 
korespondentas Nicholas Lu-
dington, aprašęs Sandi Arabijos 
karaliaus Faisal vizitą Sirijoj, net 
jo susidomėjimą sovietų gink
lais, susilaukė nemalonės. Siri 

PO KONGRESO MAO VALDŽIA 
SUSTIPRĖJO 

Nanjoj Kinijos konstitucijoj pripažįstama tikėjimo, 
žodžio ii susirinkimų laisve 

PEKINAS. — Kinijos Liau
dies susirinkimas — parlamen
tas, ketvirtas nuo 1949, sukvies 

silaukdavo lakoniško atsakymo: 
"Jis politiškai miręs", ir apie jį 
daugiau nenorėta kalbėti. 

Hsinhua telegramų agentūra 
paskelbė, jog "Mao Tse-tungo 

jo išlaikyti visišką tylą, niekas; portretas suspindėjo visu gro-
iš ten esančių laikraštininku to £įUt kaį šalia jo plevėsavo rau-
nepastebėjo, ir tik paskutinę j donos vėliavos, o jo paties pasi-

į tas praėjusią savaitę, buvo daug į 
I kam netikėtas. Pekinas sugebė- * 

dieną buvo pranešta apie kon
greso pabaigą. Kai kas tik buvo 
atkreipęs dėmesį kartais į di
delį skaičių autobusų prie di
džiųjų Liaudies rūmų ir naktį 
sustiprintą sargybą. 

Dar nedaug tėra žinoma, 
kas buvo svarstyta kongrese, 
bet jau aišku, kad buvo priimta 
nauja konstitucija vietoj vei
kiančios nuo 1954. Pagal ją, pa

rodymas sukėlė nematyto entu
ziazmo". Dar buvo paskelbta, 
kad "Mao knygos yra nepakei
čiamas šaltinis tautiniam įkvėpi 
mui ir valstybės valdymui". Da
roma išvada, kad jo įtaka, pra
dėjusi silpnėti, vėl atgauna pir
mykštę reikšmę. 

Šiek tiek yra žinoma apie nau
ją konstituciją. Diplomatiniuose 
sluoksniuose j i laikoma žymiai 

naikinama prezidento vieta, va-1 liberalesnė už anksčiau buvu-
kuojanti nuo 1967, kai buvo pa-! šias. Ji pripažįsta lygias teises 
šalintas Liu Šao-či. Kiek yra ži-! moterims, tikėti ar netikėti, lais 

Pažaislio vienuolyno vartai. (Prieškarinė nuotrauka) 

Fordas per 
televiziją 

Los Angeles. —Richard Wald, 

Kissingerį kviečia 
į Vid. Rytus 

Jeruzalė. — Ministeris pirmi-

noma, jis kažkada mirė, ir apie 
jį nekalbama. Kai užsieniečiai 
paklausdavo kurį kinų diploma
tą apie jų buvusį prezidentą, su-

Mire rėžis. 
J. Hudzinskas 

XBC prezidentas, sako, kad atei-jninkas Yitzak Rabin kabinetui 
nantį ketvirtadienį, sausio 23, ! pranešė, kad jis pakvietė Henry 
tarp 9 ir 10 vai. vakaro (Chica- Kissingerį atvykti į Jeruzalę. Ne-
gos laiku) prezidentas Gerald žinoma ir neminėjo, ar Kissinge-
Fordas betarpiškai per televiziją ris sutiko atvykti, bet jei atvyktų, 
(Chicagos 5 kanalas) diskutuos vi, jis vėl aplankytų kelias sostines, 
daus ir užsienio klausimais. Su' išjudintų Vid. Rytų taikos reika 

Vilnius. — Sausio 11 Vilniuje! t"8* 
mirė dramos aktorius ir režisie
rius Juozas Rudzinskas. Buvo gi-j 
męs 190633.17 Rygoje Nuo 19-
31 dirbo Valstybės teatre Kaune,! 
greit persikėlė į Šaulių teatrą, o 
1935 su teatru į Klaipėdą, nuo į 
1939 vėl į Saulius. 1941 Rudzins! 
kas persikėlė į Vilnių, kur dirbo' 
iki šiol. Sukūrė kelis labai ryš- i 
icius pirmaeilius vaidmenis, kaip 
Moljero Tartiufą, Čechovo Lo-

vę bet kokiai religijai, teisę 
streikuoti, balsavimo teisę nuo 
18 metų, žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvę, asmens nelie
čiamybę, išskyrus, jei teismas 
leis jį suimti. Kolektyvinių ūkių 
darbininkams duodama teisė tu
rėti savo sklypelį. 
Kongresas parinko ir užpildė 
visus 29 postas valdžios apara-

! te, ilgą laiką buvusius neužiin-

Pranašauja 
Amerikos - Rusijos 

karą 

Fordu šnekėsis pagrindinis NBC j lą. Vietos laikraščiai jau ėmėj P a c h i n a ^ ^ so^e> i r k t B Q : 
žinių pranešėjas John Chanceler [ tvirtinti, jog; Kissingeris tikrai at- d a 

ir jų korespondentas prie Baltųjų vyks, žino ir apytiksliai datą — 
rūmų Tom Brokavv. 

Libija turės 
atominę bombą? 
Paryžius. —Libijos diktatorius 

Muammar Kaddafi magazi
nui "Le Point" duotame pasikal
bėjime tvirtina, kad ir Libija ne
užilgo turės atominę bombą. 
"Greitu laiku :ominės bombos 
paslaptis nebos paslaptimi ir 
mums. Rytoj m<s jau galėsime ir 
pirkti tokių borrbų, ir medžiagų 
joms pasigaminti. Bombų mono
polis greit baigsi--'\ sakė Kaddafi. 

ROMA. Į Romą atvyko 50 či
liečių iš bendro skaičiaus 350. 

jos policija jį suėmė ir tebelaiko * * * n u o Aller.des nuvertimo 
Damaske. Valstybės departamen
tas daro viską, kas galima, jį grei
čiau paleisti. Vakar buvo žinių iš 
Damasko, Kad jis bus paleistas ir 
deportuotas, pasilikti Sirijoj jam 
neleis. 

Su Ludingtonu buvo suimtas 
ir vienas sirietis, Louis Fares, dir
bąs AP įstaigoje Damaske 

gyveno Italijos ambasados patai 
pose, Santiago. Kitos grupės po 
50 atvyks sausio 24, 25 ir 27. 

Maskva. — Tass pasiskundė, 
kad šilta žiema labai pakenks jų 
žiemkenčiams. Leningrado apy
linkėse tokios Šiltos žiemos ne
buvo 100 metu. 

kito mėnesio vidury. 
* 

Mirties bausme 
moterų priešams 
Mogadfthu, Somali j a. — 10 

vyrų, kurie kalbėjo prieš valdžios 
planą moterims suteikti lygias 
teises su vyrais, buvo nuteisti mir
ti ir bus sušaudyti. 

New Delbi. — Indijos šiaurė
je buvo stiprokas žemės drebėji
mas. Apie 350 mylių nuo New 
Delhi buvęs drebėjimo centras. 
Stiprumas pagal Richterio skalę 
matuojamas 7. Užmuštų buvo 
mažiausiai 27. 

Nevv York. — I sovietų misijos 
prie Jungtinių Tautų būstinę bu
vo paleisti keli šūviai, bet niekas 
nebuvo sužeistas. Vėliau telefo
nu atsiliepė 2ydų gynimo lygos 
atstovai ir pasigyrė, kad tai jų dar 
bas, kerštas, kad sovietai varžo 
emigraciją. 

aukšto meninio lygio Hamletą 
(1959), Ibseno Šmėklas (1961), 
Pagnolio Topazą (1963), Goe-
thės Faustą (1955), Krėvės Skir
gailą (1966) ir kt. Buvo realisti
nės teatro mokyklos aktorius ir 

į pasižymėjo turtinga balsine me-
j džiaga, gyvu temperamentu, ge

ra improvizacija ir vaidybi-
! ne technika. 

b£te&$$J&M 
Egipto tanku "eusirinkunae" kažkur dykumoje, netoli Nilo 

Londonas. — Britanijos ir 
Šiaurės Airijos partizanų atstovai 
susitiko ir kalbasi apie taiką. 
Toks susitikimas yra pirmas per 
5 metus, nuo teroro pradžios. Kur 
jie susitiko, neskelbiama. Tik ži
noma, kad kalbamasi apie suim
tųjų teroristų paleidimą. Merlyn 
Rees, britų ministeris Šiaurės Ai
rijai, įspėja, kad nereikia per 
daug tikėtis iš pasikalbėjimų. Jis 
taip pat užtikrino Š. Airijos ang
lus — protestantus, kad jų neiš
duos. 

Katalikų ir protestantų Bažny
čių vadai Airijos respublikoje ir 
Šiaurės Arijoje prasidėjusisiais 
pasikalbėjimais labai patenkintL 
Buvo suorganizuota ir taikos de
monstracijos. Dubline demonst
racijoje dalyvavo 15,000 žmonių, 
o Belfaste 12,000. 

Londonas. —Du žydai turis
tai, atvykę į Maskvą su ekskur
sija, Freund, 20 metų iš Xew Yor-
ko, ir Elie Joseph, 19 metų, iš 
I>ondono, buvo nuėję į sovietų 
Vidaus reikalų ministeriją ir pasi
siūlė už S metams nuteistą žydą 

I daktarą Michail štern atsėdėti 
Į kalėjime, kiekvienas po 4 metus. 
Ministerijoj su jais pradžioj kal
bėjosi mandagiai, paskui pašau
kė miliciją, juos suėmė, nuvežė į 
aerodromą ir įsodino į lėktuvą, 

1 skrendantį t Londoną. 

Pekinas. — Papildomuose pra-
nešimuose apie Kinijos Liaudies 
susirinkimo — kongreso darbus, 
pranešta, kad sausio 13 kalbėjęs 
premjeras Cu En-lajus ir sakęs, 
jog III pasaulinis karas neišven
giamas, kils tarp dviejų didžiau
sių varžovų pasauly, Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos. 

Kaltinimai jau ir 
prieš FBI 

WASHINGTONAS. — Wa-
shington Post" šeštadienį para
šė, kad FBI sekė kai kurių Kon
greso narių veiklą, buvo sudary
ta jų kartoteka Labiausiai bu
vo minimi jų girtavimai ir al
koholio problemos. Į tą sąrašą 
įeinąs ir sen Edward Kennedžio 
vardas. Senatorius, tai sužino
jęs, pareikalavo, kad Kongresas 
tą reikalą ištirtų. 

Vakar buvo pranešta, kad du 
buvę valstybės gynėjai, tiesiogi 
niai FBI tarnybos viršininkai, 
Saxbe ir Elliot Richardsonas, 
paneigė tokius tvirtinimus. Jie 
nieko negirdėjo apie FBI seki
mą senatorių, arba kongresma-
nų. 

Istanbulas. — Irako ir Irano 
užsienio reikalų ministeriai tris 
dienas kalbėjosi kaip sulaikyti 
dažnus pasienio susikirtimus ir 
nieko nesutarę išvažiavo namo. 

KALENDORIUS 

Sausio 21: sv. Eplfanas, šv. 
Agnietė, Rungaila, Garsė. 

Sausio 22: sv. Anastazas, Sv. 
Blesilė, Aušrys, Nautė. 

Saulė teka 7:13, leidžias 4:51. 
ORA3 

Daugiausia debesuota, iš ryto 
i galimas sniegas, šilčiau, apie 30 
i laipsniu. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI QC SVEIKTI P A J B G O I O tfGDTM\S 

JONAS ADOMAVICirS, M. D. 
K E L I A S I SVEIKATĄ, 1601 U e s t Garfirld Blvd„ Chicago, m . 606X6 

MOTERŲ GILTINĖS DARBYMETE 
Vėžys, vėžys ateina i mano 
kūna-gelbėkit mane! 

Pavėluotas šauksmai-

Nieko nepadės, b d ir visą pa
sauli laimėsi, jei savo dvasia pra
žudysi - teisinėtai primena mums 
šventosios knygos. Lygiai gražiai 
mums tiesa sako medicina: per 
vtf&ą namai, automobiliai, kili
mai, vilos Floridoje, jei tavo plau 
ftuose giltinė pradėjo darbymetę. 
Jokios pastangos, net pačios ge
riausios, netalkins sutramdymui 
minėtos negerovės, jei mes šian
dieninės medicinos raginimui bū
sime akli ir Icurri. 

Nustokime rūkę ir girtavę — 
šaukia mediciniški šaukliai, ne
žiūrint, kad mūsiškiai plunksnos 
žmonės kviečia išgertuvėsna ki
tus, mažiau išgerti duodančius, 
peikdami. O jau dėl rūkymo su
mažinimo - nė nesvajok: vienas 
kitą pralenkdami - pralenkda
mos mūsiškiai h mūsiškės kvie
čia giltinę j savo plaučius, šir
dis ir smegenis. O šioji skerdike 
nesididžiuoja: uoliai ji mus lan-j 
ko. 

kaip du tūkstančiai moteriškių 
mirs nuo plaučių vėžio. Iš viso 
šios giltinės susilauks šiais me
tais 17.600 moteriškių. Taip atsi
tiks todėl, kad moteriškės nepa
ėmė širdin medicinos darbuoto
jų skelbiamos tiesos apie rūkymo 
žalą visiems, ypač moteriškėms. 

Geros žinios negreit žmonėse 
prigyja. Lietuviai ugnį garbino 
dar tris šimtus metų po krikščio
nybės priėmimo. Tiesa, moteriš
kės jau tikrinasi savo lyties orga
nus dėl galimo vėžio labai nuo
širdžiai. Jų draugių nereikalin
gos mirtys jas išgąsdino. Tačiau 
jos dar apsileidžia krūties vėžio 
tikrinime. Bet rūkymo dėka gau
namo plaučių vėžio blogio jos 
stengiasi nematyti per cigaretės 
dūmus. Kaip čia jos nerūkys, ba
lines suknias užsivilkusios, ir suk 
lėlį rankoje laikydamos. Juk jos 
neturi ką tuo metu laikyt ir ne
žino, ką tokiais atvejai kalbėt. 
Čia cigaretė su stikleliu joms pa
sitarnauja giltinės prisišaukimui. 

Rūkorės vejasi vyriškius 

Plaučių giltinė yra stipriausio-

DR. RAIMUNDAS BLAŽYS 
D A N T I S T A S 

1007 < \ ir t ixs S t r e e t 
l>o\vner<. ( i rove . III. 6 0 5 1 5 
Valandos pagal s u s i t a r i m ą 

Tel. — 9 6 8 - 0 0 4 5 

DR. VL. BLAŽYS 
•LAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

2KOI \V«-*t tvirti Str»t* 
Kampas 63-i-io."* ii* t'aiiiornia 

Vai.: pirmad.. antrad. ir ketvirtad. 
•5 iki 7:3u vai. vaka.ro. 

šeStad. nuo 2 iki 3:3'> vai. 
Pagal susitarima. 

Ofisu telef. 47K--I012 
lU/Mi. icl. \ \Albrook 5-30-*)* 

! toli* ir "Jaunystės maršą". 

v,S>»-kš?: 

\ '••••-.. Į;cr u darbu rcnie-o Marcelė Kl aiait iene t,deš > su drauge Lietu
vio sodyboje , Cbicagoje , aptaria daržovėmis ir vaisiais gausaus maisto 
naudą. Nuotr. M. Nagio 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ontario 

Nors Jungtinis choras tebuvo 
i sudarytas iš visų Toronto lis-
! tuviškų chorų tik specialiam 
Į tikslui — muz. St. Gailevičiaus 
sukakčiai paminėti, bet šiuo kar 

j tu dauguma salėje buvusūj klau
sytojų pageidavo, kad šis cho
ras ir toliau veiktų Toronte. 

Visas vargas su tokiais, kai jie, 
prisišaukę giltinę, stengiasi viso
mis keturiomis jos atsikratyti. 
Kai jau nėra išeities iš tikros per 
savo apsileidimą prišauktos mir
ties, tada tik jie šaukia iš visų 
pašalių gelbėtojus. Deja, dažnai 
jau esti šaukštai, po pietų. Štai, 
jaunutė, mažų vaikų motina 
miršta nuo pragertų kepenų, 
nuo perrūkytų plaučių. Ten vy
ras kaip ąžuolas merkia akis am
žiams dėl užmigdytos per cigare
tę širdies. O mes tik lakstom su 
užuojautomis, su "vainikais, su 
atsisveikinimais. Taip ir baigiam 
savo verkią, kada ji net būna ne
pradėta. 

Gana tad tokio nežmonišku
mo! Pradėkime ryžtis visi eiti tik
rai lietuvišku ir nemektotai 
icrikščiorušku keliu. Pajėgiantie
ji, imkime savo veikla duoti pa-į 
vyzdį silpnesniam savo broliui, 
šankiai gyvenimo keliu žings
niuojančiai sesei. Savo darbais! 
stokime kovon su didžiausiu mū-j 
sc priešu su asmenybės menku-į 
mu, nes ant tokio menkumo leng! 
vai sau suka lizdą rūkalų - svai- j 
galų giltinės. 

Moteriškė*. sparčiai krinta 
»mo plasčra vėžio 

Pavyzdys patraukia silpnos as
menybės žmogų eiti klaidingu, 
net mirtinu keliu. Kasdien per 
televiziją matomi žmonių žudy
mai atbukino mumyse žmoniš
kumą. Mes nedavėme i teismus 
mūsų asmenybių žudytojų. O tu 

į ji žudikė šio krašto vyrų. Tik 10 
•proc. tokių vėžių pasitaiko nerū
kantiems vyrams. Taigi, 90 proc 
plaučių vėžio atsitikimų pas vy
rus būtų galima išvengti, jei jie 
savo asmenybe sutvirtėtų ir, vie
toje rūkymo, naudinga veikla už 
siimtų. Mat, dabar vyrų mirtin
gumas per paskutinius 45 me
tus nuo plaučių vėžio per ciga
retės nenaudą pakilo dvidešim
čia kartų. Dabar vėžys pas "vy
rus (ypač juodosios rasės) kyla 
visose plotmėse. Apsileisti kovoje 
su vėžiu nė vienam žmogui ne
apsimoka. Priešingai, apsisaugo
ti nuo takios giltinės kiekvienam 
verta. Štai, moteriškės ėmė nuo
dugniau saugotis gimdos vėžio -
jų mirtingumas nuo tos negero-

"TfiVYNTĖS PRISIMINIMŲ" 
KONCERTAS 

"Tėvynės Prisiminimai'' To
ronte, — tai radijo ir televizi
jos programos pavadinimas. 

