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Kissingeris susirūpinęs Turkijai 
pagalbos nutraukimu 

Turkija iš NATO neišstotų, bet Amerikai bazes atsakytų 

Washrngtonas. —Kongresas biausia, kad invzijai į Kiprą pa-Į ra tos, kurios Turkijoje, Izmir ir 
yra nutaręs nuo vasario 5 sulai- naudojo amerikietiškus ginklus. \ aviacijos bazė Adanoj. Beveik tik 
kyti Turkijai pagalbą, jeigu iki to Pagalba pirmiausia buvo numa-1 ra, kad bazių Amerika neteks. 
laiko ji neparodys pakankamai tyta sulaikyti nuo gruodžio 10, Į Kita bėda, kuria opeuoja Kis-
geros valios Kipro reikalu, bet Kissingerio prašomas Kong- j singeris, bet nenori girdėti Kong 
Labiausiai tuo susirūpinęs sekre- resas pratęsė porai mėnesių. Pra-1 reso vadai, kad nutrūkus dery-
torius Kissingeris. Turkijos stra- ėjusią savaitę Kissingeris tarėsi su boms dėl Kipro, daug galimybių 
teginė padėtis verčia daryti jai Kongreso demokratiniais vadais, i kilti Graikijos — Turkijos karui 
didesnių nuolaidų nei bet ku- bet jie buvo nepalenkiami. Prog-1 Tada Kipro padalinimas būtų į 
riam kitam kraštui. Kraštas, ku- resas, kurį sekretorius galėjo pra vykęs faktas, 
ris kontroliuoja įėjimą į Vidurže- nešti vadams, buvo nepakanka-
mio imą ir yra labai priešrusiš- mas. 1,000 vyrų atitraukimas iš 
kas, turi išlikti Amerikos sąjun- Kipro dar nėra pažanga. Turkai 
gininku ir dar ištikimesnių už ki turi užėmę 40 proc. Kipro, 200,-
tus. Armiją laiko didelę, apie pu- 000 graikų kipriečių pasitraukė 
sę milijono gerai paruoštų karių, iš užimtų sričių, ir turkai nieko 
ir jų karingumas niekam neke- nepadarė, kad jie galėtų grįžti, 
lia abejonių. Amerika turkams y Iš užimtos teritorijos taip pat nė
ra davusi daug bilijonų dolerių žada išeiti, net simboliškai tos 
karinės ir ekonominės pagalbos, teritorijos ploto nemažina. Kipro 
o dabar beveik aišku, kad vasa- de facto padalinimas nepriimti
no 4 laivai su ginklais į Turki- nas nei graikams, nei Kongresui. 

Valgant apetitas 
didėja 

jos uostus jau neišplauks. . , _ . . 
' ' Kissingeris nemano, kad Truki-

Kai kongresas pradėjo kontro- ja pasitrauktų iš NATO, bet toli 
liuoti užsienio pagalbą ir tarė mesnės derybos dėl Kipro daros 
griežtą žodį Turkijai, Kissingeris beveik neįmanomos. Dar nėra 
išsitarė, jog tai "katastrofa". Ko- į aišku, ar Amerikos bazės Graiki-
dėl Kongresas taip supyko? Svar- joje išliks, bet dar svarbesnės y-

KOMUNISTINĖJ SPAUDOJ APIE 
KINIJOS KONGRESĄ 

KUWAITAS Kuwaito naf
tos ministeris Abdul Salem vėl 
kalba apie reikalą pakelti naftos 

j kainą. Reikalas kelti, jo žo
džiais, "yra labai r imtas", kai 
Amerikos dolerio vertė y ra kri
tusi, i r -jie, naftos magnatai, ne
turi tiek pelno, kiek norėtų. 

'.Te.yr.oj: r.ecete. vien.r.ieic naša". 

PARYŽIUS. — Kinijob Liau
dies susiriruriniui arba kongre
sui komunistinės spaudos pusla-

bei argumentų prieš tą kinų tei
gimą neturi, jų ir nėra. 

Vengrų spaudoje pažymuma, 
piuose skiriama daugiau vietos į kad ištaisytoje konstitucijoje į-
nei nekomunistiniuose. Prancū- j tvirt intas dabart inis Kinijos va
zų "LHumanite" , komer.tuoda-! dovybės antisovietiriis kursas. 
mas sesijoje paskelbtą "naujo 
karo neišvengiamumą", rašo, 
jog tokiu būdu Kinijos valdo
vai nori sukelti didesnį pasaulio 
sąmyšį. Laikraštis tokius keti
nimus laiko nesąmone. Nesą
mone laikraštis nori laikyti i r 
sovietų grėsmę Vakarų Europai, 

Fasigendama Maskvos perša
mos "taikos", o kalbama tik a-

| pie pasiruošimą k a r u i 
Lenkų "Glos Pracy", "Žol-

! nierz Wolnosci'' i r kiti pažymi, 
• kad naujojoj konstitucijoj "sie-
; kiama įvesti niekieno nekontro-
j liuojamą diktatūrą", o užsienio 
j politikoj Kinijos konstitucija "į-
| tvirtina tolimesnį antisccialisti 

Prancūzų atominis 
reaktorius Egiptui 
KAIRAS. — "Al Gomhouria" 

rašo. jog prezidentas Sadatas. 
grįžęs iš Paryžiaus, atsivežė su-

Reikalai pagerės 
tik 1976 

WASHINGTONAS. — Prez 
Fordas, į teikdamas Kongresui 
1976 biudžetą, pranašauja, kad 
ekonominiai reikalai pagerės t ik 
1976. Dabart inė recesija bus pa
t i giliausia i r truks ilgiau už vi
sas kitas p o II pasaulinio ka ro . 
Bedarbių procentas pasieks &%. 
J i s prašo Kongresą Amerikos 

siUrimą su prezidentu Giscard, i įsiskolinimo dar iabiau nedidin-
kad prancūzai Egiptui parduos ' ti> J° siūlomų išlaidų sumų ne-
atominės energijos reaktorių. kelti. Biudžetas numatomas i r 

ta ip jau nepaprastai nuostolin
g a s — 52 bilijonai dolerių defi
cito. 

PRANCŪZy SOČIAUSIU IR 
KOMUNISTŲ SKILIMAS DIDĖJA 

N E W YORK. — Omega 7 or
ganizacijos atstovas paskambi
no j CBS studiją ir prisipažino, 
kad jis padėjo bombą prie Ve-
necuelos konsulato New Yorke. 
Bomba sprogo, bet niekas ne
buvo sužeistas. Organizacija y-
ra anticastro žmonių, i r jie tai 
padarė protestuodami prieš Ve-
necuelą, kuri užmezgė diploma
tinius santykius su Kuba. 

Laivas — 
bendrabutis 

LONDONAS. — Londono po
litechnikos kolegija žada nupirk
ti keleivinį laivą Reiną del M a r 
i r jį paversti s tudentų bendra
bučiu. Tai būtų daug pigiau, nei 
pirkti žemę ir pradėt i s ta tybą. 

Nbconas norėtų būti ^ i ^ ' 
^ Indijos artimo 

ambasadorium Kinijoje 
N E W Y O R K _ Šios savai

tės "Time" magazine rašoma, 
kad Richard Nbconas, kalbėda
masis su artimais draugais, sva
joja būti ambasadorium Kinijo
je, Nesako jis, kurioje Kinijoje 
— a r kai bus užmegsti pilni dip
lomatiniai santykiai su Pekinu, 
ar Tautinėje Kinijoje j au dabar. 

ADDIS ABABA. — Etiopijos 
šiaurėje, Eritrėjoje, kovos su 
sukilėliais atsinaujino, i r vyriau
sybė pasiuntė tankų i r naujų 
sustiprinimų. Praėjusio savait
galio kovose žuvusiųjų skaičius 
abiejose pusėse yra nemažesnis 
kaip 75. 

BEIRUTAS. — Libanas gavo 
iš Sirijos sovietų gamybos prieš
lėktuvinių raketų. Laikraščiai, 
kurie apie tai pranešė, pridė
jo, kad libaniečiai jau treniruo
jami tomis raketomis naudotis, 
tik nesako, kas juos treniruoja. 

NICOSIA. — Kipro sositnės 
priemiesty susišaudė graikai 
kipriečiai su turkų kariuomene 
ir vienas turkas buvo nušautas. 

MANILA. — Filipinų lėktu
vas vos t ik pakilęs iš Manilos 
aerodromo nukrito ir užsimušė 
31 .žmogus. Išliko gyvas tik vie
nas amorudetus. 

liaudies susi-
savo nepasi-

komunistams 
laikraščio "Times of India" pus
lapiuose buvo priminta: "Jokie 
entuziastingi Kinijos propagan
dos pareiškimai neįstengs nu
slėpti fakto, jog 
rinkimas parodė 
tenkinimą kultūrinės revoliuci 
jos padariniais". Dar kiti Indijos! 
laikraščiai pasigedo aiškumo: 
kokiuo pagrindu vyko rinkimai 
ir kaip buvo išrinkti 2861 atsto
vai, dalyvavę kongrese. 

Japonų kairiojo sparno laik
raštis "Sankei Simbum" tvirti
na, kad "Kinijoj dar neprasidė
jo sveikos, pastovios valdžios 
laikotarpis, jei pati sesija su
šaukta ir pravesta labai paslap
tingomis aplinkybėmis, ir ne vi
si jos nutarimai žinomi". 

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas nuo vasa- „ , „ . ,. , ., , 

• ™ J U . , --. , ; Statyba kamuotu 8-4 mil. do-r;o 22 non pradėti teikti eko- , • - -*. i • * ,, ., : lenų, o įruoštas laivas parduo-
nommę pagalbą Sirijai ir £ ^ £ . 
duoti 25 mil. dolenų. Pagalba1 

gerokai palengvintų Kissingerio 
taikos pastangas, t ik bijoma, 
kad Kongresas gali pasakyti sa-

NEW YORK — TWA Iranui 
parduoda šešis Boeing 747 lėk
tuvus už 99 miL dolerių. Lėktu
vai buvo truputį naudoti. Aštuo-

I nis visai naujus 747 lėktuvus 
1 Iranui pardavė Boeing ir gavo 
170 mil. dolerių. 

MASKVA. — Du sovietų kos
monautai — Aleksei Gubarev ir 
Georgi Grečko erdvių laborato
rijoj Saliut 4 jau išbuvo 22 die
nas ir pasiekė rusų rekordą, bet 
dar labai toli iki amerikietiško 
rekordo, kai trečioji pamaina 
erdvių laboratorijoj yra išbuvu
si 84 dienas. 

64 kambarių 
patalpas pardavė 

už 1 dolerį 
GRESHAM. W i s c — Alexian 

Brothers vienuoliai Ir indėnai, 
okupavę vienuolyno patalpas , 
susitarė. Indėnai j iems duos vie
ną dolerį pinigais i r sut inka dėl 

PARYŽIUS. — "Chicsgc Dai
ly News" rašo apie didėjantį 
Prancūzijos socialistų ir komu
nistų skilimą. Visuomenės opi
nijos tyrinėtojai rado, kad stip
riausia šiuo metu partija laiky
t ina socialistų, ta i jie ir neran
da reikalo nuolaidžiauti komu
nistams. 

Siūlo atsisakyti 
Taiwano 

pripažinimo 
WASHINGTONAS. — Sena

to daugumos vadas Mike Mans-
fieldas, tris savaites viešėjęs 
Kinijoje, parengė 35 puslapių 
raportą ir Fordo administracijai 
siūlo keisti politiką komunisti
nės Kinijos atžvilgiu. Kinijoj 
jis buvo ypatingai šiltai sutik
tas, j am skirta dėmesio daugiau, 
nei Kissingeriui. Aiškinama, 
kad tokiu būdu Pekinas nori la
biau įsiteikti demokratams, kad 
tie spaustų Kiscingerį keisti po
litiką, kad Amerika atsisakytų 
Tautinės Kinijos pripažinimo. 