Šios programos vedėjas J. R. 
Simanavičius labai ištvermingai, 
niekada nepailsdamas, tvarko 
lietuviška, radijo programą, ne
seniai pridėjęs prie to paties pa
vadinimo dar ir kabeline tele
vizijos programą, transliuoja
mą du kaitus per savaitę. 

Radijo programą "Tėvynės I 
Prisiminimai'' J. R. Simanavi
čius pradėjo 1951 m. Per tą lai
ką Kanadoje jau gana daug ra
dijo bangomis paskleista lietu
viškų žodžių, lietuviškų minčių, 
savų dainų ir muzikos garsų. 
Tai lietuvybės gaivintojo svetur. 
J. R- Simanavičiaus nuopelnas. 

Lietuviškoji programa "Tėvy
nės Prisiminimai" girdima Ka
nadoje ir JAV-se. šiuo metu ji 
perduodama 6 dienas savaitėje. 

Čia pat pažymėtina, kad J. R. 
Simanavičius yra ne tik radijo 
ir televizijos programų vedėjas, 
bet jis ir nepailstantis veikėjas 
visuomeninėj veikloj. Dsbarti-

Po to žodj tarė ' "Tėvynės Pri-
sinunimų" vedėjo brolis. Prisi-

niu metu jis yra KLB Krašto j kėlimo parapijos klebonas, kuh. 
valdybos pirmininkas. Aug. Simanavičius, OFM. pa-

1975 m. sausio 11 d. Toronto | re ikšdamas. kad jis savo vyres-
Lietuvių namų didžiojoj salėj : m u o J u b r o i u Jon}l Robertu tik-
jvyko radijo ir televizijos pro-1 r a j didžiuoj.asi ir džiaugias:. 
gramų -Tėvynės Prisiminimai" j T a l P P a t padėkojo jam už ne

pailstamą veiklą Lietuvos ;r lie-
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi

mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

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

This publieation ė avaOable in microfilm from: 
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300 North Zeeb Road — Ann Arbor. Micb. 48106 

Tel . P R 8-3329 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTU, A U S Ų , N O S I E S IR 

G E R K L E S LIGOS 
2 8 5 8 W e s t 6Srd Str«et 

V a l a n d o s pagal susitarimą 

metinis koncertas - balius, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu. 

Pirmuoju scenoj pasirodė sol. 
Algis Simanavičius, kuris, akom 
panuojant pianistui E. Krikščiū
nui, išpildė Šimkaus "Da nepa
ketinau" ir "Tamsiojoj nakte
lėj", pridurdamas dar ariją iš 
operos "Simone BoCeanegra", 
G. Verdi. 

Sol. Algis Vėlyvis padainavo 
Šimkaus "Kur bakūžė samano
ta" ir ariją iš operos "Marta", 

! V. Flotovo. 

Sol. Vaclovas Yerikaitis pa
dainavo Čaikovskio "Tomskio 
dainą", Tosti — '"Tavęs nebe
myliu" ir Aronwe — "Laisvės 
varpą". Abiem pastariesiem so
listams akompanavo muz. SL 
Gailevičius. 

Jungtinis choras, diriguojant 
V. Verikaičiui ir akcmp. E. 
Krikščiūnui, padainavo Gudavi
čiaus "Kur giria žaliuoja", Ben-
doriaus "Mergužėle, lelijėle" ir 
dvi St. Gailevičiaus — "Oi toli. 

dabartinį dešimtmetį daugiau i kol gyva, su tcfkiais pat jausmais, 
kaip dešimt milijonų amerikie-! kad ir iki 90 metų amžiaus. Jai, 
čių bus gydomi nuo įvairios vė-i girdi, palieką tokie jausmai, ko-

Lietuvio sodybos šeimininkė M. Bo-
s ienė vaišina svečią kontraktorių 
Danielių Normantą liesinančiu mais 
tu . Nuotr . M. Nagio 

žio giltinės. 
Išvada. Pradėkime saugotis vė

žio visomis galimomis priemonė
mis. Pirmiausia, visi, ypač mote
riškės, meskime rūkę tabaką. Ta
da plaučių vėžys visu 90 proc. 

kie jai buvo 30 metų esant 
Jei ištikrųjų aš esu nenormali, 

tuo atveju, Jūs kaip daktaras ge
riau žinote. Prašau bent keliais 
žodžiais '"Draugo" sveikatos sky
riuje užsiminti, ir jei yra tam 

sumažės. Vėžys gali atsirasti net.vaistų, norėčiau žinoti. Būsiu 
pas vaikus. Mergaitėms lytinių 
organų vėžys pasitaiko keturioms 
iš dešimt tūkstančių. Net pas la
bai, jaunas jis gali reikštis. Nuo
dugnus tikrinimasis sveikatos 

Jums dėkinga. 
Atsakymas. Seniai reikėjo 

Tamstai pasitarti su savo gydy
toju, o nekentėti penkis metus. 
Čia irgi apsileidimo pavyzdys. 

vės ėmė retėti jau nuo 1936 me- Į f? s r i t i ^ į ? &li geriausiai pa- Bereikalingai kenčia 
tų. Jos tik dabar (po prezidentie
nės nelaimės) ėmė nuodugniau 
tikrintis krūties vėžio reikale. Ap-

rėjome taip daryti ir dabar. Dar f siletdimas šioje srityje privedė 
ne vėlu. Juk kūno žudytojas ne 
tiek žalos padaro, kiek asmeny
bės ardytojas. 

pne jų didžiausio mirtingumo 
nuo krūties vėžio, palyginus su 
kitų jų kūno dalių vėžiu. Stenki-

Pradėkime aktyvią kovą vi-1 mės atsikratyti plaučių giltinės 
sak frontais su mūsų asmenybių į mesdami rūkę ir susilauksime 
niekintojais, su visokeriopais nie
kais dabar viešame gyvenime 
tarpstančiais, ir mūsų gyvavi 
mas čia ant žemės įgis prasmę. 
Gana pataikauti visokiems žiau
rumų skleidėjams. Kur jie pasi
reikštų, tapkime neperšaunama 
stena jiems. 

Nestabdomi žiaurumai teJevi-
ZJfofe jau davė pasėkas: Cbicago
je kasdien nužudoma keturi žmo 
nes. Ntržudomi jie todėl, ka-d su-
žvėrėjęs žmogus taip nori. Ly
giai gražiai žūna moteriškės nuo 
plaučiu vėžio pasibaisėtinu grei
čiu, nes rūkančios savu elgesiu 
tokias gj'ltinrs kviečiu i -r < 
plaučiu*. 

New Yorke veikianti kovai û 
vėžiu šiame krašte draugija (A-
merican Caneer Society) medici
niškoje spaudoje skelbia, kad 
plaučių vėžys dabar tapo trečia 
savu stiprumu amerikiečių mo-
m g l i i i gihme. Šiais metais, pa
lyginus su praėjusiais, daugiau 

giedresnių dienų. 

Nereikia pu vėžiu /aisti 

Šio krašto vyrų ir moteriškių 
antra iš eilės savo stiprumu bus 
;einamosios angos ir žarnos vė
žio giltinė Jaunesnių kaip 15 me 
tų šio krašto vaikų vėžio giltinė 
pasmaugs 3.500 Šiais metais Pu
sė tokių mirčių bus dėl staigios 
leukemijos. 

Visada apsimoka vėžio saugo
tis ir nuo jo gydytis. Dabar Šia
me krašte jau randasi pusantro 
milijono išgelbėtų nuo vėžio as
menų. Šiais metais išgelbėtų nuo 
tokios giltinės bus 222.000. Ne
malonu, kad iš dabartinių 365,-
000 vėžio giltinės apimtųjų šio 
krašto žmonių šiais metais mks 
111.000 Jie galėtų būti išgelbė
ti, jei anksčiau juose giltinė bū
tų buvusi pastebėta, jei jie anks
čiau būtų tikrinę savo sveikatą ir 
jei būtų saugoįęsi tos giltinės, 
svarbiausia - jei būtų aerūkę, Per 

daugelis 
žaboti. Gydomas vėžys dabar I mūsų gerųjų moteriškių dėl sa-
trejopai: operacija, švitinimu ir vo apsileidimo ir didelės nežinios 
kraujo vėžį naikinamais vaistais. 
Būdas parenkamas pagal vėžio 
rūšį, jo Išsiplėtimą ir paciento 
stovį. Neužmirškime: apsauga y-
ra geriausias gydytojas. 

Pasiskaityti. Intemal Medicine 
N*w% January 1,1975. 

TEISINGA PATARIME 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

KAI MOTERIS TAMPA NE 
MOTERIM 

Klausimas. Didž. Gerb. dr. A 
domavičiau, atleiskit už nekuk
lus, bet man rūpimus klausimus 

Nieko daugiau apie save nepa
rašydama, gausit tik bendrą pa
tarimą. Tamstai stoka yra mote
riškųjų hormonų. Juos gavus 
Tamsta jausies taip kaip turėtų 
jaustis tų metų kiekviena mote
ris. Nenusimink, Tamsta esi nor
mali ir Tamstai yra pagalba Tik 
tuojau tarkis su savo gydytoju. 
Tokie reikalai per laikrašti pla
čiau neaptariami, ypač turint 
galvoje mūsų skaitytojų tam tik
rus nusiteikimus šiuo reikalu. 

GERIAUSI VAISTAI PRIEŠ 
TARAKONUS 

Klausimas. Kokie geriausi vais 
tai prieš tarakonus. Išbandžiau 
įvairius, ir labai brangius, bet 
vis to biauraus vabalo neatsikra-
tau. Dėkingi bus visi skaitytojai 

tuvybės labui svetur. 
Po to Jungtinis choras Jonui 

Robertui Simanavičiui sugiedo
jo "Ilgiausių metų". 

Į metinį koncertą gausiai at
silankiusi publika buvo filmuo
jama ir artimoje ateityje ji tas 
rodoma ••Tėvynės prisiminimų" 
kabelinėj televizijos programoj. 

Po to buvo vaišės ir šokiai. 
Šokiams grojo gana tranki (gal 
ir per daug tranki — jpunat-
viška) muzika, vadovaujama Al
gio Kaminsko. Jo ir orkestras 
pavadintas "Muzika". 

Svečiai šoko ir linksminosi iki 
1 vai. nakties. Svečių buvo ir 
iš apylinkės lietuviškų kolonijų, 
ne tik iš Toronto. Pr Alš. 

— Amerika medžio trūkumą 
pajus tik apie 2000 metus. Šian
dien JAV miško priauga 32rr 
daugiau negu iškertama. 

ties miltelių kelis svarus (Boric 
Acid powdered, po penkis svarus 
dėžės) vaistininkas užsakys išl 
American Drug Industries, Chi-1 
cago, Illinois 60621, ir gaus. Tuos j 
miltelius sumaišyk su smulkiu 
cukrum — viena dalis cukraus 
ir trys dalys (matuok puodeliais) 
boro rūgšties miltelių. Bus bal-
tas mišinys. Saugok nuo vaikų 
— tai nuodas. Išbarstyk visam 
laikui kambario pakampius. Ir 
nenušluok, nenuplauk per kelis 
mėnesius jų. Kaip pavasarį snie
gas prieš saulę pranyks visi tara
konai. Apsaugai palik tų milte
lių pa pylęs visam laikui. Iš kitur 
atklydę tie vabalai, ypač jų vai
kai bus sunaikinti. Tie vabalai, 
ryja cukrų, kartu su ta rūgštimi 
ir gaišta, kaip nė nuo vieno kito
kio jiem patiekalo. Sėkmės! 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
t.inekolotfine Chirursrija 

6449 SOL Pulaski Road (Crawford 
Medical BuUding) TeL LU 5-6446 
8007 W. 83 PL, Justice, BL 599-0500. 

Priima ligonius pairai susitarima-
Jei neatsiliepia, skambinti 374-S012 

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

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

2 4 3 4 W e s t 7 1 s t S tree t 
Vai. pirm., ketv. 

a»trad., penkt. 1-5, 
susitarus. 

1 iki 7 popiet, 
treč. ir eežt. tik 

l>r. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. E0MUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2 7 0 9 W e s t 5 1 s t S tree t 
TEL. GB B-2400 

VaL pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—*; antrad. ir penk-
tad. 10—4, seštad I—8 vai. 

TeL REliance 5-1811 • , 

DR. WALTER J. KIRSTDK 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketYjitad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p.''pi 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGfi 
KTDIKIV IK VA1KC 1MZC 

SPECIALISTĖ 
M F ! > 1 C \ I J BttLPrNG'' 

715fi Soulh \Vestern Avt-nne 
Valandos: Kandien nuo lf' vai. ryto 
iki l vai. popiet. 

Ofiso telef. RE 7-1188 
U*-/i.l. telef. 239-2919 

O f s . t e l . 735-4477 Rez. P R 8-6968 

DR. L DECKYS 
GTT>YTOJA LR CHtRCRCE 

Spec ia lybė — Nervn ir 
E m o c i n e s l i g o s 

CRAVVPORD MKDICA.L BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pasai susitarimą 

Rezid . teL — GI 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
A K U Š E R I J A IR M O T E R Ų LIGOS 

Esu 60 metų. Jau nuo 55 savo I daktarui už naudingą patarimą. 
gyvenimo metų neturiu lytinio 
jausmo. Net pasibaisėjimą dėl to 
turiu. Mano vyras 65 metų. Aš, 
žinoma, šiepki - vaidinu, kiek 
tai jonanoma. Tačiau, kai kada 
prasitariu, kad yra moterų, ku
rios jau nuo 55 metų praranda 
lytinį jausmą. VyraSj žinoma, 

Atsakymas. Geriausias ir pi
giausias - labai tikras būdas vi
sų tarakonu atsikratyti yra šis. 
Nusipirkite iš vaistinės boro rūgs 

G I N E K O L O G I N E CHIRURGIJA 
6 1 3 2 So . , Kedzie Ave . , W A 5-2670 
Valandos 
atsiliepia, 

pagal Misitarimą. 4ei ne
skambinti: MI 2-0001. 

TeL — BE 3-5893 
DR. A. B. GLEVECKAS 

G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

8907 W e s t lOSrd S tree t 
V a l a n d o s paga l sus i tarimą 

Of i so telef. P R 8-2220 

DR. JANINA JAKšEVIčIUS 
J O K š A 

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

Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 1-2 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak.. SeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Kazio Barausko 
U Draugo RIMTIES VALANDĖLES 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ĮMONĖS 
A a. kun. Kazimieras Barauskas pa

rašė kelis Šimtas pamokslų populia 
riam "Draugo" skyriui. Jo atminimu; 
kun. P. Patlabos rūpesčiu Aloyzas Ba 
ronas atrinko aktualiuosius. V. Bag
donavičius, laidojant vel ionį sakė, kad 
"jokio straipsnio rašymas velionio taip 
nedomino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai susikau 
nes". 

Knygos išleidimas sutampa su jo 70 
m. gimimo ir 45 m. kunigystės sukak 
Ona. 

Kaina $4.00. Gaunama "Dranga", 
1545 W. «3rd SU, Chicago, BL 60629 
(persiuntimas 25 centai, ir Illinois gy 
rentojai prideda 20 centų mokesčiui 

Ofe. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2844 We*t 63rd Street 

Vai. kasdien nuo 1-4 p. p. Ir 
6 iki 8 v. Trečad ir SeStad. uždaryta 

DR. K. A. V. JUČAS 
TeL 763-3310 — 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai 

2403 W. NORTH AVF. 
«324 >\ MTLWAtTKEK AvT-

Valandos papai susitarimą. 

Ofiso H E 4-181». Rez- PR 6-8801 

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 W e s t 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave., kampas) 
VaL: pirmad., antead., ketv. ir penkt. 

Xuo 3 iki 7 vai. p. p. 
Tik susitarus 

TeL — 282-4422 i 
DR. ROMAS PETKUS 

AKI V LIGOS — CHTRT-RGIJA 
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Sov. Rusijoje ii Amerikoje 

VORATINKLIUS BENARPLIOJANT 
Amerikos spaudoje, ypač 

"Nevv York Times" dienraštyje, 
plačiai rašoma apie Amerikos 
žvalgybos užsienyje organizaciją 
— "Central Intelligence Agency" 
Kaip žinoma, tai organizacijai 
metamas kaltinimas, kad ji sekė 
ir Amerikos gyventojus, nors tuo 
reikalu turėjo rūpintis FBI (Fe-
deral Bureau of Investigation). 
Esą, CIA paskirtis sekti užsienio 
Amerikos priešų veiklai, o ji, sek
dama savo krašte , peržengė kom
petencijos ribas. 