Mansfieldo raporte sakoma, 
kad būrimas Amerikos įgulų 
Taiwane yra kišimasis j Kinijcs 
vidaus reikalus. Jis tik nesiūlo 
tuoj p a t nutraukti diplomatinių 
santykių su Čan Kai - šėku. bet 
tolimesni jo išvedžiojimai leidžia 
suprast i , jog t a linkme ir reikia 
eiti. 

Gromyko 
Vi& Rytuose 

DAMASKAS. — Soviete Gro
te, Prancūzijos pietvakariuose, m y k o dabar vieši Vid. Rytuose, 
vyko socialistų kongresas. Kon- Į Būdamas Sirijoj, susitiko su pa-
grese jaunieji partiečiai buvo lestiniečių vadu Yassir Arafatu 
susiblokavę ir daug priekaištą- h , diskutavo būsimosios Pales-
vo partijos pirmininku Fran- ^ ^ valstybės reikalus. Pales-
cois Mitterand dėl jo nenoro dė- ' t i n a t u r ė t ų s u s i d ė t i g dviejų tė
tis su komunistais, bet daugu- „ tor i jų _ į vakarus nuo Jor-
ma^palaikė pirmininką, ir pro-; dano upės ir Gazos pakraščio 

prie Viduržemio jūros. Su Siri-

:i šešis minaretus 

Praėjusį savaitgalį Pau mies-

Amerikiečiai 
kariuomenę 
tik stiprins 

mažinti, o jų karinį potencialą 
siprintL "Tik stiprindami ka
riuomenę pasitarnaujam santy
kių atšilimui su Rytais", sakė 
sekretorius. Kalbėdamas ap-.e 
Varšuvos pakto narius, sakė: 
"Kai ir kit i įsitikins, jog mes 
esame pasiruošę atsakyti t u o 
pačiu, kuo mums grasinama, t ik 
i r bus galima gyventi be bai
saus karo baimės". 

1972 metais Iš visų amerikie-
.ių karių Europoje 59 procen
tai buvo skir t i kautynėms o ki
ti daliniai buvo pagelbiniai. Šiais 
metais kautynėms paruoštų ka-

. , Į rių procentas yra 62. o iki 1977 
kitų pirkimo sąlygų derėt is ve- . ... _ . _ . _, 
liau. Indėnai žadėjo paklus t i ! n o n m e P a k e l t l l k l 7 1 P r 0 c ' P e n -
VVisconsino valdžiai. A n k s č i a u , « t a S o n a s * * t u n v a r S ° 9* Kon-
vienuoliai už 64 kambarių pa-1 gresu, kuris nori karių skaičių 
talpas norėjo gaut i 750,000 dol. Į Europoje mažinti. 

PASAULYJE 4200 VYSKUPŲ 

MTUNCHENAS. — Armijos 
sekretorius Howard Callaway 
NATO organizacijai prižadėjo 
Amerikos dalinių Europoje ne- į kios daugumos neturėjo, ir Gis 

komunistinis elementas buvo iš
skirtas iš partijos sekretoriato. 
Vakar dienos komunistų 'L'Hu-
manite" tą reikalą jau pavadi
no "palinkimu į dešinę". 

Tyrinėjimai rodo, kad socialis
tams pritariančiųjų yra 34 pro
centai, o komunistams 18. Jeigu 
jos abi eitų iš vien, tai sudary
tų krašte daugumą. Praėjusiais 
metais, renkant prezidentą, to-

card laimėjo p n e š 
2 proc. persvara. 

Mitterand 

Šiame kongrese Mitterand pa
laikė 68 procentai delegatų. Jo 
žvaigždei kylant, visai galimas 
dalykas, kad jėgų persigrupa-
vimas gali įvykti, i r tada Gis
card socialistų vadą pakviestų 
ministeriu pirmininku. Būtų stip 
ri antikomunistinė vyriausybė, 
remtųsi tikrai k r a š to dauguma. 

jos prezidor. u H? fcz Assadu 
Gromyko kalbėjo apie reikalą 
atnaujinti Genevos derybas. Va
ka r Gromyko jau buvo Kaire. 

Ir GE atpigins 
gaminius 

N E W YORK. — General Elec
tric kompanija, sekdama auto
mobilių korporacijų pavyzdžiu, 
nuo kovo 21 Iki gegužės 18 sa
vo garniniams sumažins kainas 
nuo 2 iki 5 doleriu. Įgalintų pir
kėjus daugiau pirkti jų gami
nių ir pakeltų produkciją, reikė
tų mažiau žmonių atleisti. 

Washingtonas. — Žemės ūkio 
produktų kainos krito vidutiniškai 
1.5 proc. Daugiausia atpigo kvie
čiai, soja, kukurūzai ir kiaušiniai. 

Vatikanas. — Kiekvienų me-jSu žydais ir su Islamu palaikyti. 
tų pradžioje Apaštalų Sostas iš-j Apaštalų Sostas įsteigė savo ats-
leidžia vadinamąjį Popiežiškąjį tovybes —apaštalines delegatū-

į Metraštį, kuriame yra sutelkti ras — trijuose Afrikos kraštuose: 

DHPII !ietūs» ir jūros audros palietė Olandija. Potvyniams nuslūgus, pa-
( jūrio gyventojai stiprina sužalotas užtvankas 

'naujausi duomenys apie katali-
jkų Bažnyčios dabartinę padėtį. 
į Metraštis pateikia gausią informa 
| cine medžiagą apie visas centri-
jnes ir atskirų kraštų katalikų re-
| Iigines. administracines, mokslo 
\ ir kitas įstaigas, duoda statisti-
i nes žinias apie viso pasaulio vys
kupijas, vienuolijas ir žmonių pa 

i gal bos organizacijas; 
Iš naujojo ką tik pasirodžiu

sio Metraščio patiriame, kad pra 
ėjusiais metais buvo sudarytos 
dvi naujos popiežiškosios komi
sijos — religiniams santykiams i mo klausimais. 

Chade, Konge ir Mozambike. 
Metraščio duomenimis, pasau

lyje dabar yra 2,219 vyskupų or
dinarų ir 1,980 titulinių vysku
pu, arba viso 4199. Plačia Bažny
čios veiklą mokslo ir kultūros sri
tyje liudija 46 katalikų universi
tetai, 28 bažnytinio mokslo fa
kultetai, 2 teologijos fakultetai 
prie valstybinių universitetų. Va 
tikano atstovų arba stebėtojų prie 
tarptautinių organizacijų sąra
šas liudija Bažnyčios rūpinimą
si įvairiais tarptautinio gyveni-

>imt--

Bavarijos krikščionių sąjungos pirmininkas Franz Josef Strauss lankėsi 
Kinijoj ir buvo entuziastingai sutiktas. Tai ypač nepatiko sovietajns 

Baptistų vadas 
nuteistas 5 metams 

KIEVAS. — Baptistų vadas 
Ukrainoje Georgi Viris teismo 
buvo nuteistas 5 metais kalėji
mo ir kitus 5 ištrėmimo, "už ne
legalią religinę veiklą". Kitokių 
"nusikaltimų'* sovietų teismas 
nesurado. 

KAI^STDORIUS 

Vasario 4 : šv. Gilbertas, gv. 
Joana, Vydimantas, Arvilė. 

Vasario 5 : šv. Avitas. šv. A-
gota, Gaudvinas, Birutė. 

Saulė teka 7:01, leidžias 5:08. 

ORAS 

Dalinai saulėta, žymesnio tem
pera tūros pasikeitimo nenuma
toma, apie 35 laipsniai, 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NfcMKGTI IR SVEIKTI tAJECLMO IGDYMA* 

JONAS ADOHAYIClTS, M. D, 
KELIAS Į SVEIKATA. 1601 West Garfield Blvd., Chicago, Ui. 60636 
J<XXXX>0<X>0<X)0<XX>(XKX>O<XX><X>0O0<X><X>0OO<XX>0<XX>O^^ 

ŠIRDĮ ŽUDANTIEJI PRIETARAI 
"VJeteisybė, prietarai, burtai 
kenkia širdžiai labiau, kaip 
ki:i širdies priešai. 

Gyvenimi5ka tiesa 

gal žmogaus kūno pajėgumą ėex, 
bas turi būti atliekamas. R i i- ' 
tos tiesos nėra jokios išimties. Vi 
si turime prisilaikyti saiko. 
Niekada nieko nedarykime stai
giai. 

Niekas negali staigiai — nesi-
lavines imti dainuoti Stasio Ba
ranausko ar Danutės Stankaity-
tės pajėgumu. Salia prigimto stip
rumo, reikia lavinimosi. Jis turi 
būti nuolatinis. Tik tada mes ga
lime tikėtis gerų pasėkų kiekvie
noje darbuotėje, o taip pat ir šir 

LAIŠKAI DRAUGUI 

dies nuolatiniame, pamažu didė-Įjų vasarų atostogas, ne tik ap-
Jančiame ir pajėgumą atitinkan į lankėm kiekvieną jų koloniją, 
čiame lavinime — pratinkimės 
dirbti. 

Staigus, širdžiai neįprastas dar 
yra pavojingas. 

Už tai dabar visiems atsivers a-

valytų nuo tokios širdies giltinės 
viešnagės jų pastogėje. Tada mes 
visi lengviau atsidustume — im
tume sekti sveiku pavyzdžiu. 

Ypač mūsų varganos širdys 
-maldauja. Simo Kudirkos balsu,! 

Jati Mažvydas, XVI šimunetv- i nustoti tamsą, nesveikatą palai- i, i ia i^U;>* siraz 
. • ,. . . i i i - • - • • • bu apkrovimas 
je ragino lietuvius mesti kaukus j kius visų mūsų pastangomis išgy- Į T Ty . . , , . . 
ir kitokius niekus, trukdančius ; tose ištaigose, č ia l ietuvio sody- . .. -

~, . .. r. .. v , .-,, . . . . . . . . : kvs, kodėl is pažiūros sveikiems žmoniškai gyventi. Bet žmogaus ba Chicagoie visiems pasigerėti- • _ . .;. . *. \-., T. -j , . . ., : - j • žmonėms atsitinka širdies ata-mesa silpna. Jis pasiduoda v i s o - n ą gen teikia, nesusitepdama nei;, , . , , . . 
kiems niekams, tik ne t iesai. , Širdį žudančiu dūmu. nei žmo-j ^ k a s a n t s n i 5 ą * l e k i a n t , } . a u ; ° " 
Taip nereikalingai kenčia net šių i gaus asmenvbę į niekus vercian-•! . ^ .a!" mnasiai " " g k a i P !C1; 
,. ,. . r ., . - v- i v. %į. . .. . tara įsitemmant. Nelaime, kad dienų lietuvis. Laikas, įau senai ciu SKVSCIU. Taip ]i, per gwem-i " \ •. „. . , . , ., . . , • , -j • V • • i-. nesionenruoiaoomm taroe tokios laikas visiems tvarkytis su dva- * 