Reikalą ištirti JAV prez. For
das pavedė specialiai komisijai. 
Šio įvykio nenutylėjo komunisti-

Bet į priekaištus, kad Amer i 
koje šnipinėjama, atsakė "Chica-
go Tribūne" dienraštis, sausio 
8 d. laidoje, teigdamas, kad 
"Pravda" metų metus tylėjo, kai 
pasaulis nuolat kėlė ir kelia So
vietų Sąjungos elgesį, nuolatinį 
sekimą savo piliečių ir savo sve
čių užsieniečių. Dabar jau anas 
laikraštis saukia, kad Ameriką 
užgulė totalitarinių kraštų prak-
tikuo/-» nų šnipinėjimų šešėlis. 
"Ch . Tribūne" patikino, kad, jei
gu tikrai paaiškės, kad CIA taip 
darė, tai bus pripažinta, jog ji 
savo veikla diskreditavo ameri-

TAMSU IR BAUCU 
Politines ii ekonomines nuotaikos V. Europoje 

A. J. STAXIUS Kiekvienų Naujųjų Metų pro
są visose valstybėse pasirodo 
ištisa eilė •'pranašų", kurie ra- I 
šytu ir gvvu žodžiu spėja, kas čiaus. Dabart iniu metu net fer 
turi įvykti savoje tautoje a r kur | darbščioji^ \ . Vokietija turi jau 
nors ki tur metų bėgyje Kai ku-

nė spauda ir "Pravda" paskelbė, kiečių sistemą ir kraštą. VVater 
jog buržuazinė demokratija prak- g a t e D y i a parodė, kad kraštas 
ūkuoja totalitarinę praktiką šni- moka, kai reikia, pats susitvarky-
pinėti nepatikimiems piliečiams. xi ir net prezidentą priversti at-
Esą, JAV kaltina Sov. Sąjungą, sistatydinti. Ir toliau "Ch. Tri-
kad ši persekiojanti žmones, o bune" klausia: "O dabar, kal-
pati Amerika šnipinėjami. Tą b a n t ._.:e "Pravdos" kiemą. Ka-
kaltinimą Amerikai pakartojo ir j a m e s sulauksime, kad tas laik-
'Pravdos" pasturlakas "Tiesa". r a š t į s didžiosiomis 

Komunistinės "Tiesos" repor
taže iš New Yorko "Voratinkliai" 
rašoma, kad CIA veikla Ameri
koje sukėlė pasipiktinimo bangą, 
kad atsistatydino tos organizaci
jos aukšti pareigūnai, kad, esą, 
net amerikiečiai pasipiktino, kad 
CIA kišasi į kitų valstybių reika
lus. "Tiesos" sausio 7 d. numery
je kaltina CIA: "Iš tiesų, juk po 
vadinamąja nacionalinių intere
sų gynybos skraiste CŽV (Cent-

rios nuomonės yra visai tuščios, 
nepagrįstos jokiais faktais, bet 
yra ir tokių, kurios remiamos 
tikrove a r istorine politinių įvy
kių grandine, kuri baigiasi nu
matomu galu. 

Kas. kur ir ką besakytų, vie
na nuomonė y ra visai V. Euro
pai bendra: V. Europos politinis 
ir ekonominis lygis smunka ir | 
visų tautų nuotaika prislėgta 
dėl neįspėjamo rytojaus. Ta atei 
t is tamsi, o kur tamsu, ten ir 
baugu. 

Nė viena Vakarų Europos 
valstybė ta bloga nuotaika nesi
skiria nuo kitų. Bendrieji reiš-

milijoną bedarbių. Įkandin se
ka Bri tani ja . Italija ir Prancū
zija. Tai esąs ženklas netolimo 
karo. 

Bedarbių gyvenimo sąlygos 
šiandien y r a visai kitokios, negu 
buvo seniau. Prieš anuos karus 
bedarbis galėjo mirt i badu. Vals 
tvbė juo nesirūpino, š iuo metu 
kiekvienoje valstybėje bedar
biui y r a i šmokama iš valstybės 

i iždo tiek. k a d bedarbis ir jo šei
ma galėtų b e vargo pakenčiamai 
pragyventi . Tokiu būdu valsty
bės iždas tuš tė ja . Pasiekus jo 
dugną, reikia a rba skolintis iš 
kitų valstybių, kaip dabar pa
darė Br i tani ja ir Italija, arba 
likviduoti savo valstybinio auk
so a t sa rgas , nuvert inant savo | kiniai — V. Europos valstybių 

antraštėmis I vyriausybių neryžt ingumai im-
pirmoj eilėje pradėtų rašyti apie! tis griežtų ir skubių priemonių į d a " u g e H s t o s valstvbės^pinigų vi 
šnipinėjimus ir savų piliečių se- j dabartinėms negerovėms M Ž ^ | U H i , M U imi. •• 11 iii ,1 „ i j i nT !•• 
kimus Sovietų Sąjungoj? Kada j Hnti; pačios valdžios viršūnėse, j k e g m o k e t i k i t ų v a l s t v b i u v a h u . 
partijos vadas Brežnevas sudarys j n o r s » vienos parti jos narių. ' 
komitetą tokiems kaltinimams iš- : y™ dideli plyšiai nuomonių skir 
tirti? Kieno galva dėl to už baus-j t u m e ; neradimas bendros kai
m e nusiris. Mes lauksime atsaky- j b™ &* darbo unijomis ir visų 

valstybių viena nuo kitos eko
nominis priklausomumas. 

mentatorių neigia, kad rusai į 
tokį karą kištųsi, bijodami, kad 
kom. Kinija nesmogtų jiems pa
tiems iš užpakalio. Šita antroji 
pranašystė realaus pagrindo ne
turi ir galima laikyti t ik spėlio
jimu. 

Vidaus karas pavojingesnis 

P a t s pavojingasis karas, ku
ris žlugdo visų valstybių ekono
minį gyvavimą, yra darbo uni
jos, kurios šiuo metu V. Europo
je y r a tiek įsigalėjusios, kad 
faktinai diriguoja savo kraštų 
vyriausybėms tik savo labui, ne
paisydamos visos tautos labo. I r 
nė viena vyriausybė nedrįsta s to 
t i i atvirą kovą su organizuota 
darbininkija Tos organizuotos 
darbininkijos kiekvienoje valsty 
bėję t ė r a tik keli milijonai, bet 
jų rankose visa jėga. Jos gink-

; las — streikai, kurie visoje V. 

MEKSIKA PAVOJINGAM KELY 
Kairiųjų veikla ir užmačios nerimą kelia 

B. JABLONhOU* 

Demokratinių rinkimų ar ku-, Kiekvienam meksikiečiui yra -:-
ria kita proga saujelė komunis- dėlė našta, kuri sudarė pagrin-
tų, patekusi į laisvųjų valsty-1 dą pasipriešinimui krašte, š i -
bių parlametus ir valdžias, at- I toks mokesčių ir kainų pakėli-
kakliai siekia komunistinių tiks- į mas labai panašus į prez. Allen-
lų. Jet tik gab' panaudoti jėgą 
dažniausiai nesiskaito su dau
gumos žmonių valia ar demo
kratiniais poreikiais, kurie sais
to visus piliečius. Jie komunis
tines idėjas bando prakišti. O 
jos net marksistinėse valstybėse 
nesukūrė komunistų išgarbinto 
"rojaus". 

de elgesį, kuris 1971 sukėlė per
versmą. Be to. Mova įtaria, kad 
kai kurie valdžios pareigūnai 
nesąžiningai bandė elgtis ir su
sidariusią padėtį išnaudok i savo 
kėslams. 

Mova mano. kad Čilės prez. 
Allende konstitucinė valdžia kr i -

I to tik dėl to . kad jo įvesta mark-
Demokratiniu būdu 1970 m. į sistinė sistema pradėjo atvirki-

Čilės prezidentu buvo išrinktas I * i a* veikti. Per greit ir per daug 
socialistų partijos vadas dr. Sal- i Ją apgaubė įvairūs ir nepakelia-
vatore AHende Gossens. bet i nu trūkumai. Padėtį dar dau-
kandidatavo visų kairiųjų. įskai I ^ a u sujaukė, kai komunistai ė-
tant ir komunistus, vardu. Rin- i m ė " ^ visuomenės dalį kurs-
kimus laimėjo labai maža dau
guma tik 36,3 proc., nes daly
vavo dar du kandidatai. Net "ir į k o P™* J u o s Pačius 

tyt i prieš kitą. Sis jų išbandy
tas metodas nelauktai atsisu-

toks menkas laimėjimas nesu 
sistemos i 

Politiniai Meksikos stebėtojai 
Movos pastabas laiko rimtu pre-

mo?" 
Tokie yra konkretūs klausimai 

diktatūriniam laikraščiui, ir rei
kia manyti, kad, jei to klausimo 
nematė rusai, tai gal jj pamatys 
lietuviai, Maskvos kolonializmo 
vykdytojai, kalbantys apie CIA nnės žvalgybos valdyba) antiko- . , ,. . - ,. ..... 

. . °7 . -, , . . voratinklius ir u narplioumui. 
munistmes ir antidemokratines 
veiklos ranka siekia toliausias pa
saulio šalis. Vakarų Europos ša
lyse — Italijoje, Prancūzijoje, 
VRF-CŽV slapta rėmė antikomu
nistines partijas, radijo stotis, 
profsąjungines organizacijas, stu- . ... r -
, „ 2 , ., ' pineiimo. 1 am 

dentų grupes, CZV eilę metų ve- hr%in cVn] 
dė slaptą karą Pietų Vietname. 
Laose, Kambodijoje, Čekoslovaki
joje, Vengrijoje, kitose jaunose 

i Europoje yra virte kasdieniniu I kliudė marksistinės 
valiutą iki tokio laipsnio, kad I r e i š k i n i u . I s i e k i m ų įgyvendinti. J i s tuoj | zddentui Echeverria įspėjimu. 

Pr ieš porą metų V. Vokieti jos I n u s a v į n o Amerikos Anaconda į Šių pastabų reikšmę padidina 
oficialūs asmenys viešai juokėsi; bendrovės vario kasyklas, už | ministerio pareigos. Daugumas 
iš britų, kad jie negalį gyventij t a m , pažadėjo sumokėti tik j tiki. kad Moya 1976 m. rinki
ke streikų. Tarptautinė darbo. T 0 G „^j dolerių. Aprėžė preky- ; muose bus rimčicusias kardida-
lyga Šveicarijoje gruodžio mėn. i bininkams ir kitiems pelnus. Tai j t a s į prezidentus. Beveik yra 

paskolos, o! paskelbė streikų duomenis iki I atsiliepė į gamybą — ji suma- i paprotys, kad pokariniais me-
, \ -^- išvardindama 10• ^ Q xusavinus bankus. įmones. | tais vidaus reikalų ministeris 

j krautuves ir ūkius, ekonominis būtų išr inktas prezidentu. 

t a a rba grynu auksu 
Kol k a s V. Vokietija ir Prancū
zija nereikalingos 

' visos ki tos V. Eluropos valsty- Į 1973 m e tų , 
; bes jau apsikabinėjusios uba- Į valstybių. 

_ . , : gu krepšiais . Jei toji V Europos! P r a d e d a n t a u kščį ausiu strei-1 gvvenimas staiga sustojo ir pra-
Tle bendrieji reiškiniai turi ir ubasvs tė i r nedarbas turi ba ie -1 , •, •-• 1 * u- * • V- • -i ZzL 

• - - uua.gvs>u; u. ucuo.x u«u> uuii u<tig I j ^ gkatčiuim, tos valstybes t a ip | dėjo visko trukti. savas priežastis, gaminančias la • t is karu, t a i kur t a s karas pra- į 

Apklausinėjimo metu paaiškė
jo, kad CIA sekė apie 10.000 ame
rikiečių, tačiau paneigiama, kad 
buvo einama prie masinio šni-

pat pažymima, 
kaip skelbia "New York Times* 
laikraštis, kad 22 asmenys buvo 
{jungti į įvairius judėjimus Ame
rikoj, kad 1967 m. buvęs CIA 

socialistinėse valstybėse ji rėme d i r e k t o r J U S R i c h a r d H e l k u r i s 

kontrrevoliucines jėgas Dar ir d a b a r a m b a s a d o r i u s i r a n e . 
dabar stotys Laisvoj, Europa ^ ^ e ^ ^ 
ir Laisve , kūną išlaiko CZV, ^ . ^ ^ ^ TgSm n j e k a d a 
tebevaro antikomunistinę pro
pagandą prieš Tarybų Sąjungą ir 
socialistines šalis. Žaliosios bere-

nebuvo sekamas koks nors kong
reso atstovas. Iš viso ilgame liu-

. , . . . . . dijime matvti, kad CIA stengėsi 
tes pasirodydavo tai vienoje , tai ; .. , v, . , , . , . . . . . . . „ . . sekti kraštui kenkiančius asme-kitoje kaimyninėje Centrines ar 
Lotynų Amerikos šalyje, jeigu tik 
ten iškildavo liaudies interesus 

bai blogus ir tautoms nuodingus ! sidės? 
rezultatus: žmonių apati ja ir nu 
sivylimas savo vyriausybėmis: 
visoje V. Europoje didėjimas be
darbių skaičiaus: gyvenimo ly
gio smukimas: produkcijos ir 
investacijos į pramonę mažėji
mas; nepasitikėjimas valiutos 
pastovumu. Dėl tų priežasčių in
fliacija auga kaip ant mielių. 

rikiuojasi: JAV-bės, Kanada, | Prie krautuvių atsirado eilės. 

Slogiausioji pranašystė 

Politinių įvykių ir jų rezul-

Italija. Indija, Australija, B n - ; ^ ^ ^ fr d e m o n s t r a _ 
P i rmiaus ia visų akys kryps- tamja. Belgija, Japonija švedi- ; M o t e r y g ^ 

ta į Vid. Rytus . Izraelio-arabų ja ir V. Vokietija. Taigi tuo lai- j m v i r t u v ė s ^ ^ . ; ^ h ^ 
santykiai ne gerėja, bet blogėja, ku streikų skaičiumi Britanija ^ ^ ^ ^ d u o n o g ^ ^ 
Susi ta ikymo viltys išgaravo tą buvo penktoje vietoje, o V. Vo- t u r ė j o .. k o m fti„„„„ ^ . 
dieną, kai palestiniečių organi-; kieti j a paskutinėje vietoje. J i tu ^ ^ & d e m o n s t r a c i j a b u v o j . 
zacijos buvo Jungt inių Tautų , rėjo pagrindo iš britų pasijuok- s p ė j i m a s k a d A ] l e n d e %mmgm 
pripažintos legaliomis. į tampa ; t i . Bet paskutinių dvejų metų a p g a v Q fr ^ ^ ^ 
yra labai aukš t a ir ilgai tęst is ! daviniai rodo. kad V. Vokietija j s i l a i k y s 
negali. J a u pasivijo britus streikų skai 

čiumi ir bedarbių milijonu. 
Antra , gandai , kad JAV-bės I _ . ,. T . . . . . . . . 

.. ,. .. _ Tokios galingos \ . Vokietijos 
karine j ėga ga.; priversti ara- . ° * , . . 

tatų tyrinėtojai aiškina, kad I- bus at iduoti naftos šalt inius! ekonomims smukimas, jau tre-
• - TT • i- • 1 i • • 1 '• čias šiame šimtmetyje, nemaža 

sis ir II-sis pasaulinis karas ki- j t a rp tau t ines organizacijos kout- ; v""" 771..— -m. 
lo ne dėl politinių įvykių kompli rolei, š i t uo atveju kyla klausi- W m « *va™ l r k , t o m s V ' ^ ^ 
kacijos, bet dėl ekonominių ir mas, ar Sov. Rusi ja gins a rabus : P ° s v ' a I s t > D e m s -
ypač dėl didelio bedarbių skai- ir neįsivels į karą su Amerika. Vienintelis kelias išeiti iš da-

Daugelis pasaulinių įvykių ko- j bart inės politinės ir ekonominės 

nis. 
Kaip žinoma, ši organizacija 

, . r*\j isieigta 1947 m. apsisaugoti nuo pasiryžusi ginti vyriausybe. CZV , . . . „ „" , ° ., . _ . . . . 1 1 užsienio priešu. Kiek savo ilgu sistemingai organizavo ginkluo
tus ardomuosius išpuolius prieš 
revoliucinę Kubą. Salvadore Al-
lendes vadovaujamos liaudies vy
riausybės nuvertimas ir fašisti
nės diktatūros atėjimas į valdžią 
Čilėje buvo viso pasaulio pasipik
tinimą sukeliąs CZV darbas". 

' metų veikloje ji yra pasiekusi, ne-

apie Sovietų Sąjungos užsienio po- j 
litikos akcijos tinklą. 