šios silpnumu ir per tai tikėjimu | 
visokiems bur tams ir kitokiems,, 
tamsaus ir jausmais susilpusi© as savo širdis užlaikvti, kah? savo!. . . * ,. .v . , .. rr,. , . r . . - . , . ' įskaitant ir širdį. Todėl visi sten, . mens išsigalvojimams. Tiek svei- asmenvbes tiesinti ir kaip savo !, - . , . » .^ m , . , ,. .. . . , , . . * . . ... o j , . S. , . kunes daugiau žmonišku savy-f katos, uek religijos sntvie labai įsmmti gausinti. Sodvbiecių l a i - ; , . . . . * . , . . __ - re , » & . . , - . .. z. • - -i ibiu įsigyti. Nustokime vien tam-lerręva žmones išnaudoti, u e m s m m g a s gvvemmas vra — užtik- r . : . 5 • - i . w. j . • - . . . ' , - . svbeie svvenę, vien savo asme visokiu rueku iu sirdysna pnpu-!nnimas visiems mums laimingesi , . . , . v. I *n .. - -i . , , ' • ~ w- - j - nvbės nuogumus — visokius me-
čiant. Bet tai apgavikų veikla -: nių savo širdžiai dienų. 
ji atmestina. Religija ir medici-j M o k s l i n i n k a i i r ^ o j a i d i r . 
na gali puikiausiai gyvuoti mušu; ^ M e s n į m d a i J i e ^gg^ 

širdies 

MATYTI 
ATBUOJMO ZrTXKLAI 
PFA'NSYLV \ M JOJE 

Kiekvieną žinią apie Pennsyl-
vanijos lietuvius, ypač gyvenan
čius senajam anglių kasyklų ra
jone, mūsų spaudoje seku su 
dideliu dėmesiu, nes ten su kun . 
A. Keziu ir keliais mūsų j au 
nuoliais ne t ik praleidom dvic-

iš viso 22 parapijas, bet t a i p 
pat artimiausiomis savaitėmis 

riedėjo tūkstančiai lietuviu įą\ 
masėje nemažą procento, sudarė I 
vyrai iš Pennsylvanijos senojo, 
anglių kasyklų rajono. Atsirado į 
tada jėga, kuri juos čia pabudi 
no. Su daugeliu to žygio daly 
vių teko kalbėtis 1972 ir 1973 m. i 
Mums taip pat mažai žinoma, j 
ką padarė Pennsvlvanijo0 lietu- | 
viai. 1970 m. Simą Kudirką iš
davus sovietams. Jie protesto! 
raštais užvertė vietos laikraž- j 
čius, jie surinko tūkstančius pa- Į 
rašų po peticijomis, prašančio-
mis išlaisvinti S- Kudirką, jų Į 
pastangomis speciali rezoliucija Į 
dėl S. Kudirkos išlaisvinimo bu- į 
vo priimta Pennsylvanijos vals- j 
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"~—»-••»———~^—*—, - | tiesą apie širdies siekius ir jos 
j priešus. Tai didelis dalykas. Bet 
jo vieno negana. Nieko nepadės 

[mūsų širdžiai, jei mes ir toliau 
'pro pirštus leisime medicinišką 
i tiesą Širdies apsaugos reikalu, ša-
! !ia mokslininkų — gydytojų tal-
jkos širdžiai, reikia mums kiekvie 
nam įsijungti jos apsaugom Visi 
žmonės turi imti talkinti gydyto
jams širdies apsaugos ir širdies 
ligos reikaluose. 

Nesusi gaudymas. neteisingos 
žinios ir pusiau teisingi rašiniai 
bei kenksmingi įpročiai supan-

norintį geresnės 
I sveikatos savo širdžiai. Dažnai Juze Marmiene. Lietuvio sodvbos; i i i • • ., . , , . 

Cfcicagoje gyventoja. riįM^e! M » U a M * U g M Į . , apsileidzia-
rsis darbais, o kultūrinių valandų m a - Manoma, kad vis vien nieko 
metu pasirodo ir su savo parašy- Še ro nebus. Už tai mokslo žinio-
tsus eilėraščiais, p a t i . juos dekla-.rnis turtėjimas ir asmenybe (jaus 
muodama. Nuotr. M. Nagiojmais) tobulėjimas yra pirmi du 

žingsniai geresnės savo širdies ap 
tarpe, būdamos labiausiai šva
rios nuo visokių neteisybių, įskai
t an t prietarus, įsikalbėjimus, bur 
tus bei kitokius niekus taip mū
sų širdžiai, mūsų gyvenimui ir 
mūsų laimei kenkiančius. Apie 
juos čia ir tarsime keletą tiesos 
žodžių. 

Širdies liga — didelė negerovė 

Kiekvieną dieną 1,400 žmo
nių šiame krašte suserga širdies 
liga. Tai baisiai nemaloni statis
tika. Ji turėtų paliesti kiekvieną 
mūsiškį, nes ne visada tik ki
t a m ta nelaimė nutiks. Matom 
gyvenimo tikrovę — krenta ą-
žuolais jffuni lietuviai, širdies li
gos nuga4ėti. Širdininkų ateitis y-
ri miglota. N ė vienam tokios nie
kada nelinkėkime. Širdies ligos 
piinta. Stebuklingo gydymo nė
ra ir ateityje greitai nenumato
m a sulaukti. Šis tvirtinimas ne 
gąsdinimui, bet tiesiai į akis nuo-
dugne-niam pažvelgimai. Gana) 
mums visiems prietaruose mirkti, j 
apsileidėliais per gyvenimą slink
t i 

Cia dar prisideda, mūsų nelai
mei , nežinoma tikros širdies li
gos oriežastis. Patys tyrinėtojai 
dar mėtosi vienas kitam priešin 
gaiš tyrimų duomenimis. Gydy
tojai neretai niekina vienas kito 
rrtiorr-->nę apie širdies ligų gydy
mą. Kiekvienas jų stengiasi savo 
akiračio matymą kitam įpiršti. 
Dviem besipešant — trečias lai
mi . Širdies liga tapo didžiausia 
giltine šio krašto žmonėms ir nė 
ra didvyrio, kuris atšipintų jos 
dalgį. 

Grieb&irnės apsaugos nuo 
širdies ligos 

Nebūtų: širdies liga taip baisi, 
j& mes suimtume save nagan ir 
nustonrmėm save žudę. Sakysime, 
*fifcnas tiktai tabako rūkymo me 
t imas jau labai palengvintų mū
sų Širdį. O kad tokią malonę su
teikt -i mama įvairios mūsųužei-
Ipo* 3»ur.,r-o a-ntra }.->:; '.*: ' .r. 
iak> s.rr.e, rruo Vasarro io c. apsi

saugos reikalu, įskaitant ir giltinę 
— sklerozę. 

Darbas gerina širdies veikimą 

Neretai girdime didelę netie
są, būk darbas žalojąs širdį. Ne, 
tūkstanti kartų ne! Tai tikras me
las. Širdis Tvėrėjo yra aprūpinta 
milžiniška jėga, kuri yra pajė
gesnė, kiek sėdinčio žmogaus gy
venimas jai užkrauna darbo. Šir
dis gali naudingai dirbti, nors tas 
darbas pareikalauja daugiau jė
gų iš širdies. T ik nesiortientuo-
jančiam gali atrodyti priešingai. 
Toks laikysis savo neteisingo įsi
tikinimo, kad tik sėdėjimas, nie
ko neveikimas širdžiai yra nau-

nuogumus 
dicindškus niekus kitiem rodę ir 
patys jais gyvenę. Čia tinka poe
to Jono Aisčio tiesa: — "Nebūk 
naivus, neieškok žmogaus — čia 
jo nėra, kaip nėra debesų išsi-
giedrijusiame danguje. Tai
gi, kol mūsų tarpe nebus pakan
kamai asmenybėmis tvarkingų 
ir šių dienų medicinišką tiesą pa 
sisavinusių asmenų, tol mes savo 
širdies giltinei nugarą kasysime, 
nieko blogo jos dalgio ašmenims 
nedarydami. Gana tokio elgesio. 
Visi imkime savo širdžiai talkin
ti palaipsniui gydytojo globoje, į 
mums naudingus darbus įsijung
dami. 
Padidinta širdis nebūtinai bloga 

Kitas prietaras kenkia žmogui 
įsitikinusiam ar kaimyno įtikin
tam, kad padidinta širdis yra 
blogas — liguistas ženklas. Ne 
visuomet taip būna. Širdis yra 
kumščio dydžio raumenų gaba
las. Kaip ir visur kitur besiran-
dantys raumenys, taip ir širdyje 
besirandantieji reaguoja i padi-i 
dintą darbą: jie stiprėja. Taip š i r ! J o n a s ^ ^ J A V &*&***?• 
dis didėja/stiprėja žmogui d a u - i ™ ' .*} ^ ' ° b r .o b ,J k u n ' f į 8 l u 

giau darbuojantis. Taigi, širdis y-! nepriklausomybes laikais ketve-
ra stipresnė", ne silpnesnė t ada , ! r i u S m e t u s ™ k ė s i Vilkaviškio 
kai raumenys geriau išsivysto.'1™111^ seminarijoje. Pr ieš pa t 
Ta ip s t i p r i nama-d id inama šir-i k a r ^ ^ ^ « J A V ' too k a l ė -
dis normalaus darbo metu. ! &*0 kapelionas, dirbo juodukų 

Tiesa, vra atsitikimu, kada šir- \ir meksikiečių p a r a p i j o s e ^ vos 
dis (ypač" jos viena kuri pusė) di- P n e š k e l e ™ s metus grązmtas j 
deja esant pakeltam krauiospū-'. AUentovvno vyskupiją, j senąsias 
džiui ar turint širdies vožtuvu l i e t u v i u parapijas, kurios be 
nenormakimuą. Tai gamtos at- n e t n ^ klebono bū tų visai iš
liekamas kompensavimas: didės- i n y k u s l o s -
nis darbo BŽdavimas ten, kur rei; Dabar šUi tie t r y s kunigai 
kalinga. Tada didėja kuri viena pradėjo burti pasauliečius į et-
širdies dalis. Toks padidėjimas y- j ninę grupę rūpintis lietuviškais 
ra simptomas kurio kito sutriki- * reikalais. Todėl valia tikėti, kad 
mo. Tai nėra pavojus savyje toks 1968-70 m. dvasia tame rajone 

dėsim ir paskutinį tašką užbaig- į tijos karo veteranu suvažiavime. ! 

t am veikalui '•pennsylvanijos 
angliakasių Lietuva — 1874 — 
1974". 

Iš mūsų spaudos galima pa
stebėti, kad paskutinių dvejų 
metų bėgyje tenykščiuose lietu
viuose maty t i ir tautinio atbudi
mo ženklų, š ta i 'D raugo" š. m. 
sausio 27 d. nr. paskelbta ma
loni žinia, kad Schuylkill. Pa. , 
apskrityje įsteigta lietuvių et
ninė grupė rūpintis lietuviškais 
reikalais. Minėtoji apskritis y-
ra Shenandoah, pirmosios J A V 
lietuvių sostinės, prietiltyje ir 
todėl džiugu, kad ten organi
zuotai vėl bandoma rūpintis lie
tuvių reikalais. Vadovų ta rpe , 
šalia pasauliečių, matome i r t r i s 
kunigus: S t . O a i r liet. Šv. Ka
zimiero parapijos kleboną kun . 
Alg. Bartkų, Shenandoah liet. 
Šv. Jurgio parap. kleboną kun, 
Juozą Neverauską ir Miners-
villės liet. Šv. Pranciškaus pa
rapijos kleboną kun. Joną Luk
šį. Tai t r y s gyvieji to seno lie
tuviško prietilčio šių dienų ku
nigai. Kun. Alg. Bartkus, gimęs 
Lietuvoje, užaugęs Brazilijoje, 
kunigystės šventimus gavęs Ro
moje vos atkeltas į senąjį ka
syklų rajoną, tuojau savo baž
nyčioje įvedė lietuviškas šv. Mi
šias. Kun. J . Neverauskas, J A V 
gimęs lietuvis, yra daug pasi
darbavęs lietuviškai nuotaikai 
skleisti. Y r a paruošęs visą eilę 
radijo valandėlių apie Lietuvą, 
vedęs suaugusiųjų lituanistinius 
kursus Shenandoah, savo baž
nyčioje pr ie altoriaus pagarbiai 
laikąs Lietuvos trispalvę. Kun. 

I r šiais metais, kai vyks 61-ji 
Pennsylvanijos Lietuvių diena, j 
gražesnės padėkos ir pagarbos. 
jiems nebūtų, kaip S. Kudirkos! 
asmeninis dalyvavimas dienoje, Į 
lietuviškai pasakant pagrindinę | 
kalbą. Meninei programai atlik
ti po pernykščio muz. R. Babic
ko vadovaujamo Clevelando lie
tuvių vyrų okteto triumfo šie
met labai tiktų, kad ir Chica-
gos ••Grandies" nuvykimas, nes 
"Grandies" vienas pagrindimų 
globėjų dr. L. Kriaučeliūnas to
kiai išvykai labai pritartų ir gal 
net būtų jos mecenatas. Tai 
anksčiau turėjau pranešti Penn
sylvanijos lietuviams, bet te- į 
nykščiai šviesuoliai ska.to Drau- j 
gą ir. tikiu, perskaitys šj mano 
pasiūlymą, 

Kita maloni žinia, kad Baž
nyčios ir tautos vyro kun. 
Aleksandios Burbos, visiems 
laikams atskyrusio JAV lietu
vius nuo lenkų, apleistas kapas 
senosiose Plymoutho kapinėse 
esąs jau sutvarkytas, aplinka 
apšvarinta ir apdailinta. 

Tai vis akivaizdžios žinios, 
kad Pennsylvanijos lietuviai dar 
gyvi. kad jie išgirsta ir prava
žiuojančių šauksmą ir kad jų 
negalima užmiršti kaip nudžiū
vusios išeivijos tautinio kamie
no šakos. Mums. ypač jaunimui, 
reikia dažniau juos aplankyti, 
dažniau pabendrauti , ir įvertin
ti jų darbus. VI. Ramojus. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos gražina tik jS anks
to susitarus. Redakcija už skelbi

mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien : 
nuo 8:30 iki 4:30, šestadie- E 
niais nuo 8:30 iki 12:00. S 

• Administracija dirba kas- s 
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- j= 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. S 
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Marcelinas čepakonis Lietuvio so
dyboje dainuoja savo baritonu lie
tuviškas dainas ir tuo visu klausy
tojų širdis ramina. Nuotr. M. Nagio 

dingas. E tiesų toks elgimasis y-
ra širdžiai mirtis. Ir štai dėl ko. 

Žmogui dirbant širdies raume
nyse esančios kraujagyslės išsi
plečia, širdies maistas (deguo
nis) gausiau patenka į širdį. 
Šiuo atveju širdis gauna energi
jos daugiau dirbti, kaip žmogui 
ramiai laikantis. Todėl regulia
rus, vidutiniškai stiprus žmo
gau"; užsiėmimas yra Širdžiai 
naudingas. Ši nauda širdžiai kau 
piasi ilgainiui. Ji pasilieka. Tik, 
žinoma, visur reikia saiko ir 3 -

:-

širdies padidėjimas. Sakykime, 
širdies padidėjimas dėl pakelto 
kraujospūdžio. Daugiau darbo šir 
džiai duodama, labiau sustiprėja 
širdies raumenys. Sutvarkius 
kraujospūdi iki normos, širdis su 
grįžta arčiau normalaus dydžio. 
Ta t , negąsdinti turėtų gydytojai 
žmogų dėi jo širdies padidėjimo. 
Toks išgąsdintas asmuo nežino, 
ką jis daro: jis nereikalingai jau
dinąs. Trk pakenkiama žmogui 
nesiorentuojančiam, pasakius, 
kad jo štrdis padidinta. Ne kiek
vienas širdies padidėjimas yra ža 
lirrgas. Todėl Šį reikalą spręsti 
palikime gydytojui. Mes tik be 
reikalo nesibaiminkime. Vien 
širdies padidėjimą nelaikykime 
tuo pačiu blogu ženklu. Tada 
mums patiems bus daug sveikiau. 

Išvada. Tvarkykrmės su savo 
sveikata visokeriopai. Nepasiduo
kime neišmanėliams. Vienas pa
taria nevalgyti salotu, nes jose e-
są daug jodo, kitas pataria ne
geni pieno, nes noo jo augą vi
duriuose akmenys. Trečias pata
ria neimti "nenatūralaus" mais
to, o valgyt tik iš jo krautuvės 
pirktą Taip ir panašiai žmonės 
mulkinami iš visų pašalių. Tik 
t a , žmogau, neturėk galvos ant 
savo pečių —̂  tuojau tave tokie 

vėl bus pabudinta. Jtik 1968 m. 
New Yorke. kai vyko žinomas 
Lapkričio 13 d. žygis j Jung t i 
nes Tautas ir New Yorką su-
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našiam apgavikui bei neišmanė i . . . . *{,-„ ..-. 
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nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vaL vak.. šefitad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKMS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 We»t 68rd Street 
Valandos pa^al susitarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KtDIKTC IR VAIKT; LIGV 

OnBCiAlilSTfi 
MEDICAL B n i i D I N G 

7156 South Wegtem Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
Iki 1 vai. popiet. 

Ofiso telef. RE 7-11«8 
Rezid. telef. 239-241* 

OffcK> R E 4-1818. Rez. PR 6-M01 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir CampbeD A ve., kampM) 
Vai.: pirmad.. antiad., ketv. ir penkt 

Muo S iki 7 vai. p. p. 
Tik susitarus 

TeL — 282-4422 * m 

tfR. ROMAS PETKUS 
AKIT7 LIGOS — CHIRTTROIJA 

oftaal: 
111 X. WABASH AVE. 

4200 N. CEVTRAIi AVE. 
Valandos pajjal susitarimą 

OVj 

-
DR. FRANK PtEčKAS 

OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2628 W. 7Ist S t — TeL 787*5149 
Tikrina akis. Pritaiko akintos Ir 

"ooittact lenses". 
VaL pagal sosKartma. Uždaryta Irti. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES LR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 77C.28M; rez. 448-5545 

minties. Lietuviška galva Čia ne
turi būti pakeista kopūstu: pagal j varnai užkapos. PasipurtuLk, 
savo iuiomą sveikatos stovj ir pa ituvj, ir nė vienam tokiam 

K A I P P A T O G U 
Užsisakykite šias plokšteles paštu. 
1. KALNI OS' DAINUOJA — Bakija II .. 

tokie I ( 

v H] 
ar pa i •• 

2. SU SOKR IR DAINA — Neo-Llt. 
3. GROJAME JUMS — Neo-Lit 
4. GAUD2TA TRIMITAI — mar?ai 
5. DAINOS — Kun. V. Gorinąs 
6. 2rRGIN£LlAI I ir II vaikams po . . . . 
Pažymėkite pageidaujamas ptokjtel«» ir stąftkfte: ^ 

GIFTS 1NTEKNATIONAJU 2M1 W. 71»t S t , CUeaco. IH. 00629 
PloketeMv sa ttynrtita ta* taejaa J m n įmįįtm 

$6.00 
s«oo 
$5.00 
$600 
$5.00 

n 
: : 
o 
a 
D 

DR. K. A. V. JUČAS 
TeL 76&-3S10 — 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OfiMU 

240S W. VORTH AVK. 
«S2* >'. SfnjTTArKFnK AVK 

Va.la.ndo. pa(ra.I »"JMt9rtm» 

VW tetofoaal 652-1S81 

M. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Conrt, Cieero 
4 7 . Trečiai lr 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adreeaa: 4255 W. 6Srd S t n e t 

Ofiso tel. R E 5-4410 
Rezid. GR 6-0417 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1 Tai. 
iki 3 vai. p. p. lr nuo 7 iki 8 vaL vak. 
antr. tr p^nkt. rruo 1-3 vaL p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas Ir rex. 26S3 W. 5Mh SI, 

TeL PRospee* S-199S 
Ofiso vai.: Pirm., antr. t r * . » 

penkt nuo 2 iki 4 vaL lr oao 6 Iki 8 
v. v. SeSt&d. 2-4 vai. popiet lr kito 
laiVu pa^al muiltarlrna. 

Ofl«» ttLm!:4-4l2S. Xana GI t-«lM 

DR. V. TUMAS0IHS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71«t Street 
Vai.: pirm.. ar.Tad.. ketv. ir petdttad. 

2-5 tr •$-? — Iš ajikMo ausitarua. 

Vai. kasdien 10-12 lr 
NAta4. tik avutita.ru*. 

DR. TERESK KAZLAUSKAS 
VAIKŲ LIGŲ SPECIAUSTĖ 

trm W. m Street 
Ortaad Park, HL «MC 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. lai m? 

TeL Ofiso PR «-«44« 

DR. F. C. W1HSK0RAS 
GYDYTOJAS LR CHTRURGA8 

S107 We«t 7Ut Street 
Valandos: 1-8 vai. popiet. 

Treč. ir a«*tad. pagal susitarimą 

Ofiso teL 767-2141; tumų 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHlRURGAfl 

VaL: 
6449 So. PamaU Road 

aatr. *xtt. S.( tr 
S-S. • U i pa«al a-ą, 



Maskvą gąsdina 

1T02| EMIGRANTAI 
Komunistinė 

BĖGIMAS IŠ KAIMO 
Sovietų Sąjungoje kaimo žmo

nės stengiasi persikelti į - mies
tus, kur yra geresnes gyvenimo 
ir darbo sąlygos. Kolchozuose 
žmonės yra pririšti prie ūkio 

J VAlčKLJCNAS 
spauda ne vie- visur, jų tiek gausu ir jie taip 

ną kartą teigė, kad įvairus pa- sugeba apgauti, kad net buvo 
bėgėliai nieko nelemia, kad jie įsitaisę į Vakarų Vokietijos 
beprasmiai, kad visa jų veikla kanclerio Brandto kabinetą ir 
nieko neverta ir ta is emigran- pagaliau patį Brandtą išvertė iš j darbų, prie gyvulių. Ners kol
tais niekas netiki. Tačiau neat- posto. Vakarų Vokietija, ture- j chozininkai turi tik po vieną 
rodo. kad taip t ikrai Maskvos dama lėšų ir žmonių, nesugebė- ; nuosavą karvę ir vieną kiaulę, 
žmonės galvotų, nes jie tuos pa- j 0 išaiškinti agentų, tad nenuo- • bet ir joms reikia pašaro ir prie-
bėgėlius nuolat piktai mini. Juk stabu, kad tokių agentų pilnos i žiūros. Dalis koir hozininkų yra 
argi Maskva neturi svarbesnių įvairios imigrantų institucijos. | pririšta prie kolchozų gyvulių. I Daugiausia gyvenvietes keičia 
uždavinių u i emigrantų ar beg- Ir t a ip pasirodo iš to. kad mi- j Karvių melžėjos keliasi 3 - 4 vai. i 15 - 35 metų amžiaus žmonės. 

-'"'- ' ' ' • ' ryto, kad laiku atliktų savo dar-1 Jie nepatenkinti kolchozų dar-

Persikelianticji žmonės 

Sovietuose kaimo - miesto e-
mgrantai , kurie keičia gyveni
mo vietoves, daugiausia yra jau
ni žmonės, kuriems visur yra 
lengviau prisitaikyti, ypač kurie | 
moka vienokį ar kitokį amatą. 