Taigi aukštų kvalifikacijų moks- j 
linmkai šiame veikale Įžvelgia j So
vietų Sąjungą, užimančią šeštą da
lį žemės paviršiaus, sutelkusią 
stambią karinę jėgą ir politinę įta
ką, viešai besireiškiančią diploma
tiniu keliu, o slaptai veikiančią per 
komunistų partijos tinklus. Auto-

. . , , , 1 "ai pabrėžia, kad Sovietų Sąjunga 
skelbiama, bet tik {domu, kad ko- j s i e k i a p r i m e s t i savo valią, savo 
munistinė spauda. įskaitant ir į santvarką visam pasauliui, tą sieki -
lietuvių, tuos įvykius priminė. į tną remdama milžiniška karine jė-
Bent lietuviai iš "Tiesos" plūdi-! S» tarptautinio komunistų partijos j 
mosi pamatys, kad šiaip jau na i - j t h l k ! ° v e i k i m u f k l a e t o s Prie™<>-' . . , ., . - . C. . v - 1 nemis. Pasaulio tautos savo politi-viais laikomi amerikiečiai uzsie-; . «-_*_ ^t„^„^^„^,^, , ~ ; 

I nį gyvenimą planuodamos. yra pn-
nio valstybių veikla domėjosi^ ir Į ̂ r s t o s atsižvelgti j Sovietų Sąjun-

Tokie ir panašūs kaltinimai turėjo savo žmones. Amerikiečiai | gos galimą vienokią ar kitokią re-siai organizacijai rodo, kad jos teigia, kad CIA neturėjo teisės 
veikla toli gražu nėra jau taip sekti žmonių savo krašte, bet 
nereikšminga, ir be abejo pa- "Prav-daf ar "Tiesai" dėl to rėk-
vergtos Lietuvos gyventojai, skai- ti kaip ir būtų nepatogu. Komu-
tydami šiuos sakinius, pamatys, nistinės diktatūros laikraščiai ga-
kad Amerika jau nėra taip naivi, lės tik tada rėkti, kai Brežnevas 
kad ji, nors ir ne visai efektingai, Kosyginą paskirs sekti, kodėl šni-
ką nors veikia. Tačiau šie kalti- pinėjami ir persekiojami ne tik 
nimai atsigręžia į pačius komu- suaugusieji, bet net ir vaikai, pvz. 
nistus, nes jie juk įvedė savo ar- ruįsirašą į komjaunimą ar lanką 
mijas į Čekoslovakiją ir Budapeš- bažnyčias. Cali kai kas kalbėti 
to skerdikas Chruščiovas numal- apie voratinklius Amerikoj, bet 
šino laisvės siekiančią, sukilusią ne Maskvos vorai, raudonojo ver-
vengrų tautą. gijos tinklo mezgėjai. A. B. 

tamsumos tėra tarptautinis visų 
V. Europos valstybių, dar ko

optuojant Japoniją, JAV-bes ir 
Kanadą, bendradarbiavimas, pa 
dedant viena kitoms finansiš
kai. Daug tuo klausimu, tiesa, 
jau kalbėta tarptautinėse kon
ferencijose. Žodžiai liko žo
džiais. Nejaugi dar reikės laukti 
kito šimtmečio pradžios, kol at
siras gabus ir autoritetingas po
litikas pastatyti V. Europai ant 
sveikų ir tvirtų politinių bei 
ekonominių kojų 

Kairiųjų užmačios 

Nei Moya rimtas įspėjimas. 
nei jo užimamoji vieta kabinete 
nesustabdė kairiųjų siekimų. 
Prez. Luis Echeverria su kai
riaisiais pareigūnais ėmė gar
siau kalbėti apie kraštutines 
pastangas "socializmui" įvesti. 
U g i šiol jokia aukštesnė valdžia 
taip nesielgė. Su savo turimais 
kapitalais didino krašto pramo
nę ir stengėsi daugiau žmonių 
darbu aprūpint. Plėšt drėkinimo 
priemones, kad padidintų dirba
mos žemės plotus ir pakeltų že
mes ūkį ir mais to gamybą. Ne
daug prezidentų ieškodavo užsie 
nyje pagalbos. Bet jos neatsisa
kydavo, kai reikėdavo padaryti 
skubius pagerinimus. Tačiau 
Echeverria užsienio kapitalams 
visai užsklendė duris ir įvedė 
sunkius suvaržymus. 

Meksikos pranešimų autorius 
y ra Jesus Reyes Meroles. Yra 

lė visuomenėje kaltinimų audrą vykdomojo komiteto pirminin-
prieš Moya, nepaisant, kad mi-, kas ir vadovauja Institucinei re-
nisterių kabinete užima antrą- ; voliucijos partijai. Atrodo, jis 
ją vietą ir laikomas įtakingu turi daug įtakos ir užsienio ka-
žmogumi Meksikoje. Įtarinėja- pitaJų suvaržymų reikaluose, 
n a , kad j is šia žinia, siekė vals- nes giriasi, kad ir be kapitalisti-
tybės saugumą apsaugoti arba nė« sistemos išvystys Meksikos 
sau asmeniškos pirmenybės, ku- gerovę, 
ri jam patarnautų būsimuose 

Panašiai saka Meksika 

Daugumas meksikiečių šian
dien galvoja, kad Čilės pervers
mas gali pasikartoti Meksikoje. 
Apie tai kalbėjo vidaus reikalų 
ministeris Mario Moya Palen
da. Žinią tuojau 'EI Dia" laik
raštis paskelbė puslapio viršuje. 
Savo pastaboje paminėjo, kad 
yra ir Meksikoje tokių žmonių, 
kurie siekia perversmo. 

Šios žinios atskleidimas sukė-

akciią. Knyga atskleidžia imperia
listinius Maskvos komuniTrmo pavo
jus ir su ja verta plačiau susipažin
t i J. Pr. 

Vakarų Vokieti os kancleris Helmutj 
Schmidt susimastęs. Kraštas šiuo 
metu turi nemaža politinių ir eko
nominių rūpesčių 

— Amerikoj iš gyventojų 
sunaudojamos energijos namų 
apšildymui 15r/c eina vandens 
šildymui. 

prezidento rinkimuose. Šiaip a r 
taip. tai sukėlė nieko gero ne
žadančius ginčus, kurie tik dau
giau Meksikos politikai kenkia. 

Nepasitenkinimą sukėlė ben
zino apmokestinimas 50 p r o c i r 
pakėlimas mokesčių prekėms. 

Tačiau to nepatvirtina meksi
kiečių antplūdis į Amerikos 
ūkius ir kitas darbovietes. Teisė 
tai ir neteisėtai bėga iš Meksi
kos j Ameriką ir dirba menkiau 
sius darbus ir už menkiausius 

(Nukelta į 5 pusk) 

Laisvės netekus 
Atsiminimai iš komunistų kalėjimo ir Sibiro 

BENEDIKTAS BUTKUS 

gauti, visą kūną koks tai drėgnas šaltis varstės, dre- Į gus spirgintume, riebalai kvepia... Paragaukime... 
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bulys purtės. Nusivelku savo viršutinį švarką ir. duo
damas Janiui jį apsivilkti, sakau: 

Nereikėjo mudviem ilgai triūsti, rankos pirštu 
j smilium liepsnelės ištirpdytą žvakės steariną ir rieba-

— Nors esi dar jaunas ir stiprus vyras, bet ko-1 lus laižyti. Greitai baltoji žvakė sudegė. Mūsų karce-
munistinio kalėjimo gyvenimo sąlygos, ypač karcerio j ris vėl aptemo. Mažas malonumas tamsiame, šaltame 
kančia visus greitai palaužia, sveikatą sužaloja, net j "salone'' ant šaltų cemento grindų sėdėti ir nieko ne-
ir į žemę užkasa. Prašau mano rudeninį šiltu pamu-! veikti. Beldžiamės į karcerio duris ir prašome, kad 
šąlu švarkelį apsivilkti, susivynioti, gal šiek tiek at- į prižiūrėtojas dar vieną žvakelę atneštų- Tai jau būtų. 

galvojame, t ikros "'Velykos'" pasismaguriauti. Prasive-

Spaudoj ir gyvenime 

SOVIETU SĄJUNGOS REIKŠMĖ 
TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE 

Tarp naujų studijinių veikalų I univ. prof. A. Orosser kalha apie 
platesnio dėmesio vertas "The So- į Vakarų Europą. Londono Strategi 

ria karcerio durys. Prižiūrėtojas tarpdury sako: 
Šiandien ant ros žvakės negausite. Paros laike 

Kaip mudu an t "lovos" bemėginame sugulti , prie j gilsi, plaučių uždegimo išvengsi. Aš. šilčiau apsiren-j 
vienas kito arčiau prisispausti, kad nuo dėžės bemie- ; g e s .pajudėsiu, lengviau šaltį ir alkį nugalėsiu, 
godami nenusiristumėm. vis tiek vietos neužtenka — Rytą maisto dalintojas pavaišino dienos daviniu: 
tai galvos per didelės, tai kojos per ilgos. davė po 300 gramų duonos ir po puoduką šilto van- Į tik viena žvakė tepaskiria — antroji "nepaložena". 

— Pamėginkime atbulai sugulti. — pasiūlo Janis . <jens. Tai šiai dienai ir visas maistas. Reikėjo kant- — Na. ir gudrūs tie enkavedistai prižiūrėtojai. 
— Aš savo galvą prie Tamstos kojų priglausiu, ran- na i laukti kitos dienos ryto, kada gausim praryti duo- Nepasisekė jų apgauti, antrą žvakelę išprašyti. Juk į 
komis jas apsikabinsiu, o savo kojas prie Ta ns tos ; n o s gabalėlį ir stiklinę "kipitoko" atsigerti. ; laisvę išėję, nepasigailėtumėm ne vieną žvakelę jiems 
galvos padėsiu, kurias galėsi savo rankomis s t ip r ia i ' Mano draugas Janis pavalgęs apšilo. Susivynio- j ant kapo įžiebti... 
apkabinti ir prie savęs prisispaudęs laikyti. Manau. Į j e s j m a n o švarką parvirto ant cemento grindų ir už-į — Aš galvoju. — sako Janis. — į laisvę patekus, 
kad taip sugulę, galėsime šiek tiek pailsėti. | migo. Užgeso elektros lemputė ir kurį laiką kameroje j enkavedistus pirmiausia reikėtų automato metaliniais 

Janio pasiūlymas buvo neblogas. Taip "Mėgai" , į buvo tamsu. Po kiek laiko prižiūrėtojas padavė de-į "saldainiais"' pavaišinti, o ne žvakes ant jų kapų už-
viet Impact on VVbrld Politics". Tai • nių studijų univ. prof. M. Mackin-! ^ a d į r j ^ t o j "lovoj" sugulę, naujos gyvenimo aplin- gančią žvakę, kurią liepė pastatvli vidury kameros, degti. Didele pasmaluota degančia šluota visus atėjū-
kolektyvus veikaias. kurį redagavo, toeh įžvelgia į Artimuosius Rytus ^ pasikeitimo išvarginti greitai abu sumigom. Ne- g r įndų. Janį perspėjo, kad dienos metu neleidžiama' mis rusus enkavedistus reikėtų iš mūsų pavergtų 
buvęs G. Washingtono universiteto i G. Waahmgtomo univ. prof H. C. L . mieeodamas iuntu. kad mano d raugas Jan i s karcerv miegoti, o tik tuomet, kai į karcerį įnešama kraštų taip iššluoti, kad jų nė kvapo niekas neuž-
pror. dr. K. London. Kinų-Sovietų Hinton — apie Rylų Aziją, n r. W. j " _ * * " ' fr . . . . . . . . . . . • ' 

"lovoje" mane vieną paliko ir aplink mane miegantį "i0va". j uostų. 
vaikščiodamas, vasariškai apsirengęs — be kepurės. Karcerio viduasly degančios žvakės liepsnelė pa-į Trečią parą vėl mudviejų kartų gyvenimą kame-
basnirčias į batelius įsistojęs, lengvu kostiumėliu ir į v a į nno mudviem Rimkų karcerio gyvenimą, net abu-1 roję paįvairino: pavieniui leido į ruošą praustis. Kitų 

A Sohapiro svarsto totalinės I Aziją. Miami univ. prof. L. Goure dekoltuotais baltiniais apsivilkęs, nuo šalčio dejuoda- ( j u pradžiugino. Aplink degančią žvakę ant grindų su- neatidėliotinų reikalų nereikėjo atlikti, nes alkanas 
os pajėgumą. Harvardo imiv. apie Pietų Ameriką. J. Hopkins ; m Q c Unvnia _ ni ia ^ iQ n iii T» m *m i - A J *:u — A„ I — *,..« - - • 1—*-

studijų instituto steigėjas (išleido ! J. Barn&s — apie Pietų Azija Ca 
Hawthorn Books. Inc.. 1974 m. New j lifornijos Technologijos inst. prof. 
Yorke. 312 psl.). Čia Londono univ. i dr. G. J. Pa/iker - apie r>ietrv<Mu 
prof. L 
sistemos 

mas. kovoja — oi ja ja ja. ū ju ju ju ju... mas Kovoja —01 |a ja |», u )U ju ,u ju... sėdome, šildomės, ivg zuvj an t laužo Kepdami, kai- skilvis ir žarnos tuos reikalus taupė "juodai dienai", 
prof. A. n m a n žvelgia į Sov Ru- univ. pmf. Ch. B. Marshall - apie ^ ^ p a m i e g o j e a k a i p z u l k i s i š a p s n i g t o bėjomės: Kai tik iš karcerio į koridoriaus orą patekau, iš kar to 
rf™^5rį * £ e S p e r t L i V . Apžvelgi Sovietų itaka ir p f r arimo guolio pakilęs, pajudėjau, pasiraižiau. skauda- ; _ 2 i n a j k ą , mielas Jani. man ta deganti žvakelė d.del, silpnumą pajutau: akys aptemo, lyg į kokius dū-
taria Sovietų Sąjungos įtaką ivai-, me įvairiose šalyse. buvCS JAV į mus kaulų sąnarius patikrinau, ar dar jie gali pajų- j tarkainiais blynais kvepia. Reikėtų apie žvakelės de- mus patekus, koridorium einant, kojos pradėjo manęs 
riuose pasaulio kraštuose T>ondono I aviacijos atašė Maskvoje dr. Th. W. d e t j įr pamačiau, kad mano draugas Janis skundžiasi, gančią liepsnelę ištirpusių riebalų paragauti. Vis šiek. neklausyti. Tik ruošoje galvą šaltu vandeniu pašlapi-
umv. prof. H. Seton-Watson rašo Wolfe aptaria Sovietų karinę stra-> n a k t į n e m įge , S i šaltame rūsv išsikankinęs, kaip tiek galėsime alkj numarinti. i nes. atsigavau, pradėjau suprasti, kur aš esu. 
apie Rytų Europą, kur pakartotinai j te.gi ją ir politiką .0 pats knygos au-, ^__UA ;xu««—. t;_ i„i.:.. L..-.^.. _ I — I A - ~ . —-JI+J -*~ 1 »» -_* - —.. • .«»- •—• ••»- • • " Įįį^tainia ir 'tieivv^ i f t i r y ^ ^ ' ^ u į d a r y d a ^ 'aivadaį*" ka lba į d r o W > i š h a l e J »- J i R J ° k i u b u d u negalėjęs sušilti, atsi-į _ Aft ta ip pat jaučiu, kad mudu petelnėje spir - | {Bot daugiauį . 



DRAUGAS, antradienis, iv«o- ra. sausio mea. 21 d. į organizacijos, sporto klubas. L<F. ke Uidjssiies veiklos ucisvysio, 
i kvota nustatyta 5.000 dol.. su- Į nors ten paskutiniuoju metu ap
rinkta 10,130 dol. Apylinkės j sigyvenę visa eilė koltūrinin-

I veikloje dirbama visuose LB dar j kų bei visuomenininkų. Apylin-DABARTINĖ JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
ORGANIZACINĖ PADĖTIS 

(Tęsinys) 

Je r se CHy, pirm. A- Žukaus
kas . Apylinkei priklauso 28. 

K*>urnv - Barrison. pirm. dr . 
J. Augius. Apylinkei priklauso 
53 asmenys. 

Netvarko, pirm. V. Audėnas. 
Y r a apie 400 lietuvių. L B solid. 
įnašus Įmokėjo 147. LF sur inkta 
5,040 dol. 

Patersouo, pirm. A. Rugys. Y-
ra apie 600 lietuvių. Apylinkės 
sąrašuose 86. Solid. įnašus su
mokėjo 66. L F surinkta 5,200 
dolerių. 

NVm Yorko apygarda , pirm. 
A. Vakselis. Apygardą sudaro 
7 apylinkės. Aštuntoji — Am
sterdamo sustojo veikusi 1971. 

Apygardos valdyba vykdo vi
sus bendruomeninius darbus ir 
jos piniginė apyvar ta kasmet 
prašoka dešimt tūkstančių del. 
Apygardos valdyba labai akty
viai dalyvavo ir Kultūros Židi
nio a t s ta tymo akcijoje. 

Buslmiek, pirm. T. Pranciš
kus Giedgaudas. O.F.M. Apylin
kei priklauso 25 asmenys. 

Great Neck. pirm. H. Miklas. 
Apylinkei priklauso 60. 

Xew Yorko pirmoji, pirm. V. 
Radzivanas. Apylinkei priklauso 
83 asmenys. 

Oueens, pirm. A. Ošlapas. A-
pylinkei priklauso 105. 

Woodhaveno, pirm. A. Balsys. 
Veikia jaunimo organizacijos, 
choras "Pe rkūnas" , sporte klu
bas , taut . šokių grupė. Tai veik
liausia, remiant is pranešimais, 
N . Yorko apygardos apylinkė. 

Manhat ten - Bronx, pirm. A. 
Dėdinas, i r Maspeth, pirm. P . 
Vytenius, žinių KV-bai nė ra su
teikusi. 

Ohio apygarda , pirm. K. Žie-
donis. Apygardos valdybos veik 

mažiausiai laiko ir energijos 
•'kovoms'' su kitomis patriotinė
mis organizacijomis, bet susti;>-
rinti visą savo veiklą lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos laisvės at
gavimo tikslams". 

YVilkes Barres apylinkės, pa
gal jos pirmininko V. Paulausko 
pareiškimą, veikla laikinai s a k 
ralizuota. 

Vakaru apygarda, pirm, J. 
Činga. Veikla reiškiasi tradiciniu 
didesnio masto Lietuvių dienų 
rengimu ir kt. apygardą sudaro 
5 apylinkės. 

Los Angeles, pirm. O. Razu-
tienė. Apylinkei priklauso 350. 
Solidarumo Įnašus {mokėjo 114 
asm. Veikia lituanistinė mokyk
la, jaunimo organizacijos, cho
ras , sporto klubas. Apie L F apy
linkės vMldyba "nežino", kaip ra
šoma atsakytoje anketoje. 

Phoenix, Arizona, pirm. Emi
lija Josen. Apylinkei priklauso 
44 asmenvs. Yra choras. Solid. 

bų sektoriuose, sąžiningai vyk
dant LB Įstatus. LBT nutarimus 
ir KVakiyoos pavedimus. Sriti
niame suvažiavime š. m. gruo
džio mėn. 1 d. šios apylinkės 
pirmininką KV valdyba Įvertin
dama apylinkės bendruomenės 
pastangas, apdovanojo trijų pre
zidentų medaliu, išleistu L F . 

.YIarqiM*th' Parko, pirm. V. 
Velia. Yra apie 6,000 lietuvių. 
Apylinkei priklauso 2,000. Vei
kia dvi Ht. mokyklos, jaunimo 
organizacijos, choras, sporto klu 
bai. Apylinkėje pasireiškęs ski
limas veiklą sutrukdė. Veikla at
gyja. Valdybos pastangos paste
bimos renkant solidarumo įna
šus, talkinant LF renginių, pla
tinamos knygos, organizuotas 
protesto laiškų rašymas Austra
lijos ir N . Zelandijos vyriausy
bėms dėl Lietuvos okupacijos 
pripažinimo. 

Melrose Parko, pirm. K. Juk
nelis. Apylinkei priklauso 150 
asm. Solid. Įnašus Įmokėjo 42. 
L F surinkta 8.175 dol. 

Miltvaukee, pirm. P . Mickevi-

C L A S S I Fl ED GU I DE 

Įnašus Įmokėjo 38 asm. žinias į čius. Apie veiklą žinių negauta. 
Rockfordo, pirm. dr. V. Pliop-suteikiant į anketos klausimą | 

"Ko laukiu iš J A V L B krašto 
valdybos?", a t saky ta : "Kad ji 
nebūtų tik užmaskuotas fronti
ninkų partijos padalinys, o būtų 
visų lietuvių bendruomenės va
dovaujantis centras". 

Santa Monica, pirm. Gricius. 
Apylinkei priklauso 200 šeimų. 
Solid. Įnašus Įmokėjo 6» šeimos. 
Savo veikloje orientuojasi j Los 
Angeles. 

Apie San Francisco ir Port-
lando apylinkių veiklą žinių ne
gauta . Seatle veikla sustojo. Pra 
sy ta ieškoti galimybių veiklą at
gaivinti. 

Vidnrio Vakarų apygarda. 
pirm. R. Kronas. Tai didžiausia 
JAV LB apygarda ir jos organi
zaciniai darbai reiškiasi fkirtin-
eesnėmis formomis. Koordinavi-

los pastangos ypat ingiau reiš-į mas, paskata veiklai L- didesnių, 
kiamos veikloje su jaunrmu ir \ efektingesnių Įvykių organizavi-
kar tą Į metus rengiant Lietuviui mas yra būdingesni šios aoygai-
dienas. Apygardą sudaro t r y s į dos bruožai. Ją sudaro 17 apy-
apylinkės ir dedamos pas tangos i linkių. Dedamos pastangos :-
CSncinnate ir Daytone Įsteigti l steigti naują apylinkę Crystal 
L B apylinkes. į Lake. UI. 

Cleveiand, pirm. J . Malskis. j Auroros apylinkė, pirm. D. 
Apylinkei priklauso 650 šeimų.' Vizgirdienė. Apylinkėje gyvena, 

lys. 
Waukegano, pirm. P. Petro-

liūnas. Apylinkėje gyvena apie 
150 lietuvių. Apylinkei priklauso 
124. LF sutelktai 10,500 dol. Vei
kia Talkos Lietuvai komisija. 
Organizuojamos gegužinės, kon
certai, vakarai, Vasario 16 mi
nėjimai, rūpinamasi socialiniais 
reikalais. 

Beverly Shore klubas, pirm. 
Eigelis. Vykdo LB apylinkės 
funkcijas, gražiai pasitarnauda
mas LB. 

Apygardoms nepriklausančios 
veikia t rys apylinkės: Auksinio 
Trikampio, Colorado ir Omahos. 
Šiuo metu KValdyba nutarė at
gaivinti ir Centrinę LB apylin
kę, kurios pirmininko pareigas 
eina KV vicepirmininkas R. Ce-
sonis. 

Auksinio Trikampio apylinkė 
apima St. Petersburgo, Fla., ir 
apie tą Gulfo pakraštį gyvenan
čius lietuvius. Apylinkei vado
vauja pirm. J. Giparas. Apylin

kei priklauso 100 asmenų. Solid. 
Įnašus Įmokėjo 16. KV-ba y r a 
kreipusis į eilę Floridoje gyve
nančių lietuvių, prašydama tal
kos organizuojant L B apylinkes 
didesniuose lietuvių telkimuose. 
Rimtą sutikimą ateiti šiame dar
be Į talką y r a davęs V- Balčiū
nas, kuris i r yra Įgaliotas pra
dėti organizuoti Floridoje apy
linkes ii- evantualiai LB apygar
dą. 

Colorado nedidelė apylinkė sėk
mingai vykdo bendruomeninius 
uždavinius. 

Omahos, pirm. A. Reškevičius. 
Gyvena apie 650 lietuvių. Apy
linkei priklauso 150. Solid. įna
šus Įmokėjo 122. L F surinkta 
9,400 dol. Y r a choras, tautinių 
šokių grupė, veikia jaunimo or
ganizacijos. Santykiai su viso
mis organizacijomis geri. Dirba
mi visi darbai , numatyti L B į-
statuose i r LB Tarybos nuta
rimuose i r vykdomi KV pave
dimai. 

JAV L B KV organizacinė pa
reiga verčia ieškoti būdų Įjung
t i visus Amerikos lietuvius Į LB. 
Tačiau pirrninis rūpestis y ra pa
sistengti, k a d LB apylinkės at
sirastų didesniuose lietuvių tel
kiniuose. Tokiu y ra Pennsylva-
nijos senųjų lietuvių apgyven
dintuose plotuose. Bet LB evan
geliją skelbti ir LB idėją prigy-
dyti ten y r a sunkiai Įmanomas 
darbas, č i a reikia ne tik KV pa
stangų, be t plačiosios lietuvių 
visuomenės gerosios valios ir 
talkos. Reikia supratimo, apie 
kurį poetas Stasys Santvaras 
Stasiui Barzdukui rašytame laiš
ke (Pasaulio Lietuvis, Nr. 1/66, 
1973 m.) sako ; " Jau gal reikia 
ne tik stebėtis, bet ir verkti, kad 
daugelis mūsų žmonių iki šiol 
dar nesupranta L B siekių, t iks
lų ir idealų". 

HVTX)MWAM — POR KENT 

Išnuom. 3-jų kamb. butas su mais
tu asmeniui reikalingam priežiūros. 
925-7126 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos: 

Ras bus, kas nebus, bet žemaitis 
nepražus, 
B. Sruoga 

Kon-Tild 
Thor Heyerdahal 

Naktys Karaližkiuose, 
L. Dovydėnas 

Rytų pasakos, 
Vincas Krėvė 

2.50 

3.75 

2.00 

.50 

3.00 

R E A L E S T A T E 

OWKEB \V1UL SACRIFICE 
ATTRACTTVE 7 Room Octajfon Brick 
Home, 2 Batha. La^ge Bedrooms. 
Ijarge Kitchen, Gas Hot Watpr Heaf. 

2 Car Garaže. (South west Side). 

Call Owner 735-6006 

Prie 72-os ir Francisco — 16 metų 
senumo 2-jų aulS^ų mūro namas. Bu
tai po 4 kamb. Atskiros šilumos, 2 
maš. garažas. $43,500. Kreiptis \ 

BUD'S REAL ESTATE 
TeL 254-5551 

Sen kareivis Matatutis 
J. Jankus 

Trys sakalai, 2.00 
A. Vambutas 

Ukee- Waguu, 2.00 
A. Colbachini, SDR 

Knygos gaunamos DRAUGE. 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams. 

G O L D M I N E 
IN AN APT. BUILDING 

AU brick, 5 apt. bldg. plua (and tliia 
is the gold mine) 7-unit sleeping 
room detached home. Lot is 100x200* 
on Ogden Ave. in Lisle. Totai income 
f21.832 annually. Priced to ae!I 
$188,000. Terma available. Shown by 
appt. only. Call — 

C—LOTA REAL ESTATE 
flxolnsive Agente 
TeL — 971-3415 

EVERGREEN PARK 
3 Bedroom Ranch Style Brick 

Gas Heat — Attached garage. 
Near Catholic & Public Schools. 

Shopping Center — Transportation. 
Low 30's. 

424-3612 (After 5 PM. and week-ends) 

HELP WANTED — VYKAi 

W E L D E R 
Esperieneed 

Are and Heliarc Welder 
For steel and stalnless steei. 

pipe and tube. 
Mušt read blueprints and 

make own lay-outs 
MUŠT SPEAK ENGLISH. 

FRINGE BENEFITS. 

REMPE C0MPANY 
840 No. Sacramento Blvd. 

Chicago, Illinois 
An Eąuai opportunity emDloyer 

HELP WANTED — MOTERYS 

WOMAN TO JJVE IN 
or work 7 to 4 daily. 

Companion lor elderly lady. Lito 
nousewoxk. Beautiful Lake Forest 
area. References. 

9 AJM. to 3 P.M. CaU 642-807& 
or 5 P.M. to 10 P.M. CaU 234-174! 

MISCELLANEOUS 

Solid. įnašus įmokėjo 400. Vei
kia dvi li tuanistinės mokyklos, 
jaunimo organizacijos, tautinių 
šokių grupė, Čiurlionio ansamb-

"Draugo" knygų lentynose 

lis. spor to 
choras. 

klubas. Ramovenų 

per 200 lietuvių. Apyl^ikei pri
klauso 26. LF surinkta per 1,400 
dolerių. 

Bridff?porto, pirm. A. Būga. 
Apylinkei priklauso 78. Sol. jna-
įusšus jmokėjo 70. L F surinkta 

Co'umbus. pirm. dr. R. gilba- Į 5.000 dol. 
joris. Apylinkei priklauso 33 as-j Brighton Parko, pirm. J. šla-
meny? į jus . Gyvena apie 2,000 lietuvių. 

Pi t t sburgh. A. Ycius. Veiklos i Apylinkei priklauso 575. Solid. 

jau išstatytas naujas 
RŪTOS romanas 

ALĖS 

nevykdo. 
pietryčiu apygarda, pirm. K. 

Česonis. Vykdo suvažiavimus, 
skat ina apylinkių veikla. Apy
gardai priklauso 6 apylinkės. 

Baltimorf*. pirm. J . Šilgalis. 
Veikia lit. mokykla, taut inių šo
kių būrelis, jaunimo organizaci
jos. Rūpinamasi informacija a-
merikiečių ta rpe . 
L B apylinkei priklauso 250 
asm. L F suteikta 10.611 dol. So-

VIENIŠI PASAULIAI 
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50. 

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su-

Aloyzo Barono 

ABRAOMAS IR ŠONUS 
premijuotas romanas 

grįžo į Draugo 
knygyną 

Dabar jau galima gauti 
"DRAUGO" KNYGYNE 

antrą laidą. 
Kaina — $4.50 

(Užsakant paštu, reikia pridėti 
50 centų mokesčiams ir paštui) 

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos: 

LIETUVIU POEZIJOS 
ANTOLOGIJA . . . $7.00 

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00 

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA H d a l $10.00 

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i* 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu. 

Sis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais. 

Knygos gaunamos "Drauge". 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc mo
kesčiams. 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

G«rų prekių didelia psudrinklmaa Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do
lerių certtfikatal. maistas, akordeonai 

W. « t th St. Chicago, m . «o«2». 
TEIJ5F. — WA 5-2787. 

NAUJAS ŽVILGSNIS 
4 butų didelis mūras. Neša 1 5 % 

nuo Investuoto kapitalo. Platus lotas. 
Atskiri gazo šildymai. Brigbton Pke. 
$30,000. 

Octagoo muraa. 6 kamb. pilna S 
gražūs kamb. sausam beiemente. Oa-
zu šildymas. 2 auto. garažas. Apie 
60 p. lotas. Marąuette Pke. $22,000. 

DldeiLr 5 kamb. 2-jų ankstų, 20 
metų mūras. 1 % vonios. Sausas pu
šinis belsmentaa. Blokas J pietus nuo 
Mar<vuette pko. ir Kedzie. $22,950. 

2.jų aukštų mūras pinigams rinkti, 
Marųuette Pke. Dabar duoda pajamų 
apie $8,000 metams. Viena senut* 
negali prižiūrėti Ir atiduoda už 
$40.000. 

1% aukšto. S butai ir t auto mū
ro garažas. Fantastiškai rami vieta 
prie pat Marquette pko. še imos skl-
rybos verčia atiduoti už $22,500. 

Puošnus 3-Jų butų, 15 metų mūras. 
2 auto mūro garažas. Arti mūsų ofiso. 
$48.000. 

2 butų maras Ir 8 kamb. base-
mente. Garažas. Arti ofiso $28,500.00. 

5 butu "octogon" originalas. Mo-
dern. viduj. 3 auto garažas. Gražiam 
Marquett^ Pke. $46.500. 

10 bntų mfir. 2 auto mūro gara
žas. Naujas gazo šildymas. Alumin. 
langai. 60 p. lotas. Arti mūsa. 
$77,000. 

S batų mfir. Ir 2 auto garažas. Arti 
vienuolyno. Tik $29.000. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Wa*hten*w Av. BE 7-7200 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname b vaškuojame 

vtsų rISių grindis 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai Jrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas įrengiu 
kambarttu rūsy. Dažau. 
Zigmas. teL 651-9625 ar 77S-0838 

10% — 20% — 80% pigiau moke-n 
• ž apdraudą nuo ugnie« ir automo
bilio 

įnašus jmokėjo 430 asm. LF su- , ^ ^ 3 vaizdais atskleidžiami tė-
rinkta 40.400 dol. Apyfinfcžs \ „ i r v a i k u santykiai, senųjų 
veikla pasireiškia ir didesniais i p r i s i r i š i m a s p r i e p r a r a s t o g ū n t o 

renginiais. Leidžiamas b:ulete- į krašto bei praeities prisimini-
nis. plačiai informuojąs apie L B : m a j ^ jaunimo polinkis pasiduo

d i svetimai įtakai. veiklą ir kt. reikalus. 
Cicero, pirm. A. Markelis. A-

pylinkei priklauso 628 asmenys 
Veikia jaunimo organizacijos 

Romanas įdomus visiems, nes; 
io puslapiuose kiekvienas ras į 

tautinių šokių būrelis. m e r g a i č : ą s a v e ar savo aplinką, kurios: 
tinklinis "Viltis". 

East Chicago, pirm. K. Pocius. 
lidar. įnašų surinkta 210 dol. L B į Apylinkėje gyvena 220. Apylin-
apylinkės valdyba nori, kad bū-1 kei priklauso 188. Anketos prie-
tų atgaivinta L B nario knygutės i rašė reiškiamas noras aiškiau 
ir ženkleliai solid. įnašų įmokom į aptart i LB nario sąvoką ir lai-
a tžymėt i . j kytis solidarumo įnašo įmokėji-

Philadelphia, pirm. J . Stelmc- 1 mo privalumo. Apylinkėje reiš- j 
kas . Apylinkei priklauso 160. so- I kiasi susirūpinimas dėl kai kurių 
l idarumo įnašus įmokėjo 120.! LB-je nedarnumų, pasireiškusių 
Veikia jaunimo organizacijos i Chicagoje. 
Philadelphijoje. East St. Luis, pirm. Grybi-

Piet inės N . Jersey, pirm. V. j nas. Apylinkei priklauso Č4 asm. 
Voler tas . Apylinkei priklauso \ Sol. įnašų įmokėjo 79 dol., LF 

nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte. 

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi pne jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams. 

WINDERS MEDICAL ARTS. 
3213 W, 63rd Street 

Tel. WA 5 - 4787 
DIABETINIS MAISTAS IR 

GAMINIAI 
PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

Mes patelefoiraoshn jūsą jcydytojui 

ŠEIMA TAUTINĖJE 
BENDRUOMENĖJE 

V.CI2IŪNAS 

PLB Švietimo Tarybos leidinys, 
kuriame nagrinėjama šeimos įta
ka vaikui bei jos vaidmuo, užda
vinys ir svarba lietuviškai bend
ruomenei 

Pabaigoje nurodoma, kaip su
rašyti šeimos kroniką. Leidinys 
95 psL su kraujo giminystės ir 
svaininės giminystės rodyklėmis. 
Kaina 1.50 dol. Gaunama "Drau* 
ge". 

D £ M E S I O ! 

F R A N K Z A P O L I S 
1208 Vi West »otb Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-SHM 

O V I N G 
KERfiNAS perkraasto baldus ir kit a daiktas. Ir « toli miesto leidi, 
a s i 1 rpilns spdntada. 

TEL. — WA 5-8063 

BUD'S REALTY 
NAMŲ PIRKIMAS BEI 

PARDAVIMAS 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

BALYS BUDRAITIS 
4369 So. Archer A venas 

Tel. — 254-5351 

B O T : NUOMAVIMAS 
Namu pirkimaa — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago* BU 60632, teL S27-5980 

įvairių inrakitj pasirinkimą*, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFIKATAI I B AT7IOMOB1IJAI 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

tSOl W. *»th St., Chleaįco, tU. 60«2« 
SSSS So. H&Lsted, Chloago, EU. 6O4U18 

TeL W A S-2787; 2M-S320 
V. \ į la j i t lnn*-

Maža lietuviška dovana 

108 a sm. Solid. įnašus jmokėjo 
54. L F sur ink ta 3*500 dol. Vei
kiama socialinio bendravimo pa
grindais , rengiant kultūrines po-

surinkta 7.025 dol. 
Ga«e Parko. pirm. I. Stonči^-

nė. 
Hot Springs. Ark., pirm. P. 

v 

pietes. Stengiamasi siekti ameri- • Balčiūnas. Apylinkėje yra 195 
kiečius su informacija apie Lie
tuvą. 

Scrantono. pirm. L. Dovydė.-
nas. p r ik l auso apie 30. 

WashHijtfx>no. pirm. dr . J . Ge
nys. Pr ik lauso 250 asm. Solid. 
įnašus jmokėjo 150. L F sur inkta į Anketos pastaboje ragina 'baig-
6.612 dol. Veikia I jt. šeštad. mo- Į ti visas apylinkių ir apy.2ft.rdu 
kykla. jaunimo organizacijos, j nesantaikas". , 
Valdybos pirmininkas, atsakyda-1 Lemonto, pirm. K. Laukaitis, 
mas į anketą, pridėjo ir pasta-! Apylinkei priklauso 340 asme-

asmenys. Solid. įnašus įmokėjo 
75 asmenys. L F nerinkta. 