Persikėlimo priežastys 

Kaip j au buvo minėta, žmo-

lių plūdimą. nėtas čekų agentas cituoja An-
Atrodo, kad t ie emigrantai tonino Strazdo "Vokiečių ban-

labai svarbūs, jei juos vis reikia ga" radijo stoties bendradarbio 
minėti ir prieš juos kovoti. Ko- žodžius. Taip pat tas pats ager.-1 nos. 
munistai savo agentus siunčia j tas cituoja Eduardo Cartlo \ 1959 - 70 m. laikotarpyje So-
Vakarus, šie įsitaiso radijo sto- "Laisvosios Europos" radijo; vietų Sąjungoje kasmet apie 3 
tyse ar kitose institucijose, jie bendradarbio ir "Laisvosios Eu- miL žmonių iš kolchozų persi- Į Jie čia atvyksta tik laikinai su 
užrašinėja salėje ir privačiuose ropos komentatoriaus Jarosla-i kėlė gyventi į miestus. Tiesa. | kokiomis nors pareigomis, kaip 
pokalbiuose sakinius ir po kiek vo Kučeros privačiai, o ne per kai kurie jų grįždavo į kolcho-
laiko grįžta atgal j Sov. Sąjun- radiją, pasakytus teigimus, ku- Į zus, bet tokių būdavo nedaug. 

bą. Sovietų kolchozuose mažai i bais ir stengiasi patekti į mies-
tepanaudojamos melžimo maši- j tus. Kolchozų jaunimas stengia

si mokytis, kad tuo būdu patek
tų į miestus. Miesto jaunimo la
bai mažai persikelia į kolchozus. 

gą ir čia paskelbia, ką ir kaip riuos agentas užrašė įvairių pa
yra atlikę. Žinoma, paskelbia sikalbėjimų metu į juostą. Da-
tik tai, ką jie mato reikalinga, bar komunistai skelbia tuos pri-
Prieš kiek laiko toks agentas vačius pasikalbėjimus per savo 

Paskutiniu metu kasmet iš kol
chozų į miestus persikelia apie 
2 mil. gyventojų. 

Toks žmonių persikėlimas gy-

mokytojo, agronemo ar pan. 

Iš persikeliančių iš kolchozų 
i miestus apie 70 proc. sudaro 
vyrai. Moterys a r mergaitės į 
miestus keliasi daugiausia 16-20 
metų amžiaus. Mergaitės į mici-

buvo įsitaisęs Laisvosios Euro- radiją, juodindami visą emigra-. venti į miestus yra pagrįstas in- į t u g ^ąim, ne tik dėl darbų, bet 
pos radijuje ir iš ten grįžęs į riją. "Tiesa" skelbia ir Josefo j dustriniu išsivystymu: " • M * a i | i r a a t o , k a i w i e B t M p e l e » » i M l 
Lenkiją paskelbė tikrų ir ne- Peiskaro, vieno Čekoslovakijos! reikalavo daug darbininkų. Tai į —^ ^ ^ ^ Į J MyM^ Vyrai j mies-
tikrų žinių. Taip pat praėjusį emigrantų vadovų, pasisakymą! propagavo ir Marksas su Engei- j t u s k e l l a s i dažniausiai po kari-
rudenį į Čekoslovakiją grįžo a- apie Čilės įvykius, nes jis pasą- Į su, niekindami kaimo gyvenimą:; R ė s tarnvbos. Pagal rusišką sis-
gentas, kurio dalį pranešimų ko- kęs : 'Ag džiaugiuos įvykių raida j "idiotiškas kaimo gyvenimas".; t 'e ^ ^ y ^ darbuose dau-
munistai paskelbė, Čilėje. Tikiuosi, kad ta ip vieną j Sovietinė vyriausybė taip pat į g į a u s i a &rhgi moterų, negu vy-

* kar tą atsitiks ii mūsų šalyje, j ragino kaimų gyventojus keltis j rų M o t e r y s y r a karvių melžė-
Komunistinė spauda, tarp jų Mes, tiesą pasakius, turėjome \ j miestus. Tik paskutiniu metu! ^ * kiaulių šėrė jos, paukšeų 

ir ""Tiesa" praėjusių metų lap- 1968 m. pasielgti su komunis- | vyriausybė pakeitė savo nuomo- ' ' •* •-• -
kričio 20 d. numeryje paskelbė tais taip pat". • nę dėl kaimiečių persikėlimo j 
apie Čekoslovakijos agentą E r - Komunistinė spauda pikt inasi ; miestus, nes labai nukenčia dar-
viną Maraką. kur is penkerius ne t ik išeiviais, bet ir vokiečių ! bo jėga kolchozuose. Kolcho-
metus maišėsi Europoje t a rp ir kitų amerikiečių įstaigomis, 
Čekoslovakijos emigrantų. "Tie- nes, esą, jos samdosi emigran-
sa" pacituoja jo užrašytus tr is tinęs atmatas. Ir tam niekinimui 
sakinius, kuriuos pasakė čeko- medžiagos pristato komunistų 
Slovakijos bėgliai. Esą, vienas šnipai net po penketą metų dir-
jų pareiškė: "Jeigu man duotų bą įvairiose emigrantų įstaigoso. 
kulkosvaidj. eičiau pėsčias ir Mikrofonas šiandien patogi prie-
šaudyčiau visus Iš eilės". Ant- monė viskam užrašyti, 
ras pasakęs: "Komunistams ne- * 
gali būti per didelio žiaurumo. Niekindamas, be minėtų radi-
Jokio pasigailėjimo nė vienam j U t -Amerikos Balsą ir Vatikano 
iš jų". O trečias išsi taręs : "Nors radiją. Čekoslovakijos kemunis-
požiūriu visi labai taikūs mes tų laikraštis "Rude Pravo" ra
jau gyvename trečiojo pasauli- šo: '-"Mes nė kartą neturėjome 
nio karo išvakarėse". Esą, šiuos iliuzijų dėl moralinių savybių, 
žodžius pasakė i š Čekcslovaki- kurios būdingos "Laisvosios Eu-
jos 1968 m. išbėgę asmenys, ku- ropos" ir kitų ardomųjų anti-
rie tais metais norėję pajungti komunistinių organizacijų ver-
Čekoslovakiją kapitalistam, bet buojamiems žmonėms, tačiau 
tarybinė armija tą kraštą išgel- kai kiekvieną kartą, kai mes su-
bėjusi. Kaip žinoma, visas pa- žinome, kokiomis pasibiaurėti-
saulis buvo pasipiktinęs tuo So- riomis Čekoslovakijos visuome-
vietų Sąjungos žygiu, tačiau ko- nės padugnėmis remiasi savo 
munistai rašo viską atvirkščiai, darbe tie antikomunistiniai cent-

Minėtas agentas parvežė įvai- rai, pasijuntame nejaukiai, šie 
rių žinių iš Vakarų pasaulio apie žmonės ne šiaip susivilioję anti-
pabėgėlių.yęiklą. Apie tai "Tie- komunizmu, jie prarado teisę 
sa" rašo: "Magnetofoninius sa- vadintis žmonėr.Ms. Laimei, ne 
vo pasikalbėjimus telefonu su ši niekinga išdavikų saujelė le-
aktyviais Čekoslovakijos kontro- mia pasaulio raidą. Įtūžę emi-

zai maitina krašto gyventojus. 

prižiūrėtojos, laiškų išnešioto-
jos. Taip pat jos dirba su trak
toriais, sunkvežimiais ir net 
kombainais. 

nės bėga iš kolchozų į miestus, j į|f 
nes miestuose lengviau gyventi, 
gaut i bet kokį išsimokslinimą. 

j kai kolchozuose darbo sąlygos 
j t o neleidžia padaryti . Net ir 
' kaimo inteligentija, kaip mo

kytojai , agronomai ir kiti, sten
giasi iš t rūkt i iš kolchozų ir per
sikelti į miestus. Žmonių bėgi
mas iš kolchozų į miestus su
da ro kraštui nuostolių, nes ir 
kolchozuose įaikalinga darbo 
jėga, ypač specialistai — trak
torininkai , sunkvežimių vairuo
tojai ir kiti . O ir iš jų dalis per- ' rimtai 
sikelia į miestus. Tik 1966-68 m. tartį 
apie 2,5 mil. kolchozų agrikul
t ū r o s mašinų aptarnautojų per
sikėlė į miestus. 

Taip pa t gyventojai iš kol
chozų bėga į miestus dėl ge
resnių gyvenimo sąlygų, aptar
navimų, daugiau laisvalaikio, 
geresnių darbo sąlygų, daugiau 
pageidaujamų darbų, geresnių 
at lyginimų, galimybių tęst i mok 
slą ir išmokyti savo vaikus. Kai
muose y r a r e t a s mokyklų tink
las. Kai kur vaikai j mokyklą j kai neturi 
eina 10 km. Daug k u r mokyk
los y r a permažos: nesutalpina 
nei t rečdalio mokyklinio am
žiaus vaikų. Daug kur kaimo 
mokyklos y ra vieno kamabario 
ir vieno mokytojo (P . C. 1974. 
XII , 6 p.)- Kadangi ka r t a i s mo
ky to j ams tenka atlikti ir ne mo-

^*&v y " * * 

•tf^r 

Austrijos kancleris Kreisky. Vakarų Vokietijos vyriausybė Bonnoje 
supyko, kai jis sudarė su Rytine Vokietija konsuliannę su. 

kad tokio prisotinimo nėra. nes | vartojimas orui kondensuoti didina 
nuolat atsiranda naujų elektros pa- j būtinumą. Todėl nėra griežto pro-
naudojimo sričių, tad prieauglis vis I porcingumo tarp energijos suvarto-
sukasi apie 101 • Pavyzdžiui, oro , jimo ir nacionalinio produkto. Va-

kesnės sąlygos mokytis. 

Atlyginimai, patogumai, 
pramogos 

1965 m. kolchezų darbininkai 
gavo tik 50 proc. to, ką gavo 
miestų darbininkai. Sovchozų 
darbininkų atlyginimas buvo 
kiek didesnis. Vėliau ir kolcho-
zlninkų atlyginimas buvo kiek 
padidintas. Žinoma, kolchozinin-

patogumų, kuriuos 
tur i miestų darbininkai Sovietų 
Sąjungoje tik 25 proc. visų kol-

DIPLOMATAI PAS POPIEŽIŲ 

Popiežius Paulius VI priėmė 
prie Apaštalų Sosto akredituo
tus diplomatinius atstovus, ku
rie Šventajam Tėvui išreiškė sa
vo linkėjimus. Ta proga tartame 
žodyje, Paulius VI plačiau palie
tė tris pagrindines temas: susi
rūpinimą tarptautine padėtimi, 
reikalą ne jėga. bet protu spręs
ti tarptautinius konfliktus ir 
Apaštalų Sosto vaidmenį kovoje 
už taiką ir žmogaus teises. 