Kenosha - Racine, pirm. L. 
Pkūra. Apylinkei priklauso 134 
asmenys ir visi sumokėjo solid. 
i našus. LF surinkta 12.000 do). 

bą. kad Bendruomenės Kraš to 
valdyba turėtų sunaudoti &uo 

nų. Solid. įnašus įmokėjo 55 šei
mos. Veikia mokykla, juuoimo 

Š V E N T O S M I Š I O S 
L I E T U V I Š K A I 

Visos nekeičiamos šv. Mišią daly* yra atspausdinto* vienoj 
labai gražiai išleistoj knygelėje. So žia knygele kiekvienas 
gali labai l'-ngvai sekti naująsias Sv. Mišias. 

Kai knnieas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jn* 
šioj knygelėje galite sekti visas nekintamąsias 8v. Mišin dalis. 
Tekstas stambiomis raidėmis. 

Taip pat rasite rinkini dažniausia] giedama Sv. Mišią me
ta giesmių. Tai labai naudinga knygele. 

Užsisakykite šį šv. MLšhj vadovą fietuvhj kalba. 
Užsisakykite šf naują šv. Mišią vadovą Uetavią kalba. 

Kaina 50 centą. 10% nuolaida, perkant SO kopijų; 25% 
nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 

Rašykite šiuo adresu: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629 

NAMU APŠILDYMAS 
Tataaa peniu ir (dedn naajun pe. 

člu-H. Pigiai išvalau, taifigl alTrlnlmi 
prrdlrbn dPJ dnjįj. (dedu randena iU-
dytuToa. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 

HEATfNO OONTRACTOB 
Xr«sglu mieste Ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visų rūSlų namo 
apšildymui pečius, alr oondltioiung 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, s%-
tictasrai ir garantuotat 

DOMAS £TJKATJ8ILAB 
4444 so. Westem Ava. 

ohicago, m. «o«oa 
TeL V I 7-S447 

T E L E V I Z I J O S 
Ipalvotoa far paprastos 

Radijai 
Itsreo Ir oro vestatnval 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
tM« W. 68tii 8 1 — TėL T76-14M 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dionraityje "Drauge". 

BELL REALTY 
B A C E V I Č I U S 

5 kamb. su i 
sklypas. 61 Ir ' 

GražtM mūr. bnn^alo' 
valgomuoju. Platus 
Wbtpple. 

J % ankSto, S botai po S 
Įruoštas skiepas. Oerai užlaikyta*. 72 
Ir Campbell. 

S botai ir MziHa Pulkus namas. 
Platus sklypas. Brljrtaton Parke. 

4 boto mūriais. Mflr. garažas. Mar-
quette Parke. Reto gerumo pirkinys. 

BV4 kamb. m&r. S -niegamlejl. IS 
metų senumo, atrodo kaip nsjnjc* 
71 Ir A.rtesian. 

Notariatas — Drandanal 
Income Tax 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. —436-7878 

Visuose lietuviSSuoae namuo
se tu rė tų būti lietuviška vėlia
va. N ė r a vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galizna 

778-22831 k i b y t i naažą vėliavukę a n t raso-
- į mojo stalo. Galima ir ne t pada

ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavuke. Dienraščio 
"Draugo" admintstracija gali 
pr is ta ty t i tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia-
VK plevėsuotų Jūsų narnuoae. 

M. A. Š I M K U S 
RKAli KSrTATE. NOTARY PTJBUO 

rvcOMF. TAX SKRTIGB 
4290 S. Maplcsvood, Tai. 254-7490 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMINTIJ IŠKVIETIMAI, pUdoml 

PILIETTBftg PRAflTMAI tr 
kitokį blankai 

Tokios vėMavos kainuoja po 
$1.25, (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Clinois 
valstybėje) . Užsakymus siųski
te "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street . Chicago, DL 60629. 

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

Apdraus tas perkraustymas 
{vairiu atstumų 

823 WEST S4th PLACE 
TeL FRontier 8-1882 



ANTROJI S. KUDIRKOS VIEŠNAGE 
CHICAGOJE 

PERGALĖS ŠVENTĖ 
BRIGHTON PARKO 

LIETUVIŲ ŠVENTOVĖJE 

Moderni Brighton Parko liet. 
parapijos šventovė talpina apie 
1000 žmonių. S;ui.vo 19 d. lietu
viškos sumos metu ji buvo pil
nutėlė lietuvių, nes šventovę a p 

daknygę, sakė, kad už takios ne 
kaltos knygutės perspausdinime, 
kurioje visai neužgaunamas ko
munizmas, keliamos bylos ir 
žmonės teisiami. S. Kudirka iš
reiškė viltį, kad Lietuvoje drą
suolių užteks, tik mes laisvieji lie
tuviai turime nenutausti ir gy-

lankė ir Mišiose dalyvavo Simas j i^ e m i ' laikydamiesi Dešimties 
Kudirka su žmona, taip pat l i e J D i e v o P*^™* i r Lietuvos hun-
tuvos gen. konsulas New Yorke 
A, Simutis. Visų nekantriai lauk
tus svečius į šventoves priekį at
lydėjo lit. mokyklos mokiniai, 
jaunimo organizacijų atstovai ir 
būrelis šaulių. Salia Kudirkų ir 
Lietuvos gen. konsulo Xew Yor
ke, ėjo Kudirkų šios kelionės 
sponsoriai Balzekai, L Dargienė, 
LB Brighton Parko apyl. pirm. J. 
Šlajus ir kiti su parapijos dvasiš
kiais priekyje. Choras giedojo '"O 
Kristau, pasaulio Valdove". 

Prie altoriaus išsirikiavus vė
liavoms, įžanginį tautinėmis . is-

DRAUGAI, antradienis, 19TO m. sattsio men. 21 d. 

Chicagos ateitininkų Naujųjų Metų sutiktuves prisimenant. 
A. Markelis. A. Markelienė. 

Iš k. j d.: EI. Razmienė, dr. J. Gliaudelis, J. Gudelienė, 
Nuotr. Z. Degučio 

i tadienį Chicagoje Egzekutyvo i metus žvejoti silkes Atlanto van 
| klubo nariams skaitė paskaitą, denyno šiaurėje, kad jas įšsau-
! kurioje gana kritiškai atsiliepė; gotų nuo gaiutino išnaikinimo, 
f apie nauju vyriausybės ekono-' Iki šio! Norvegijos žvejai sužve-

ininj planą. Paskaitoje dalyvavo jodavo pus^ visų sJkių iš Atlan-
ir keli lietuviai. '.o vandenyno. Dėl šio nutarimo 

ATOSTO<K)S SILKfcMS ! \9™ m - C * * k ž U n O S ***** H^ 
i dirbimo jmonese, kurios apdir-

Norvegija yra nutarusi už- j b a **>' '<• visos norvegų sužvejo-
drausti savo žvejams i š t i s u s ! t o s žuvies <tj 

no žodžių. 
Per S. Kudirkos žodį nuo alto

riaus nepasitraukė Mišias atna
šavęs kun. J. Plankis su liturgi
niais rūbais, nepasitraukė prel. D. 
Mozeris ir kiti dvasiškiai. Vi
siems S. Kudirkos žodis, tartas lie
tuvių šventovėje, paliko gilų įspū
dį ir reikia tikėti, kad tai nemažai 
padės tos parapijos lietuviškai a-
teičiai. 

Pasibaigus Mišioms ir S. Ku
dirkos žodžiui, vėl procesija, va
dovaujama paties klebono, išly
dėjo svečius iš šventovės į para 

CACERO LITUANISTINES MOKYKLOS 
SUKAKTUVINIS VAKARAS 

Tradicinis Cicero Lituanisti-j čius, V. Radvilas. B. Rajseki, E. 

torinėmis nuotaikomis ataustą! P * * ^> k u r k a v u t e i susirinko 
Žodeli tarė Mišių komentatorius j beveik visi Mišiose dalyvavę, 
a k t K. Oželis. Po jo labai nuo-į T o s d i e n o s P r i j o s biulete-
širdžiu žodžiu Kudirkus paarei-1 n^c s k a i t ė m Prasmingus prel D. 
kino parapijos vadovas prel. D . l a z e r i o sveikinimo žodžius: Ne 

Taudruais rūbais pasi-i-Pri-klausomybė teisingumas « 
laisvė yra idealai, kurie visada za 

Mozeris, 
puošusi jauna lietuvaitė, atsisto
jusi šalia altoriaus, pranešė, ku
rios giesmės bus giedamos Mišių 
metu. Visa tai dvelkė maloniu 
naujumu. 

Mišias atnašavo ir dienai pri
taikytą taiklų pamokslą pasakė 
kun. J. Plankis. Iš dienos Evan
gelijos minčių išplaukęs jo pa
mokslas buvo skirtas tiems, ku
rie skelbia tiesą. Kai jie dar Lietu
voje dėjo gėles prie dr. V. Kudir
kos paminklo Naumiestyje, prisi
minė Lietuvos himno žodžius 
"ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius 
telydi..." Šiuo metu pasaulyje at
sirado trys dideli tiesos skelbėjai: 
Vengrijos kard. Minzenty, rašyt. 
A. Solženitsinas ir Simas Kudirka. 

Iškilmingos Mišios, kurias y 
pač puošė akt. K. Oželio atlikti 
skaitymai ir choro bei visos baž
nyčios giedojimas, baigėsi Lietu
vos himnu. Dar keli -K. Oželio 
komentarai prisimenant visus 
Lietuvos kankinius ir į švento
vės priekį tarti pakviečiamas S. 

vi mūsų protą, bet žmogus, toks 
kaip Simas Kudirka, kurs tais ide
alais gyvena, kurs, nesigailėda
mas net savo gyvybės, dėl jų ko
vojo ir herojiškai iškentėjo di
džias kančias, paliečia jau kiek
vieno širdį". 

Kudirkų apsilankymo proga 
parapijos vadovas prel. D. Mo
zeris. LB apyl. pirm. J. Šlajus ir 
lit. mokyklos vedėja S. Jonynie-
nė atskira brošiūra išleido istori
nę S. Kudirkos kalbą, pasakytą 
jo teisme Vilniuje 1971 m. T a 
brošiūra po Mišių buvo visiems 
nemokamai dalijama, o kavutės 
metu minios lietuvių apsupo Ku
dirkus, prašydami jų autografų 
ant minėtos brošiūros. 

S. Kudirkos pergalės diena 
Brighton Parko liet. šventovėje 
.buvo tikrai įspūdinga ir giliai pa
triotinė. Ir tai išdava to, kad pa
rapijoje taikiai sugyvena ir kartu 
dirba klebonas, jo vikarai, LB 
airyvlinkės valdvba ir l i t mokyk 

I . r ' . . . „ , . - r . . . 1 . - 1 

nių mokyklų vakaras šjmet bu 
vo išskirtinis ta prasme, kad 
mokykla mini 25 metus nuo jos 
įsisteigimo, o aukštesnioji lit. 
mokykla jau artėja prie dvide
šimties metų sukakties. Mokyk
lai išsilaikyti mokslapinigių ne
užtenka ir du trečdalius lėšų 
tenka sutelkti kitais būdais. 
Vienas jų yra mokyklai paremti 
vakarai. Šįmet toks vakaras j -
vyko praėjusį šeštadienį Cicero 
Šv. Antano parap. salėje. 

Gausiai susirinkusius svečius 
trumpu, gražiu žodžiu pasveiki
no mok. tėvų kom. pirm. inž. 

šulaitis ir L. Vabaiaitis 
Visi jaunieji programos atli

kėjai buvo labai šiltai sutikti. 
Dėkodamas už programą J. Arš-
tikys priminė rašyt . A. Kairio 
sakinį, kad, jei čia i r nebuvo 
visa tobula, tačiau tie jaunieji 
menininkai y r a mūsų, jie yra 
mokyklos mokiniai, liudijantieji 
mokyklos prasmingą darbą. Me
cenatų ir aukotojų vardu žodį 
tarė LB apyl. pirm. A. Markelis. 

Po šiltos vakarienės turėjo 
svečiai progos pasišokti, Bichne-
vičiaus orkestrui grojant, ir taip 
pat laimėti dovanų, kurių skirs-

Juozas Arštikys, pakviesdamas I tymą gyvai pravedė J . Aršikys. 
mok. A. Kliorienę, kuri pranešė 
apie mokinių pasiruošimą pro
gramai ir pakvietė tai progra
mai vadovauti Jūratę Arštikytę. 
J i vakarą pradėjo padeklamuo
dama nuotaikingą inck. A. Ka-
šiubienės specialiai vakarui su
kurtą eilėraštį. Po to aštuntos 
klasės mergaičių sekstetas pa
dainavo Pienė, Norėčiau aš ke-

lietuvių kalbą, papročius ir tur
tingą kul tūrą savo jaunųjų eilė
se. Lietuviškam jaunimui linkiu 
drąsiai žengti mūsų garbingos 
tau tos didvyrių pramintu keliu." 

Pastebėtina, kad tiek klebo
nas, tiek Šv. Antano par. mok. 
seselė vedėja yra j au čia gimę 
lietuviai. Mokykloje direktorius 
y ra kun. dr . A. Juška , inspekt. 
A. Kliorienė. mokytojai A. Bau-
kutė, A. Kašiubienė, G. Končie
nė, dr. B . Motušienė, S. Palio
nienė, A. Repšienė, J. Jokubka. 
Pr. Razminas ir muz. Skridulis. 

Tėvų komitetą sudaro J. Arš
tikys, pirm., K. Razma, E. Rač
kauskienė, W. Bichnevičienė, M. 
Gabalienė, D. Milūnienė. S. Ta
mošiūnienė, J . Grigaliūnas ir V. 
Laniauskas. 

l i tuanis t inės mokyklos vaka
ras šalia paramos mokyklai duo
da progą ir patiems lietuviams 
pabendrauti , nes direkt. A. Juš
kos žodžiais "Mokyklos stengia
si stovėti aukščiau vietinių gin
čų. Visi, kurie atsilanko į meti
nį mokyklos vakarą, yra švieti
mo geradariai ' . Prie to būtų ga 

Kudirka. Jis prisiminė tą Gulago los vedėja S. Jonynienė. Susiskal-
salyno imperiją, kur, tikėjimo dymo vėžys tos apylinkės dar ne
laisvė figūruoja ne tikrovėje, bet r a palietęs. 
tik raidėje (konstitucijoje), rody 
damas iš Lietuvos atsivežtą mal-

VI. Rmj. 

SIMAS BANKETE 

ir Ridikėlis ir petruška. .Sekste
tą sudaro F. Bobinaitė. V. Mar-
kauskaitė, K. Tauginaitė, M. 
Vaitkutė. K. Variakojytė ir L. 
Grigaliūnaitė, kuri dainas paly
di gitara. 

V. Kuprytė pianinu paskam
bino Bethoveno kūrinį, o V. Mic
kus pagrojo pora kūrinių akor
deonu. V. Laniauskas padekla
mavo A. Gustaičio eilėraštį. 

Suktinį ir šustą pašoko moki
niai. Tautinių šokių moko stud. 
A. Baukutė, akordeonistas V. 
Mickus, Tautinius šokius šoka: 
J. Arštikytė, S. Baltrušaitytė, 
V. Elvikytė, I. Gadliauskaiė, J . 
Galinaitytė. L. Grigaliūnaitė, E. 
Karaliūtė. R. Končiutė. V. Kup-

Vakaro proga buvo išleistas 
leidinėlis. J ame išspausdintame 
parap. klebono kun. J . Stankevi
čiaus sveikinime be ki tko sako
ma: "Malonu man pažymėti, 
kad lituanistinė klasė regulia
rioje pamokų lentelėje mini jau 
25 gyvavimo metus. Buvusiems 
abiturientams, kaip ir esamiem I i ; m a " pridėti, kad ypač vertinti-
mokiniams, linkiu kad jie nepa- į nas gausus aukotojų ir vakarą 

paruošusių talkininkų būrys. 
P . Svffius 

liauti ten toli toli, Pilki keleliai I mirštu savo tėvų kalbos, tradici- j 
jų, papročių, istorijos. Kaip pa
rapijos klebonas visą lituanistinį 
švietimą rėmiau ir remsiu". ATOMINĖ ELEKTRA 

Šiauriniame Illinois, imant ir 
Parapijos mokyklos vedėja 

seselė M. Salva tore tame pa t , 
leidinėlyje sveikina lituanistinio į C h i c a ^ - 2 9 ' ' elektros gaunama 
švietimo darbuotojus už " p a - 1 l s a t o m i n i l i jėgainių. Statomos 
stangas stengiantis įdiegti j a u - ! d a r k e t u n o s atominės jėgainės 

r apie 1985 m. jau 5 0 ' r elek-nųjų širdyse aukša ir kilnų ide
alą. — Dievo ir tėvynės meilę; 
už ryžtingą ir nepaliaujančią 
drąsą skiepijant juose likti do
rais i r pavyzdingais tėvynės 
mylėtojais, ska t inant pamilti ir 
kiek galima daugiau palaikyti 

t ros šiaurės Illinois gaus iš ato
minių jėgainių. 

FTN AVSDONKO PASKAITA 

Eliot Janevvay, finansų pata
rėjas "Tribūne" dienrašty, penk 

MEKSIKA P A V O J O E 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
atlyginimus. Atrodo, kad darbi 
ninkai netiki Echeverr ia socia
lizmu ir bėga iš Meksikos, k i ip 
žiurkės iš skęstančio laivo. 

Partizanų veikla 
Sugretinus Čilės įvykius su 

dabar vykstančiais Meksikoje, 
nesunku t a rp jų ras t i panašu
mą. Teroras, bombų sprogdini
mai, žmonių žudymai ir grobi
mai pasidarė kasdieniniu reiški
niu. Svarbiausiais įvykiais rei
kia laikyti Echeverria uošvio Jo
se Guadalupe Zuno i r Amerikos 
konsulo Terrence G. Leonheady 
pagrobimus. Tai jaunųjų kairių
jų meksikiečių darbas. Taip veik 
ti juos išmokė Castro. Prijungus 
lėktuvų grobimus ir kovas su po 
licija bei kariuomene, sukelia 
gąsdinančių įvykių, kurie labai 
jaudina valdžią ir Meksikos žmo 
nes. 