Šventieji Metai kviečia žmo-chozų turi elektra ir vandentie-! 
kį. o gazą - 18 proc. Nėra pa - ' ' " * • ats:r.au:ir.irr.ą .'• ; , , : - : 
kankamai krautuvių, kirpyklų 
i r kitų reikalingų įrengunų. Kol
chozuose dažniausiai yra viena 
krautuvė, kurioje ne visuomet 

kytojo darbą, vieno mokytojo į yra prekių. Trūksta vaikų dar-
mokykloje kar ta is per dieną mo-I žeiių. kai kolchozininkės į dar- i a n t J susirūpinimą. Ka: r;ur: ~ 

kinimą. Šis kvietimas turi ne 
tiktai gilią religinę prasmę, bet 
liečia ir visą tarptautinę ben
druomenę. Deja, pasaulinės pa
dėties vvstvmasis kelia vis didė-

kondicionavimas JAV elektrinių sis 
temų viršūnes nustūmė iš žiemos i 
vasarą. Daug kur vis labiau patal
pos šildomos elektra, nors suvarto
jama ir daugiau kuro. Vadinas, nu 
lemia higieniškumas. o dažnai ir 
ekonominis pranašumas. Sakoma. 
kad ateity elektros panaudojimą 
padidins dar elektromobiliai ir 
elektrotechnologija. Taigi higienos 
sumetimais elektromobiliai neišven
giamai pakeis miestuose automobi
lius su vidaus degimo varikliais, o 
tai dvigubai padidintų elektros pa
reikalavimą. Be to. didėjant indust
rializacijai, anksčiau ar vėliau bus 
išsemtos aukštavertės pramonės ža
liavos, tai tas ir privers plačiau 
naudoti sintetines medžiagas visose 
gyvenimo srityse. Žodžiu, žmonija 
turi verstis pagrindinėmis žaliavo
mis — jūros vandeniu, uolomis 
oru ir saulės šviesa, kas daug elekt
ros energijos. O žemės ūkio specia
listų apskaičiavimu, žemės resur
sai esamu mokslo lygiu negali iš
maitinti daugiau kaip 10 milijardų 
žmonių. Taigi, didėjant žmonių 

dinasi, yra gyvybints reikalas di
dinti energijos gamybą, pirmiausia 
elektros. 

Mokslininkų apskaičiavimo sta
tistiniai duomenys rodo, kad visa
me pasaulyje dabar vidutiniškai 
gyventojui tenka apie 0.23 nusta
tyto kilovato. Tai labai mažai, tu
rint galvoje, kai besivystančiuose 
pasaulio kraštuose šie skaičiai daug 
kartų mažesni. Bet nėra jokios abe 

kytojui tenka turė t i ne t po 15 
pamokų. 

Iš baigusiųjų pedagoginius in
s t i tu tus apie 65 proc. paskiria
mi į kaimų mokyklas ne mažiau 
3 metų laikotarpiui. Tokie mo
kytojai negali vaikams įskiepyti 
meilės kolchozui, nes i r jie pa
t y s laukia dienos, kada galės 
pabėgti iš kolchozo mokyklos. 

bą eina 2 - 3 km. Trūksta ir 
medicinos personalo — gydyto
jų. Gruzijos respublikoje, ku
rioje yra daugiausia gydytojų, 
25-se kolchozų ligoninėse ir 127 
kaimo klinikose nebuvo gydy
tojo. Tas sveikatos institucijas 

aptarnavo žemesnis medicinos 

se pasaulio srityse, kaip Arti
muosiuose Rytuose. Vietname ir 
Kambodijoje, vėl kyla karinių 
konfliktų pavojus. Naujas karas 
neišvengiamai atneštų pasauliui 
baisių pasekmių. Tokios padė
ties akivaizdoje, kalbėjo Paulius 
VL šiandien, labiau negu bet 

personalas. Kolchozuose nėra i k*da praeityje, reikia griežtai 
kultūrinių pramogų, todėl jau
nimas pradeda girtauti ir atlikt' Dėl tokių mokslo sąlygų mokslo, . 

i • ~ _ T ^ „ ; _ ;_ . - • įvairius nusikaltimus. 
lygis y r a žemas. Kaimų ir vi- f jones, kad elektros energija yra ge- į dūr inės mokyklos neduoda di- į 

rtausia iki šiol energijos rūšis. Tad į ^e]^ų perspektyvų. Tai pastebi | 
ir vyksta pasaulyje didelis šios ' 
energijos pareikalavimas. «J. Mšk. 

skaičiui, reikės gaminti ir sintetinį 
revoliucinės^ enugracijos veikė- grantai . kad ir kaip padėtų jiem Į maistą, didinti elektros gamybą, 
jais įrašus atvežė j Prahą Ce- pasaulio reakcija, visada bus j Aplamai, elektros suvartojimo di-
koslovakijos žvalgybininkas izoliuoti ir pasigailėjimo verta j dėjimas veikia dvejopai: didina ga-
Ervinas Marakas, kuris, vyk- atskalūnų saujelė" 
dydamas specialią užduotį, pen- Tokiais žodžiais 
kerius metus bendravo su emi- kalba apie emigrantus ir jų veik 
grantais. Dabar jis, baigęs mi- lą. Bet jei jau reikia samdyti 
siją. grįžo į tėvynę, čekoslova- šimtus šnipų, jei jau reikia juos 
kijos radijas parengė ištisą se- infiltruoti į emigrantų organiza-
riją laidų, kuriose skamba Oe- ei j a s . jei jau reikia kalbėti per 
koslovakijos emigrantų balsai, savo radijas ir per savo laikraš-
Šie žmonės išdavę savo tėvynę, čius, kokie tie emigrantai maži 
kalba į "Laisvosios Europos", ir niekingi, tai rodo. kad tie e-
"Laisvės",. "Vokiečių bangos" migrantai nėra jau tokio maži 
mikrofonus. Jie kreipiasi j savo ir t a jų veikla jau nėra tokia 
tėvynainius, kažką sako apie de- niekinga. Be abejo, sunku jiems 
mokratiją, apie humanizmą". I r kovoti prieš turinčią koncentra-
toliau pasinaudodama šio agen- cijos stovyklas, milijonus enka-
to įrašais -Tiesa" juokiasi iš vedistų ir šnipų Maskvą, tačiau 
emigrantų tarpusavio ginčų ir ir t a saujelė, gindama laisvę, 
jų vienas kito niekinimo. Ir tie da r sugeba nuolat ir nuolat pa-
visi jų žodžiai įrašyti į juostas, šauliui atskleisti komunistinio 
dabar perduodami per Čekoslo- rusiškojo imperializmo užma-
vakijos radiją išjuokti antiko- čias.. Ir taip yra todėl, kad tie-
munistinei-emikrantų veiklai. sa ir laisvė yra stiprios ir nie-

* kada netrūko už jas kovojan-
Kaip žinoma, agentai įsitaiso čių. A. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

ELEKTROS ENERGIJOS NAUDOJIMAS 
; DIDĖJA 

Mokslininkai skelbia, kad žmoni-Į Todėl ir iškyla problema, kokie 
jos vartojama elektros enerija kas j bus elektros energijos gamybos di-
met didėja maždaug $%. Didelė jos dėjimo tempai ateityje. Pažymėti- j 
dalis suvartojama elektros pavida-': na. kad jau šio šimtmečio pradžioje | 
lu. Elektros'ėnergijos gamyba kas-; mokslininkai kūrė prognozavimo į 
met padidėja iki W%, o jau V", p teorijas. Jos rėmėsi poreikiu priso-

mybos našumą, tuo pačiu ir nacio 
komunistai I n a l į n> P">**t*. tiesioginiai kelia 

kasdieninio žmonių gyvenimo būk
lę. Pavyzdžiui, energijos suvartoji-1 Persijos valstybės galva šachas 
mas pramonėje pirmiausia ugdo na j Resa Pahlewi. vienas didžiausių pa-
cionalinį produktą, o energijos su-1 šaulio naftos magnatų 

ir sovietinė švietimo ministeri
j a : "nepakankamas žinojimas 
kaimo mokyklų mokiniams siau
rina jų horizontus". 

Žemas mokslo lygis dažnai 
s u t r u k d o kolchozinių mokyklų 
absolventams patekti į univer
sitetą. Pvz. Grozny universitete 
viso s tudentų skaičiaus kolcho-
zininkų vaikai sudaro tik 1*5%. 
Ne t ir agr ikul tūros aukštąsias; iš to instituto. Gatvėje jį pa-
mokyklas daugiausia užpildo j griebia du maskuoti vyrai, už-
miesto jaunimas, nors jis ir nė- j meta jam ant galvos maišą, su-
r a l inkęs darbuotis kolchozuo-; riša, nuveža j aerodromą, nu-
se. Leningrado agrikultūros in- j skraidina į to kolchozo rajoną 
s t i tu te miestiečių s tudentų yra i ir pristato kolchozo pirminin-
per 60 proc. I r dėl tų priežas- j kui. Kai kolchozo pirmininko ka
čių daug kolchozininkų stengiasi, binete tam diplomantui r.utrau-
persikelti į miestus, kad nors jk ia maišą nuo galvos, pirminin-

Kolchozai stengiasi išsiaugin
ti, iSmokslinti savų specialis
tų. Vieną kitą gabesnį kolcho
zo mokyklos absolventą su lyd
raščiu ir ekonomine parama pa
siunčia į agrikultūros institutą. 
Bet ir tokie patikėtiniai, baigę 
institutą, kartais nebegrįžta į 
savo kolchozą. Sovietinėje spau
doje buvo tokia karikatūra. Vie
no kolchozo jaunuolis baigė ag
rikultūros institutą ir švilpau
damas su diplomu rankoje ėjo 

atsisakyti Jėgos pnemomų 
sprendžiant susidariusius kon
fliktus, ir visą energiją bei jė
gas skirti taikos sustiprinimui. 
Tam tikslui gali daug patarnau
ti diplomatinė veikla. 

— Maldos oktava už krikščio
nių vienybę buvo iškumingai už
baigta Romoje sausio 25 dieną 
pamaldomis švento Pauliaus 
bazilikoje. Pamaldom už krikš
čionių vienybę vadovavo Popie
žius Paulius VL 

į savo kolchozą. 
Tiesa, paskutiniu metu Sovie

tų Sąjungos vyriausybė ėmė 
daugiau kreipti dėmesį į kolcho
zus, kad juose nesumažėtų dar
bo jėga. Sovietams atsibodo duo 
ną pirkti užsienyje. Taip pat 
vyriausybė suvaržė kolchozinin
kų persikėlimą į miestus. Bet 
bėgantieji į miestus suranda bū-

jų va ikams susidarytų palan-1 kas jį sveikina laimingai grįžusį dų tą suvaržymą apeiti. 

Laisvės netekus 
venime yra laisvė, kai jis jos netenka. Tik tuomet žmo- Į baigta. Prasidėjo barzdų ir galvos plaukų skutimas, 
gus įvertina saulę, tyrą orą. kai j is metus ki tus pavė- i aiškiau tariant , tarkavimas, vargo žmonių kantrybės 

Atsiminimai iš komunistų kalėjimo ir Sibiro 
BENEDIKTAS BUTKUS 
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Kaip kiekvieną rytą. taip ir šįryt kalinys* iš mie
go pabudęs, galvoja apie pusryčius, kad gseičiau ga
lėtų alkį sušvelninti. Ir neapsirikom. Pusryčiams a t 
neša po 400 gramų duonos ir po bliūdelį šilto kipitokb 
pasisemti. Tris paras nevalgiusiam žmogui 400 gra
mų duonos gabalėlis pasidaro labai judrus. Niekaip jo 
negali rankoje išlaikyti. Jis skuba patekti į seilių pri
bėgusią išžiotą burną ir kur tai dingti... Rodos, dar 

syje pagyvena. Po kalėjimo kiemą vaikščiodamas pri
siminiau poeto žodžius: 

— Tyras , rausvas, pumpurėlis. 
Iš pavėsio pasikėlęs. 
I saulutę kaitrią, šviesią. 
Savo kuklią galvą tiesia. 

Kilk, saulute, kilk meilioji. 
Tu ta ip glostai .taip vilioji... 

Čia ne tyri , rausvi pumpurėliai į saulutę galveles 
tiesa, čia iš kalėjimo pavėsio iš t rūkę suvytusiais kū
nais, išbalusiais veidais, gyvi bado iškankinti žmonės 
nori šviesios pavasario saulutės spindulėliais pasi
džiaugti, nors da r vėsoko pavasario vėjelio judinan
čio tyro oro į plaučius pat raukt i , nors menką valan
dėlę ne cemento grindimis, bet žemės takeliu pavaikš— 

norėtum kąsnelj atsikąsti, bet ziun. kad jau rankoje j ^ R ( > k i a t u t ė u ^ j ^ M f e ! 
jo neturi. Kai dienos davinio duoną praryji ir dar šilto' 
kipitoko užgeri — visas tavo kūnas, lyg džiaugdama
sis aptirpsta, lyg nuo degtinės nuodų apsvaigsta. No-

Mūsų bendro vargo draugai ruseliai, ka r tu su mu
mis lietuviais po kalėjimo kiemą bevaikščiodami, na-

ri ant narų lovos parvirsti, oailsėti... Bet čia kamero- j 1 "^ remonto a tmatose rado surūdijusių geležgaliukų. 
je vėl nauji žmonės, nori su jais pasikalbėti, sužinoti.' k u r i u ver t ingiausias buvo gerokai aprūdijęs plieninio 
iš kur jie čia pateko ir kur enkavedistai verčia juos ! * * • • • « gaba las geležiai piauti. Kieme pasivaikščioję, j 
keliauti. i kamerą sugrįžom turtingesni —cia iš kelnių vatinkų 

pasirodė laimingai įnešti geležiukai, iš vatinkų ranko-
Prausykloje nusiprausus ir kitus neatidėliotinus i vių plytų skeveldros, a š t rūs akmenėliai... 

reikalus susitvarkius, iš kameros liepia išeiti 20 minu-| Prasidėjo intensyvi peilių, skustuvų gamyba, daug , 
čių į kalėjimo kiemą pasivaikščioti. Sol-Ilecko drausmės laiko ir kan t rybės reikalaujanti. Bet kalėjime su laiko Į Z ^ " ^ stipriai laikvkia 
akmeniniam mūro kalėjime apie lauke pasivaikščioji- valandomis kaliniai nesiskaito. Dirbant valandos grei- į . „ . . , . / 
mus buvome ir užmiršę. Visi nustebome ir apsidžiau- čiau prabėga, juo labiau, reikiant saugotis, kad tokį ~ J u r v M l <*aĮ l 0 ™- padūkusiai poša. jau pradejai 

augimas reiškia gamybos dviguhė- tinimo prielaidomis, esą. poreikius j gėme. kad Bazuluko rajoniniam mediniame kalėjime- •'meistrą*' per durų vilkelį budėtojas nepamatytų a r P l a u k u a r a u t e rauti. l\g su tarka tarkuoti.. . Ar neturi 
jimą. Taigi, per 10 m., t. y. per *e- patenkinus, o tai įvyksią artimiau- leidžia nors 20 minučių į saulę pažvelgti, tyresniu oru kokio balso neiše i rs tu O tai gali visai i*n<r™ ir u ^ r J m u i l ° &*aba lė l io truputį pamuiluoti tai lengviau be 
kftnti dešimtmeti elektros enersnios siu laiku, elektros suvartnvmns i x «•: i _ . . * & 

bandymas. Ne kiekvienas po skustuvu patekęs galėjo 
iškentėti, buvo ir tokių, kuriems pusę galvos plaukų 
nuskutus. apsiašaroję ir nusikeikę, pabėgo. Bet buvo 
ir tokių, kurių kantrybė kalėjimuose jau buvo išban
dyta — tiems galėjai ne tik plaukus rauti, bet ir odą 
piaustyti — jie kantriai kentės, niekam nesiskųs. To
kie ir iš po skustuvo pakilo visai padoriai apšvarinti, 
nors veiduose ir galvos plikėje kraujo žymės buvo 
aiškiai matyti. 

Kai jau beveik pusės kameros kalinių galvos, kaip 
mėnuliai, pradėjo šviesti, vyresnysis kirpėjas Jury Mi-
chailovičius man sako: 

— Sėsk, dieduška, ir tavo šerelius britvele nu
graibysiu. 

Pirmą kartą išgirdęs uš ruselio žodį "dieduška", 
lyg ir nusigandau, kad jau aš taip greit pasenau. Bet 
pagalvojęs, kad ruselis Michailovičius. gal būt, juokau
ja, aiškinausi: 

— Jury Miehailovič. labai apsirinka t mane seniu 
— dieduška vadindamas. Aš dar tik tepragyvenau 40 
metų. todėl mano senatvė toli. 

— Rusai visus apaugusius plaukais vadina se
niais, diedais. Pamatysime, kai t a s tavo vilnas nu
graibysime — gal kokį šimtą metų pajaunėsi. Nėra ko 
perdaug plepėti, prašau sėstis ir kojomis į narus įsi-

kantį dešimtmetį elektros energijos į siu laiku, elektros suvartojimas 
bus p?gamint» tiek. kiek ios huvo Į vienam gyventojui nebeaugs. Ta-
pagaminta #"vfco iki &oL t fiaa ftinažnasia gyvenimas rodo. 

pakvėpuoti. Į c e r j užsipelnyti 
Tik tuomet Žmogus supranta ir jaučia, kas jo gy-( Po dienos r imto darbo "skustuvu/ ' gamyba buvo 

visai lengvai ir kar- b—— « « r « H I I I •"•JĮ1-1 — <-<" "UKVM 

i tokio didelio skausmo būtų tuos plaukučius skusti. 
£Bm daugiau} 



DRAUGAS, antradienis, 1975 m. vakario m*n. 4 d 

turtingiems studentams stipen
dijas. Veiklus buvo Kunigu Vie
nybėje, kurioje rodė daug gra
žios iniciatyvos. Nemažai laiko 
yra skyręs Kunigu savišalpos 
draugijai ir taip pat Lietuvos 
religinės šalpos sąjūdžiu:. Pri
klausė LRKSA, ALRNF ir ki
toms organizacijoms. Vykdavo 
l kongresus, seimus, konferenci-: 
jas ir jose būdavo aktyvus ir jungė" j Sovietų Sąjungą. Mūsų 
sumanus. i delegacijai vis dėlto pavyko įti-

' . _ k'Jiti prezidentinę tarybą, kad 
Didžiausiaa vettomo darbas _- ^ ^ n e s i j u n ^ s u m n 

J***"*" . vietiniu sąjūdžiu, bet veiks at-
Didžiausią, garbingiausią dar- skirai ir prašė duoti atskirą lei-

bą prel. Končius atliko, sėkmin- dimą. Toks leidimas buvo gau-
gai pirmininkadamas Bendra- tas. 

DIDĮJĮ LABDARĮ AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS 

Gausūs prel. Končiaus darbai šalpos, švietimo ir kultūros 
srityse 

LEONARDAS SENUTIS 

Dar vieną Amerikos lietuvių' sąjūdžiuose. Uoliai reiškėsi l lb -
visuomeninio gyvenimo ąžuolą' tinėlės draugijoj, kuri teikė ne
palaužė negailestingoji mirtis. 
Kaip jau žinoma, sausio 13 d. 
Romoje mirė prel. Juozas B. 
Končius, sulaukęs 83 metų am-
ž-aus. Palaidotas sausio 16 <L 
Romos kapinėse šalia vyskupo 
V. Padolskio. 

Noriu bent keliais žodžiais pa
gerbti velionies atminimą, nes 
jis buvo mano artimas bendra
darbis įvairiuose mūsų sąjū
džiuose ir organizacijose. 

Pirmą kartą susitikome "Gar
so" redakcijoje, Brooklyne, N . 
Y., 1923 metais, kai jis atvyko 
j JAV painformuoti Amerikos 
lietuvių visuomenę apie to me
to Lietuvos kultūrinius, labda
ros ir šalpos reikalus. Iš pasi
kalbėjimo su naujai atvykusiu 
svečiu supratau, kad jam la
biausiai rūpėjo sutelkti lėšų Lie
tuvos neturtingai moksleivijai 
ir. studentijai, su kuria jam te
ko, kaip kapelionui, dirbti Šiau
lių gimnazijoj. Turėjo įgalioji
mus i š Vilties draugijos ir Ka
talikų veikimo centro. Būdamas 
Amerikos Lietuvių Federacijos 
centro valdybos narys, pasiū
liau -eikti Federacijos ribose, 
nes tais laikais šalpos ir kultū
riniai reikalai kaip tik buvo pir
moje jos darbų programos ei
lėje. Buvo susitarta ir kun, Kon
čius (jis tuomet dar tebesi vadi
no Koncevičium), nedelsdamas 
pradėjo vykdyti savo misiją — 
važinėti po lietuvių kolonijas su 
paskaitomis. Maršrutą suruošė 
federacijos sekretoriatas. Nuo 
to laiko ir prasidėjo mudviejų 
visuomeninis bendradarbiavi
mas. 

Savo misiją velionis sėkmin
gai atliko, autelkdamas nemažai 
lėšų Vilties draugijai ir Katali
kų veikimo centrui, besirūpinan
čiam labdaros, švietimo ir lietu
viškos kultūros puoselėjimo rei
kalais. 

kurie jam daug gelbėjo nugvt-
lėti turimas kliūtis valdžios sfe-

Į rose ir priedo kasmet gauti Bal-
fui iš vyskupų fondų dešimtis 
tūkstančių dolerių. 

Savo įgimta drąsa, veržlumu 
ir užsispyrimu įgeta. prasme-) 
velionis visur prieidavo. Priei-

CLASSIF I ED GU I DE 
mSOELIANBOUg 

Jvairig prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldviuvai. maišias, doleriniai 

davo prie aukščiausių bažnytv- j CERTTFIKATAI m AI TOM OBELIAI 
nės ir civilinės valdžios parei-i COSMOS PARCELS EXPRESS 
gūnų ir pajėgdavo laimėti jų J SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
palankumą. Laimėdavo morali- i 2501 w. «»th st., chk««o, m. *o«2» 
* . T . . ; 333S So. Halsted, Ctticago, BĮ. 60«OS nę ir medžiagine paramą savoj TeL WA 5-2737: 254-3x20 

V. Valantinaa 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių grindis 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

Atlikęs misiją Lietuvai, 
pasiliko pas mus 

jam Amerikos Lietuvių šalpos 
fondui (1944 — 1964). šk> 
straipsnio autorius, buvęs Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas (1940 — 1965), yra vie
nas liudininkų, kaip energingai 
ir sėkmingai prel. Končius šios 
šalpos organizacijos uždavinius 
vykdė ir kiek daug iniciatyvos 
rodė jos užsimojimuose. 

Kai pirmame Amerikos Lie
tuvių Tarybos kongrese 1943 m. 
Pittsburghe pirmininkas iškėlė 
nuo karo nukentėjusių Eetuvių 
Lietuvoj ir kituose pasaulio 
kraštuose šalpos reikalus, ve
lionis labai gyvai dalyvavo dis
kusijose, kaip platesnio masro 
ekspertas šalpos reikaluose. Jis 
parėmė Altos vykdomojo ko
miteto pasiūlymus sujungti tuo
met jau veikusius kai kur:ų gru
pių šalpos fondus ir fondelius 
ir iš jų sudaryti vieną bendrą 
Amerikos lietuvių šalpos organi
zaciją. 