Tautinės veiklos partijos va
das Jose Angel Conchello sakė. 
kad Meksikos politines grupės 
rodo pasipriešinimą Echeverria 
valdžiai. Tačiau t a r p dabartinės 
Meksikos ir anuometinės Čilės 
y ra didelis ski r tumas. Ten buvo 
šiek tiek laisvės, čia jos kaip 
neliko. Kitus ski r tumus parodys 
ateitis. Be to . Allende savo val
džioje turėjo daugiau politinei 
pozicijai atstovaujančių žmonių, 
negu dabartinė Meksikos val
džia. 

Pasekus keliolikos metų Čilės 
rinkimus, matyti , kad j rinki
mus ateidavo naujų partijų ir 
sąjungų. Bet čia. Meksikoj, tie 
reikalai veikia priešingai. Val
džios partija niekad:; nepralaimi 
rinkimų. 

I ryte, V. Markauskaitė, I. Mickų-1 
Simo Kudirkos specialus d a r ' t e , I. Skopaitė, L. šulaitytė, K. j 

vienas pagerbimas sekmadienį | Tauginaitė, R. Vabalaitytė, L. Į 
buvo Balzeko muziejaus suruoš-1 Varekojytė, V. Barkauskas, G. j 
tame bankete, Martiniaue salė-J Baronas, V. Bukaukas, J. Gali-Į 
je. Gausiai svečių spietėsi prie • naitis, V. Karalius, V. Laniaus- j 
stalų, papuoštų roželėmis. ; kas. B. Palionis. G. Pranskevi-

garsams. Skambant maršo &c*»~~~-*. . r , J- , • i J- - KAO. Lietuvos uzgrobeia\ bolševikai atėjo Kudirkai, lydinu garbes . J . . 
.. , r J 4. i P 7„ naikina visus pėdsakus, prune-

svečių. Vadovaujant sol. E . Za- *_ - , T „ . . 
,. . . . . . , . „ . T • «,, nancius Lietuvos laisvę. L z t n -

pohenei sugiedoti JAV ir Lietu- laisvam nasaulv iš-
vos himnai. Maldą sukalbėjo f P 8 ^ ; ^ l a J s v a i T \ P * * * * * 

A. t A. JADVYGAI EKERTA!TEI mirus, 
seseris MRRIJ/Į EIDRIGEVIČIENĘ, ELŽBIETA EKER-
TAITĮ, ZIT£ FRANCIENĘ Australijoje, sesers dukra 
IRENJJ SPRINDIENC su šeima ir DR. IDĄ RUTKAUS
KAITĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dr. Sofija šimoliūnas ir E. Grigiškyte 

vysk. V. Brizgys. L. Dargienė kleistą knygą, už užsidėjimą ne-

banketo rengimo kom. pirminiu i priklausomybės laikų pareigūno 
• uniformos gresia kalėjimas a r 
Sibiras. Balzeko muziejus visus 

. ,- . r,, „ j tuos dalvkus brangina ir dėl to pagerbtu asmeniu S. Kudirką., * ° 1 ^ , , . . . . vertas paramos. Kudirka kovojo St. Balzekas supažindino su sve-1 

kė, paskelbė, kad šiemet Balze
ko muziejus paskelbė ypatingai 

čiais prie garbės stalo. Čia buvo 
vysk. V. Brizgys, Kudirkai, gen-
kons. A. Simutis. Cook apskr. 
tarybos pirm. G. Dunne, sen. 
Fr. Savickas, kun. P. Cinikas, 
MIC, Krauchunai, Dargiai, dr. 
K. Šidlauskas, Trakiai, E. Mam-
kus, E . Zapolis, J . Stankevičius, 
kun. A. Stasys, Balzekai ir kt. 

Po vakarienės sen. F . Savic
kas perskaitė Illinois senato re
zoliuciją, kuria sveikinimas S. 
Kudirka, pasirinkęs laisvę ir pa-
sirj-žęs apsigyventi JAV-se. St. 
Balzekas išreiškė padėką už vi
sų teikiamą pagalbą muziejui. 

Skambiomis dainomis svečius 
džiugino sol. Pr. Bičkienė, pa
dainuodama Oi greičiau, grei
čiau. Šį pavasarį. Mano sieloj 
šiandien šventė. Solistei pianu 
palydą sudarė muz. G. Niwrans-
ki. 

2ymenų įteikimo pirm. M. 
Krauchunienė svečius supažindi
no su gen. kons. A. Simučiu, 
kuris savo kalboje priminė Chi
cagos lietuvių meilę Lietuvai. 

ne vien už savo laisvę, bet ir už 
visų mūsų. Jis atlaikė sunkiau
siose sąlygose, šaukdamas lais
vės Lietuvai. 

Simas Kudirka nuoširdžiai dė
kojo už jam suteiktą garbę. 
"Jūs tuo pagerbėte visus, kurie 
savo gyvybę prarado Gulago im
perijoj. Dėl Dievo meilės, kovo
kime vieningai, garbingai už tie
są ir laisvę. Kovokime ne ginklu, 
bet tiesos žodžiu. Dievas mus 
laimins". 

St. Balzekas dėkojo spaudai, 
radijui, svečiams, kurių dėka 
buvo galima skirti po tūkstanti
nę abiems Kudirkų vaikams 
mokslui eiti. Įteikė G. Kudirkie
nei dvi banko knygutes, su tūks
tantine kiekvienoj. Kun. P. Ci
nikas užbaigimo maldoje prašė 
laiminti visų darbą Lietuvai. 
Neo-Lituanų orkestrui grojant, 
svečiai galėjo pasišokti. Orkes
trą savo lėšomis parūpino M. 
Bachunienė ir R. Bartz. 

Banketas buvo jaukus, sutel
kęs daug rinktinės publikos. 

i. Daugailis 

A. + A. 
ALBERTUI AUGUSTINUI mirus, 

ŽMONAI ir VAIKAMS reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

Dariaus ir Girėno Lituanistinė 
Mokykla 

A. f A. 
DR. ANDRIUI BRIDŽIUI 

Clevelande mirus, jo žmoną ELENJJ, sūnų ROMJJ ir vi
sus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi 

Sofija činikiene 
Jadvyga Žukas 

A. + A. 
BRONEI IR ANTANUI DAMBRAUSKAMS 

mirus, ju sūnums ANTANUI, KAZIMIERUI ir jo žmonai 
ZITAI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

P. Balandis 
M, Rimkus 

A. + A. 
PULK. LTN. VLADUI STRIMAVIČIUI 

mirus, žmoną 0N^, dukterį ELEONORA ir anūkę VIO
LETĄ nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje 

Dr. R. Butnis su šeima 
Sobieskiu šeima 

A. t A. OR. ANDRIUI J. BRIDŽIU! mirus, 
žmonai ELENAI, sūnui ROMUALDUI giliausią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi 

Dr. Antanas ir Ona z\ 
Ona Karosiene 
Violeta Karosaifė 

rsKai 

Laidotuvių Direktoriai mm 
6843 SOETH WESTERN AVENUE 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

TRYS MODERNIŠKOS 
M A 5 I N 0 M 3 V t E T A 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL KOME 

— T Ė V A S I R S Ū N U S -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F, DAIMID 
TRYS M0DFSNI0S KOPLYČIOS 

4330 South Califoraia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lfetrrie LaldotoTlą DtrektoHrj Asociacijos Nariai 

W07 S. 
ANTANAS M. 

LITCANICA AVE. 
PHILLIPS 

T«L YArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪN0S 
2814 W. 2Srd P U Č E TtsL Vlrgisia 7-6672 
2424 W. S8th STREET Tel. REpobUt 7-121S 
11023 Soothwert ffighw»y. Palos HlUs, QL TeL 974-441* 

4348 a. 
PETRAS BIELIŪNAS 

CALTRORN1A AVR. Tai. LAfajetts 8-8571 

POVILAS 
HALSTED 

RIDIKAS 
Tat YArds 7-1911 

BIS & 
JURGIS P. RUDMIR 

UTUANIOA ATM. Tai. YArds 7-1138-B 

1444 S, 
ŪSAITIS - SUTKUS 

AVm IMIMIO, CLL. Tai. OLyaspie 2-1003 
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CHICAGOS 
ŽINIOS 

KATALIKŲ MOKYKLOS 

i - I , Pravedus apklausinėjimus 
kų paroda Vasario 16-sios pro- I C h i f š ° f ; "L'Į1 Į g g Į Tu^' 

i IA oo ^ /*.;„.. sių katalikų 9 pasisakė už kata-
ga Įvyks vasario 14-23 d. Ciur-, "* * m.-- • «. id 
Sonio" galerijoj Jaunimo centre, j l l k * ™ k y k ^ T a C i a U , k a t a U , k U 

x Robertas Ralis, a. a. Jono! mokyklos Chucagos arkivysku-
T , , >f — . , r, ,- mioie nuo 1966 m. :ki dabar su-
Lzoldos Macevičiūtės Rabų • J ,J . . . _orv _ . ~ r^ -

mažėjo iš o39 iki 479. Priežas
tys — mažiau gimimų ir nema
žai katalikų išsikėlė iš miesto. 

IŠ ARTI IR TOLI 

ir 
sūnus, trečiuosius metus studi
juoja pobtinius mokslus Denve
rio universitete. Colorado. kur 
yra gavęs universiteto stipendi
ją. Už aukštą mokslo lygį yra 
garbės klubo narys ir į t rauktas 
j dekano sąrašą. 

X Lietuvių fondo narių suva
žiavimo proga milijono užbaigi
mo banketas bus balandžio 12 
dieną. 

x Su LB švietimo tarybos 
pritarimu spalio 17-26 d. "Eglu
tės" 25-rių metų juo liejaus pro
ga Putnamo seselių rėmėjai Chi-
cagoje organizuoja vaikų pieši
nių parodą. Tėvai ir mokytojai 
prašomi vaikus paraginti daly
vauti parodoje. 

x Dr. J . ir A. Jrozevičiai ir 
stud. Grasilda Reinytė, pasinau
dodami tarpšventinėmis atosto
gomis, išvyko poilsio j Floridą. 
Ten pabus apie porą savaičių. 

X Aleksandra Korsakienė 
sunkiai susirgo. Paguldyta §v. 
Kryžiaus ligoninėje, kambarys 
535. 

PREMIJAVO REPORTERIUS 

Marshall Field premija suteik
ta "Sun-Times" reporteriams 
E. T. Pound ir Th. J. Moore. To
kia pat premija paskirta i r 
' Daily News" reporteriui Ph . 
J. O'Conner. 

JAUNŲ VERSLININKŲ 
KONFERENCIJA 

Lemento lituanistinės mokyklos vyresniųjų mokinių choras per Kalėdų eglutės programą. 
Nuotr. Gedimino Biskio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
DVYLIKA BROLIŲ — 

JUODVARNIŲ SCENOJE 
, ticijų skaičiaus aktoriai jau pu-

Jaunų verslininkų draugija 
Junior Achievement, Inc„ šau
kia visos Amerikos jaunų vers
lininkų konferenciją Conrad Hil-1 tosakine medžiaga, įdomiais pa 
ton viešbuty, Chicagoje, sausio 
23 d. Tai būsianti pirma tokia 
konferencija JAV-se. Numato
ma susilaukti 2,000 dalyvių iš \-

į sėtinai lieuviškai scenoje šneka, 
! gražiai vaidina. Ruošiant pasta-

Sausio 19 d. Chicagos visuo-; tymą, glaudžiai bendraujama 
menė, ypač jaunesnieji ir jų tė- į su tėveliais, skautininkėmis. To-
veliai, turėjo gerą progą Jauni- '• kiu būdu išauga lyg ir lietuviš-
mo centro didžiojoje salėje žiū- j ko žodžio mokykla, kuri labai 
rėti "Dvylika brolių juodvarniais' pasitarnauja lietuvybės išlaiky-
lakščiusių" pastatymą. Tai mū-1 mui. Taigi iš esmės veikalo pa
sų žinomos rašytojos Sofijos , ctatymą, nors jame ir buvo kai 
Čiurlionienės inscenizuota 4 j kurių pateisinamų trūkumų, rei-
veiksmų pasaka, persunkta tau- kia vertinti teigiamai. 

KAIP BUS MINIMA 
VASARIO 16 CHICAGOJE 

Kiekvienais metais Chicagoje' 
ruošiama nemaža Vasario 16 mi - ' 
nėjimų. Tačiau pagrindinį minė
jimą jau nuo senų laikų organi-! 
zuoja ir ruošia Chicagos Lietu
vių Taryba. Ta ip yra ir šiais me
tais. Šiuo reikalu šios organiza-| 
cijos vadovai sušaukė ALTos pa-1 
talpose spaudos, radijo, televizi
jos ir visuomenės atstovų konfe-

Kun. A. Kezys v ra pasiryžęs renciją ir painformavo apie mi-
?akojunais ir žaidimais. Pasakos ^ ^ .. . . j ^ ^ . . ūhaeU_ nėjimo planus. Konferencijai va-
siužetas visiems gerai zmomas, 
taigi čia jo kartoti nereikia. 

vairių JAV vietų. 

DEGĖ KRAUTUVĖ 

Pasakos pastatymą rež.savo 
Živilė Numgaudaitė. Pastatymą 
ruošė Chicagos liet. skautų an- po pietų. Reikia manyti , kad Chi 
samblis. Vaidino Dana Petkū-
naitė, Saulius Germanas, Vita Gaisras sekmadienį palietė 

Polk Brothers krautuvės sande- j gerelytė. Rasa Lintakaitė. Tau-
lį 2350 N. Central Ave., Chica- r a s Lmbinskas, Andrius Vikto-

x Luebecko, \ okietijoj, lietu- p o j e . B u v 0 s u g a d i n t i elektros j r a L i n a s Liubmskas, Audrius 
viai dėkingi Chicagos gyvento- l a i d a : i r ^ 4 0 0 žmonių buvo kurį R u š ė n a s Gilė Liubinskaitė. Sal-
jui K. Rapševičiui už "Draugo" ! a i k ą ^ elektros. 
dienraščio prenumeratos pratę- Į 
simą. Iš Luebecko J. Py ragas I 
rašo : "Tik K. Rapševičiaus dė- | 
ka "Draugo" d i e n L t i s pradeda i - : - C , , , : - : 
mus lankyti jau 24-sius metus. Į 
Tai ketvirtis amžiaus. Didžiai 
malonu kuomet a ts i randa tokių 
kilnaširdžių žmonių Reikia ne-

MOKSLEIYIŲ TERORAS 

mė Drangaitė, Rita Likandery-
tė, Ramoną Žygaitė, Nora Šere-
lytė, Laura Lauciūtė, Ginta Re-

pamiršti, kad K. Rapševičius. I - a u s u t e r o r o v e i k s m U 
beveik visus praėjusius metus 
sirgiaėjo. gulėjo ligoninėje, bu
vo padaryta operacija, k a s ne-

1 mokvklų mokvtcjų pasisakė ! Vaitkevičius. Kaip matome, jau-
kasdien einą su baime j mokvk-! ™m aktor:ų t a r i * labai aiški 
lą, kad moksleiviai ko nors j mergaičių persvara. Sesės ir 
jiems nepadarytų. Mokyklose į b r o l i u « juodvarnius vaidino... Iš- j 

TRŪKSTA SIUVĖJŲ 

Ėmus masiniai gaminti rūbus 

skirtinai gerai vaidino 
kiaušiai žodžius tarė Dana 
kūna tė (Meilutė). 

Taigi "Dvylikos brolių" pastaty- dovavo pirm. Juozas Beliūnas, kar | 
mas dar kartą kar to jamas Jau- tu su juo papildomus aiškinimus' 
nimo centro salėje ateinantį pateikė \dcepirmininkai kun. A-
sekmadienį, sausio 26 d.. 3 vai. dolfas Stasys ir sekr. Stasys Man-

kus. 
cagos visuomenė, parėmusi pir-; Lietuvos nepriklausomybės; 
m ą j pastatymą, parems ir an-] S v e n t ė pradedama švęsti jos iš-j 
trąjį, j ji atsilankydama ir tuo vakarėse. Vasario 15 d , šeštadie-
būdo įvertindama mūsų jaunimo ni> I 2 v a l - WP*» Žuvusiųjų už 
ir jo vadovų pastangas, (bk) į Lietuvos laisvę pagerbimas Jau-1 

Į nimo centro sodelyje. Programą 
GRANDIES TRADICINIS a t l i į s i r c i n i k ą :?adės Chicagos 

'VAKARAS • aukšt. lituanistinės mokyklos 
I mokiniai, direkt. Juozo Masilio- i 

Šeštadienio vakare, Jaunimo , n i o vadovaujami, 
centre buvo Grandies ansamblio! Sekmadieni, vasario 16 d., 8 -
tradicinis vakaras. Programą ^ f 5 pradedamos 10 vai. pa-
pradėjo Grandies globos komite- ' maldomis Sv. Kryžiaus bažnyčio-
to pirmininkė L KriaučeUūnienėJ %. Sv- * į į į **%**?* ^ V ' 

Bnzgys. Giedos Dainavos an-ir aiš- ' Tesidžiaugdama labai sėkminga .% y " ^ ^ „ r " " " * * ; " M 

•n, . ! LU^A-: ;„ ,• „ „ ^ „ A . , T Q « , ^ : sambho choras. Tuo pačiu metu a Pet- sokejų ir jų vadoves I. Smie-. ... ^* € i_. 

mažai jam kainavo, o vistiek sa- j fabrikuose, Amerikoje pasidarė 
vo kilnumu darbą tęsia ir to-1 nemažas t rūkumas privačių siū
liau, iš vienos pusės palaikyda- j vėjų. Tai jaučiama ir Chicagoje 
mas spaudą, o iš antros , padary- , 
damas didelę paslaugą mums. 
nes dienraštis gali mus lankyti i 
ištisus metus ir nešti žinias lie-; 
tuviška kalba." 

X Lietuvos Vyčių 112 kp . su- I 

x >Irs. B. Tomkus, Owings 
MilL Md., mums rašo: 'Visuo
met džiaugiuosiu, kai pamatau 
iaiškų dėžutėje mano mielą 

Režisierė, aktoriai ir sceno3 
talkininkai padarė viską, ką ga
lėjo, kad pasaka būtų įdomes
nė, įvairesnė. Paruoštos papras
tos, bet scenos reikalavimus ati
tinkančios dekoracijos, pačių 

Apdovanojo I g į . ^ange l ikų liuteronų <Tė-
šokėjus. an- ' į į # . V*™W°5 bazny&oje 

* „ r* • šventes intencija pamaldas pra-
sambiv išbuvusius o me tus : G. 1 , . _ J, . r.r . . į , 

ves kun. A. Trakis. Vasario 16 d. 

liauskienės veikla, 
ženkleliais penkis 

Čepaitytę, J. Juozevičių, L. Rim
kų, A. Siliūną ir Pr . Pranckevi-
čių. 

Šokių ir žaidimų pynę "Links-

"Draugą". Kartu ji pridėjo 7 
s innkimas jvyka šiandien, sau-! d o l e r i a u k Dėkojame. 
sio 21 d., 8 v. v. švč . M. M. Gi 
mimo parap. mokyklos salėj . 

x V. Kazlauskas. Los Ange
les, Calif.. parėmė mūsų spau
dos darbus 10 dolerių auka . La
bai ačiū. 

X rJoe Venskauskas, Chicago. 
UI., aukojo 10 dolerių. Dėkoja
me. 

X Antanas Kalvaitis. Chica
go, UI., žinomas visuomenės vei
kėjas, prie prenumera tos mo
kesčio pridėjo 10 dolerių auką. 
Ačiū. 

X Stasys Sarauskas , Palos 
Pk.. IU.. aukoje 10 dolerių. Nuo- ' Britain, 

X Dr. Jurg i s Balčiūnas, Stras-
burg. Ohio. žinomas visuomenės 
veikėjas, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dol. auką. La
bai ačiū. 

darbo kostiumai. įspūd.ngos kau I masis ra tas" pradėjo Danutė 
kės, t inkamas scenos apšvieti- \ Bruškytė solo šokiu: Tykiai, ty
mas (jį tvarkė Ramunė Marty- j kiai. Jos pačios choreographipa, 
tė ) . Žiūrovai kurių buvo beveik ! išradinga, ir publikai patraukli , 
pilna salė, veikalą šiltai sutiko. į Toliau programoje du L Smie-
PasibaigU3 pasakai, vaidintojai | liauskienės choreographijos kū-
ir jų vadovai buvo gėlėmis ap- j riniai: Suk, suk ratelį ir Kaip gi 
dovanoti. ! gražus, gražus rūtelių darželis 

proga bus meldžiamasi ir kitose 
lietuvių katalikų ir protestantų ba 
nyČiose. 

Oficialus minėjimo aktas į-
vyks 2 vai. po p. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Amerikos legijo 
no Dariaus — Girėno ir Don Var 
no postai pasižadėjo tvarkyti vė
liavų įnešimą. JAV ir Lietuvos 
himnų giedojimą praves solistė 
Dana Stankaitytė. Lnvokaciją 
skaitys trys jaunimo atstovai. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Baltijos valstybių diploma

tiniai pareigūnai 1375 m. sausio 
16 d. buvo susirinkę \Vashing-
tone pasiinformuoti ir pasi tart i 
klausimais, liečiančiais Baltijos 
valstybes. Pasitarime dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai — J. Rajeckas. A. Din-
bergs. E. Jakson, atvykęs iš 
Nevv Yorko, ir Lietuvos bei Lat
vijos pasiuntinybių patarėjai 
dr. S. A. Bačkis ir V. Tomsons. 

— Žuvo nuo užpuoliko. A. a. 
Los Angeles sausio 7 d. nuo už
puoliko kulkos žuvo Ričardas 
Rudzevičius, 28 m , Juozo ir 
Konstancijos sūnus. Liko tėvai, 
sesutė Teresė ir brolis Linas. Iš 
Šv. Kazimiero parap. palaidotas 
sausio 11 d. 

— Kompozitorės Giedros Gu
dauskienės ir Los Angeles atos
togavusio komp. Bruno Markai-
čio, SJ, rūpesčiu ir pastangomis 
sausio 26 9 vai. vakare Los An
geles KFAC radijo stotis 
"World of Opera" programoje 
transliuoja kompozitoriaus K. V 
Banaičio operą "Jūratė ir Kas
tytis", pastatytą Chicagos lietu
vių operos kolektyvo- Kun. B. 
Markaičiui pristačius, mūsų 
opera susidomėjimą parodė sto
ties programų direktorius Carl 
Princi ir padarė palankų spren
dimą. Visi Pietinės Californijos 
lietuviai prašomi tą vakarą 
operos transliacijos pasiklausyti 
ir stočiai parašyti padėkos laiš
kučius. 

— Clevelande kovo 9 d., sek
madienį, 3 v. p. p. Clevelando 
K. A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopa ruošia V. Putvio minėji
mą. Lietuvių namuose su pa
skaita ir menine dalimi. 

KANADOJE 
— Lietuvių ansamblis "Ginta

r a s " sausio 25 d. atliks progra
mą Maironio mokyklos vakare 
Prisikėlimo par. salėje. Vasario 
1 d. "Gintaras" išvyks į Bosto-
rxą; vasario 16 d. — dalyvaus 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimo 
programoje Toronte; kovo 22 d. 
— Chicagoje "Margučio" su
kakt ies minėjime; balandžio 5 d. 
— Hamiltono "Gyvataro" ' 25 
m. sukakties minėjime dalyvaus 
"Gin ta ro" vadovai. Balandžio 
mėn. "Gin ta ras" kviečiamas 
3a l t imorės lietuvių. Šiuo metu 
ansamblis intensyviai ruošiasi 
ne t ik išvykoms, bet ir savo 20-
t ies metų sukakties minėjimui, 
kur is įvyks gegužės 4 d. St. 
LavvTence Centre for Perform-
ing Ar t s Toronte. Rudenį "Gin
t a r a s " dalyvaus Hamiltono apyl. 
v-bos rengiamoje dainų ir taut . 
šokių šventėje. 

VOKIETIJOJ 
— Kun. A. Gelžinius paruo

šė ir išleido knygą apie Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažnyčią, 
vokiečių kalba. 

— "Annabergo lapelis". Tokiu 
pavadinimu Pabaltiečių Krikš
čionių studentų sąjungos lietu
vių sekcija išleido 40 puslapių 
apimties mažo formato ilius
t ruotą laikraštėlį. Pateikta ne
maža žinių apie Pabaltiečių 
krikščionių sąjungą, jos darbus 
ir planus. Redagavo kun. J. Ur-
dzė ir Pe t r a s Veršelis. Adresas : 
53 Bonn - Bad Godesberg 1, An-
naberger Str 400. 

— Lietuvių jaunimo suvažia
vimas šauk iamas ' gegužės 1-4 
dienomis, Annaberge. 

S. Kudirka su žmona tarp Čiurlionio ansamblio narių. Ansamblis koncertuos 
Chdcagoje vasario 2 d. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Chicagos liet skautų a n s a m - ( š o k v P a d ū k ė l j a u n u o l i s į ^ 
bhs jkurtas 1912 m., visų skau 

Abudu gyvai atlikti. Tautiniame j Jaunuoliai taip pat perskaitys ir 

tiškų vienetų sutarimu. 1972 m. 
x Bronius Zakarka, Detroit. I pastatė "Pupą", šiuo metu an-

Mich.. žinomas detroitiškis, pa- sambliui vadovauja Aldona Mar-
rėmė savo dienraštį 10 dolerių j tienė (pirm.), Alb. Ramanaus-
auka. Nuoširdžiai dėkojame. , kienė, I rena šerelienė, Janina 

Mikutaitienė. Skautų ansamblio x Aukij po 5 dolerios pri
siuntė : 

V. Petruševičius, Franklin. 
Ona Norkūnas, Hartford. 
Hedvrig Kalesinskas, Nevv 

širdžiai dėkojame. 

X Vincas Akelaitis. Cleve-
land. Ohio, prisiuntė 10 dolerių 
auką. Ačiū. 

X Juozas Kamaitis , St. Pe-
tersburg. Fla., giųsdamas prenu
meratos mokestį, aukojo 10 do
lerių. Labai ačiū. 

X JiSį šeštadienį įvykstantį 
spaudos balių prašomi svečiai 
nesivėluoti. Kokteiliai bus 7 vai. 
v., oficialioji dalis 7:45 vai. ir 
p rograma 8 vai. v. Po to vaka
rienė ir šokiai (pr.) 

X JAV LB Cicero apyl. visuo
t inas narių susir inkimas įvyks 
1975 m. vas. 23 d., 12 vai., šv. l 
Antano parap. salėje. Dieno
tvarkėje : susirinkimo atidary-1 
mas, valdybos ir revizijos komi-. 
sijos pranešimai, vienų metų į 
kadencijai valdybos narių rinki-; 
m ai. einamieji reikalai. Visi Ci-
cero lietuviai prašomi dalyvauti . , 

Adolfas Markelis 
Valdybos pirm. 

- ( p r > 

Sofija Vaicekauskas. Chica
go, 

J . N. Kinderis. Chicago, 
A. Sturonas. Oak Lavvn, 
St. Bernatavičius. Cicero. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
x Dr. A. Milius, Calumet Ci

ty. III., apmokėdamas vieną sąs
kaitą, prisiuntė 20 dolerių auką 
savo dienraščiui stiprinti. Nuo
širdžiai dėkojame. 

ka į merginų pulką, stengdama
sis jas pašokinti Scenoje vys
tėsi šokių pynė: Pakeltkojis, 
Jaunystės šokis. Rezginėlė, šoki-
nėlis. Visiems I. Smieliauskienė 
sugebėjo duoti naujumų, kurie 
juos praturtino naujomis figūro
mis. 

Šokėjai gerai paruošti , įspū-
ą. Dabar dedamos pastangos i dingi, kai šoko su klumpėmis, 

surežisuoti R. Spalio "Gatvės suįdomino šokiu su ilgosiomis 
'oeniiuko nuotykius". Bandoma | juostomis. Figūros atliekamos 

vikriai, be sutrikimų. Užbaigta 
L Smieliauskienės sukur tu Ra
tuku. 

j tikslas kiekvienais metais pasta-
fyti scenoje kurį nors veikalą. 
I galimai skauto autoriaus sukur-

ieškoti ir kitų veikalų. 

Tikslas — pamokantis, auklė
jamasis. Pirmiausia mokomi pa
tys jaunieji aktoriai. Daugumas 
jų ateina j pirmąją repeticiją 
labai silpnai kalbėdami lietuviš
kai. Režisierė Živilė Numgaudai
tė turi daug kantrybės, kol iš
moko reikiamu būdu lietuviškus 
žodžius tarti. Po didesnio repe-

Publikos plojimai buvo karšt i , 
pilni pasitenkinimo. Buvo girdė
ti balsų, kad Grandis turė tų va
žinėti po kolonijas su tokia pro
grama. Pabaigoj šokių mokyto
j a ir Grandies vadovė I. Smie
liauskienė dėkojo jėzui tams už 
globą Jaunimo c. Vidai Nauje-
lytei, kuri per vieną nemie
gotą naktį nutapė dailų tautinių 
ornamentų audeklą scenai pa
puošti, globos komitetui : I. 
Kriaučeliūnienei, S. Pranckevi-
čienei. V. Šilienei. A. Luneckui | 

Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo aktą. Sveikinimo žodi 
tars Lietuvos gen. konsule Chi
cagoje Juzė Daužvardienė, kalbės 
Al tos p i rm dr. K. Bobelis. 

Baigiami pasitarimai dėi pa 
grindinio šventės kalbėtojo ang
lų kalba, kuriuo bus vienas žy
mus JAV politikas. Pagrindiniu 
kalbėtoju lietuviu kalba pakvies
tas Lietuvos pasiuntinybės Wa-
shingtone patarėjas dr. St. Bač
kis. Aukas Lietuvos laisvinimo 
reikalams šiais metais rinks aka
demikai skautai,-ės. Rezoliucijas 
paruoš ir jų skaitymą praves 
vykd. sekr. J. Jasaitis. 

Meninę programos dalį sutiko 
atlikti "Dainavos" ansamblis, so
listės Audronės Simonaitytės va
dovaujamas. Akompanuos muzi
kas Alvydas Vasaitis, deklamuos 
aktorė Zita Kevalaitytė — Visoc-
kienė. 

"Dainavos" mišrus ir moterų 
chorai atliks keletą mūsų kom
pozitorių dainų. Tris dainas pa
dainuos solistė Dana Stankaitytė. 
Taigi programa bus labai gera ir 
domi. 

Manoma, kad Illinois guber» 
natorius Daniel Walker ir Chica-

šokėjų motinoms: A. Kazlaus- j goj miesto burmistras Richard 
•denei. I. Vaitkienei, daug pade-i Daley išleis specialias praklama-
jusioms vakarą surengti . J c:j'as. Rūpinamasi, kad spauda, 

i radijas ir televizija tinkamu bū-
Grandis dabar turi 76 šoke- d u paminėtų Vasario 16-ją, (bk) 

jus, gyvuoja jau 12 m., y ra da-į 
vusi programą apie 100 kartų j-i V Y T A r T O DIDŽIOJO A A O J Ų 

\ L ^ RINKTINES PARENGIMAI 
vairiose vietose. Visa Grandies ' 

15 Simo KoArkos sutikimo CleveJanda N'uotr V. 

I . širdis ir vadovė y ra L Smie-1 
Bacevifiaas | liauskienė. 4 . Pr. 

Sausio 12 d. "Gintaro" svetai-
į nėję įvyko V. D. Saulių rinktinės 

valdybos posėdis, kurį pravedė 
rinktinės pirmininkas V. Išga-
naitis. Valdyba patvirtino naujų 
metų surengto baliaus apyskai- ; 

tą, turėta gražaus pelno. Radijo 
stotims Margutis ir Barkus pa- j 
skirta po 20 dol. L. 2. Sąjungai 
Daužvardžio fondui paskirta 25 
dol. Pirmininkas valdybą infor
mavo, kad sausio 26 d. 2 v. p. p . 
Vyčių salėje V. D. šaulių rinkti
nė ruošia kultūrinę popietę su 
iškilia programa. Rus šaulių są
jungos įkūrėjo Vlado Putvio 
raštų sutiktuvės apie kuriuos 
kalbės ir pokalbį praves teis. Al
girdas Budreckas. 

Apie A. Kairio parašytą isto
rinę knygą "Karūną" kalbės 
kun. V. Bagdanavičius. MIC, ku
ris plačiau nušvies knygos isto
rinę reikšmę. 

Vasario 2 d. 3 v. p. p. Jauni 
mo centre V. D. šaulių rinktinės 
meno kuopelė rengia negirdėto 
ir nematyto gražumo vakarą. 
Bus suvaidinta Vaičiūno "Pa
vogta mylimoji", 3-jų veiksmų 
linksma komedija. i . Kaunas 

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ 

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
i draugijos susirinkimas įvyko 
Hollywoodo salėj gruodžio 27 
dieną. Vadovavo pirm. Leonas 
Vasilevas. Jis pranešė, kad 

i mirė narys Jonas Merkelis, ku
ris pagerbtas minutės susikau-

* pimu. Iš praėjusio draugijos 36 
metų jubiliejaus banketo rapor-

įtą skaitė H. Vilkelis. Valdyba 
padėkojo talkininkams, šokėjams 
ir svečiams ir šokiam grojusiam 
Joniko orkestrui. 

Valdyba pasižadėjo dirbti i r 
1975 metais Nusta tytas dide«-

nis nario mokestis, bus 2 dol. 
metams. J revizijos komisiją iš
r ink ta J . Povilaitis, F . Vaitkus, 
M. Radžiukinas. Po susirinkimo 
buvo vaišės, a tnešė dovanų O. 
Švirmickas ir A. 3urokevičius. 
Visus ap tarnavo A. Vaitkus, V. 
Metelis. 

Kitas susirinkimas bus Don 
Varnas posto salėj, 6816 S. Wes 
tern Ave., penktadienį 7:30 v. v. 
sausio 24 d. Prašomi visi daly
vauti . Ona švirmickas 

iiimuiiiiiitfiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimmitiii 
PATIKSLINTA IR PAGRA2INTA 

LAIDA 
Plačiausiai žinoma virimo knygs 

Popular Lifhuanian 
Recipes 
Suredagavo 

Jnozapina Daužvardienė 
šiom dienom Draugo spaustuvg iS-

leido šeStąją laidą šios populiarios vi
rimo knygos. J. Daužvardienė vel pa
tikslino ir pagražino šią laidą naujais 
papuošimais. 

Tai geriausia dovana naujom žmo
nom ar marčiom. Daugelis apdova
noja kitataučius supažindinti juos su 
lietuvišku maistu ir virimu, ši knyga 
yra sukėlusi daug pasisekimo lietuvių 
ir kitataučių darbo vietose ir organi
zacijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
spalvotomis iliustracijomis. Labai pa
togi vartojimui. 
Užsisakykite ją paštu: 

DRAL'GAS Knygų Skyrius 
4545 W«*»t 6Srd Street 
Clrfcago. HUTIOIS 6C«29 

Kaina $3.50. Pridėkite 30 centų 
pašto išlaidoms. (Illinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams ir paš
tui) 
miMiiiimimmiiiiiiiiimiimiiiiiitiiinii' 