Kongresas vienbalsiai nutarė 
organizuoti bendrą šaipo? fon
dą ir pavedė tą darbą atlikti 
Altos vykdomajam komitetui, 
kuris patikėjo Altos pirmininkui 
L. Šimučiui padaryti pirmuosius' 

Anka vien tik šalpai 

Didis ir sunkus Balfo darbas 
privertė a. a. prel. Končių atsi
sakyti klebono vietos Mount 
Carmel parapijoj ir aukotis vien 
tik lietuvių gerovei '.r šalpai. 
Tenka su nemažu pasigėrėjimu 
pasakyti, kad velionis savo ne
paprasta energija ir kietu že
maitišku užsispyrimu Baitą iš
vedė į plačius (net tarptauti
nius) vandenis.. Jo vadovauja
mas Baifas apie penkis milijo
nus dolerių sutelkė (grynais pi
nigais ir įvairiomis gėrybėmis) 
šalpai Vakarų Vokietijoj ir ki
tuose kraštuose lietuviams, taip 
pat jų įkurdinimui laisvuose pa
saulio kraštuose. Kadangi fon
das buvo įjungtas į National 
War Fund, jis kasmet iš to fon
do gaudavo stambias pinigų su
mas. Be to, t o fondo plataus 
masto rinkliavų metu Lietuvos 
ir lietuvių vardas buvo plačiai 

atstovaujamai šalpos organiza- j 
ei jai — Balfui ir draugų Lietu- : 

vai ir lietuviams. Todėl velioni į 
prel. Končių tenka laikyti vienu 
sėkmingiauisai reprezentavusių 
mūsų tautinius reikalus visur, 
kur reprezentacija buvo reika
linga — šalpai ar Lietuvos lais
vės darbams. 

Keliavo, organizavo, 
reprezentavo 

Prel. Končiui teko pervažiuoti 
Amerikos lietuvių vietoves ne 
po vieną, bet po kelis kartus 
organizuoti ir stiprinti Balfo 
skyrius. Ir jam tai gerai vyko.! 
Vargu buvo didesnė ar mažesnė 
kolonija, kur nebūtų veikęs Bal- N A M U 
f o skyrius, rinkęs aukas ir rū-l 
bUS bei kitokias gėrybes. Ta pro- i Taisau ir naujai įrengiu vonios. 

, * , , \ virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
g a JIS aplankydavo kardinolus, į kambarius rūsy. Dažau. 
arkivyskupus ir vyskupus ir Zigmas, teL 661-9525 ar 778-0838 
juos informavo apie pavergto
sios Lietuvos padėtį ir apie Bal
fo pastangas šelpti karo aukas. 
Primindavo ir mūsų tautos pa
stangas atkurti bolševikų pa
vergtą Lietuvą. 

VYTRUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI l LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do
lerių cprtifikatai, maistas, akordeonai 
2608 W. 69th St. Clricago, Oi. 60629. 

TELEF. — WA 5-2787. 

R E M O N T A S 
PRIEINAMA KATNA 

Daug kartų vyko ir į Europą 
aplankyti ten stovyklose gyve
nančius lietuvius, patirtį jų pa
dėtį, sudaryti komitetus gautai 
iš Balfo šalpai tvarkyti. Rūpino-

(Nukelta į 5 pusi.) 

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit 
va apdraoda nuo ugnies ir antomo-
bibo pas 

FRANK ZAPOLIS 
3208 U West 95U» Street 

Chieago, nUaois 
TeL GA 4-8664 

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
ataMaMBa klasižkaa, pasaulinio 
garso kūrinys 

Šekspyro sonetai 
Į lietuvių kalbą pirmą kartą i§» 

, .. , vertė A. Tyruolia, Goethės, Šilerio, garsinamas, nes tarp visų kitų į ̂ ^ g kMą y^^^ vemaa. S u 

fondų ir Lietuvių fondas figu- Šekspyro atvaizdu, autografu, iš-
ravo įvairioje rinkliavų litera- j samia įžangine studija ir sonete 
tūroje. Neužmirštame ir to, kad į paaiškinimais. 176 psl., kietais dro-
velionis turėjo labai artimus t ^ ^ viršeliais, 
kontaktus su Amerikos vysku- į Kaina $3.00. Gaunama "DRAUGE" 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Ghicago, I1L 60632, teL 927-5980 

M O V I N G 
sERfcN' AS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdraoda. 

TEL. — WA 4-8063 

žygius — tartis su buvusių fon- i pų karo fondais bei jų vadais, 
dų vadovybėmis ir politinių bei! 
ideologinių grupių veikėjais. Po i 
gerokai ilgų "derybų" buvo gau-

Važinėdamas po lietuvių pa-1 tas pritarimas, ir Altos pirmi- j 
rapijas, susipažino su jų kle- . ninkas jau galėjo kviesti numa- j 
bonais, veikėjais ir platesne vi-1 tytų veikėjų susirInkimą 1944: 

kovo 25 d. Chicagoj. Tai buvo 
bendrojo talpos fondo steigia
masis suvažiavimas. Priimtas 

suomene. Turėjo gerą progą pa
žinti mūsų visuomeninį ir kul
tūrinį gyvenimą jo lygį. Jį ge
riau pažines, nusprendė į Lie
tuvą nebegrįžti, bet pasilikti pas 
mus ir įsijungti į lietuvių veik
lą, kurios šakotumas reikalavo 
daugiau kvalifikuotų veikėjų ir 
vadovų. Padirbėjo klek š v . Ka
zimiero parapijoj. Philadelphia, 
Pa., vikaru. Neilgai vikaravo, 
nes nusprendė asmenišk?! ir iš 
aržiau pažinti Amerikos švieti
mo reikalus, įstodamas i Kata
likų universitetą Washingtone. 
Tai buvo 1924 metais. Jį baigė 
magistro laipsniu i š pedagogi
kos, o 1930 metais tame pačia
me universitete įsigijo teologijos 
daktaro laipsnį. 1925 m. buvo 
paskirtas universiteto prefektu. 
Kurį laiką Fordham universite
te dėstė Rusijos istoriją ir apo
logetiką. 

Klebonas ir visuomenininkas 

laikinasis statutas, sudaryta 
vaidyba, išrinkti direktoriai. 
Fondas pavadintas Bendruoju 
Amerikos Lietuvių šalpos fondu 
— Balfu. Pirmininku išrinktas 
kun. Juozas Končius, kuris jam 
patikėtas pareigas tuoj ir pra
dėjo eiti. 

Sunkūs uždaviniai 

Pareigos tikrai nebuvo leng-i 
vos. Pirmoj eilėj reikėjo fondui 
išrūpinti charterį. įregistruoti 
jį Prezidento karo šalpos kont
rolės taryboj, kurios žinioje bu
vo visi fondai, telkę lėšas užsie
nio šalpai. Taip pat reikėjo jį 
įjungti į karo metu veikusį va
dinamą National War Fund. 

To viso pasiekta ne be sun
kumų. Buvo trukdymų iš komu
nistinio gaivalo ir iš Prezidento 
šalpos fondų kontrolės tarybos 

A. f A. 
Prof. Generolui STASIUI DIRMANTUi 

mirus, gilaus liūdesio valandą dukrą ALDONĄ, žentą 
dr. VLADrį ŠIMAITĮ, mielus anūkus ir proanūkus bei 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Valentina ir Simas Rutkai 

MAMŲ APŠILDYMAS 
Talaao senos ir {dedu nanjos po

eto*. Pigia) Išvalao, taipgi alrvtntos 
į perdirba dėl daja. {dedu i t u d e H ati-
i dytuTus. KretptU — 

A. BANYS — 447-8806 

HEATIAG COSTRACTOB 
{rengiu mieste Ir užmiesty naujas 

I ir perstatai! senu* visu raitu namo 
•fftildymai pečius, alr oondlttonlng 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, m% 
ttnlngal Ir garantuotai. 

DOMAS t CKAUSKAJ 
4444 So. Westera Ava, 

Chtoago, DX (W«oa 
TeL VI 7-S447 

A. t A. BRONIUI VASIUI mirus, 
jo žmoną VALĘ/ sūnų ABŪNJį su seimą ir kitus gimines 
skausmo valandoje giliai užjaučia ir kartu liūdi 

Kaziai 

L 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos Ir paprastos 

Bsdij&l 
•torso Ir oro vėsintuvai 

Pardavimas Ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2S46 V*. 69tfc St — TeL 776-1486 

B E A L E S T A T E 

LAKAS GERĖJA 
4 buto didelis mūras. Neša 15<£ 

nuo investuoto kapitalo. Platus lotas 
Atskiri jjazo Šildymai Brijrhton Pke. 
$ąo.ooo." 

Okleiis 5 bunb. 2-jų aukštų. 20 
metų miiras. 1 Vį vonios. Sausas pu
pinis heismentas. Blokas į pietus nuo 
Manu^tte pko. ir Kedr.ie. $22.950. 

10 botu ntfir. 2 auto mūro gara
žas. Nau.t»3 pažo šildymas. Aluimn 
langai. 60 p. lotas. Arti mūsų 
$77.000. 

Arti prie parko. Apie 12 metų 
2-Jų butų po 5 Įį kamb. mūras. Muro 
garažas. Atskiri šildymai. $+4.«no. 

I.<tbal Svarns namas. Palikimas. 
Brigrhton Pke. Oazu šildymas. Lais
vas užimti. $12.S00. 

2 butų mūras, j auto garažas. At
skiri nauji jrazu šildymaL KarpetaL 
alnmin. langai. Arti ofiso. $28.500. 

šviesos, Ukiintsa.s 16 mfttų, 2-jų bu
tu mūras. Atskiri Šildymai, alumin. 
langai, apie 40 p. lotas, mūro gara
žas. Marquette Pke. J46.000. 

Pajanra eražas bmtsalow Marątiet-
te Pke. 2 butai — 6 ir 3 kamb. Ga-
zu Šildymas. 50 p. lotas. Garažas. 
$21.800. 

VALCIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7200 

APARTMENUNIS NAMAS 
OAK F0REST. Geros kokybės sta

tyba, puikiausiame stovy. 16 butų — 
8 po 2 miegamus, 8 po 1 mieg. Paja
mų $39,000. 3-jų metų senumo. Parda
vėjas parūpins pinigus morgičhri. Su
sitarimui skambinkit savininkui teL 

687-4031 

HELP ff.LVTO) — VYRAI 

LAYOUT MAN 
Bronze, aluminum and stainlese 

steel work 
Mušt be experienced in at least 

metai. — Union shop. 
Wagcs commensurate svith abUity. 

PHONI4B5-1989 
AFTER 6:00 P. M. 
CAU 679-7852 

F O R E M A N 
Pl^ASTICS-- N1GHT3 

Need nignt-shif t foreman for bottle 
plant. Esperienced preferred. Mušt 
be able to trouble-shoot equipment 
and Bupervise small erew. Good 
opporttmity. 

CalI Mr. Gem 767-4140 

SAV. BEINA PENSIJON 
parduoda 15 metų, 2-jų butų po 4% * gkills are a UMKL 
kamb. mūr. namą. Atskiros "ra-
diant'' šilumos. Prie 72-os ir Rock-
weU. Tik $35,500. Skambinkit 

BCVS REAL ESTATE 
TeL — 254^551 

HELP WAMTED — MOTERYI 

Legal Secretary 
Esp. preferred but w31 train oom-

[ peteat individuaL Erccflent shortband 

BUD'S REALTY 
NAMU PIRKIMAS BEI 

PARDAVIMAS 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

BALYS BUDRAITIS 
4369 So. Archer A venoa 

TeL — 254-5551 

BOTŲ NUOMA VTMA8 
Namų plrkbaaa — Pardavtmaa — 

Valdymas 
Dt—a%—I — Iaeone Tas 

VotariatM - Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

MSB & Kedrie Ave, 778-2283 

• SALARY OPEN 
• LOOP LOCATION 

TEL. ST 2-73S7 
GOOD HAIRDRESSER wifh 

f ottowfaųc & MANICURIST 
Good salary, escell. location. Fine 
clientele. Mušt speak Eiiglish. 

COIFFURE DE PARIS 
TeL — MO 4-7585 

NURSES NEEDED!!! 
POR NEW NURSTNG FACILITY 

IN SKOKJE, ILLINOIS 
ILN.'S LP.M,'S 

Fnll Thne — Day Or Night SMft 
Tap Salary — Full Benef its 

Contart MRS. GREENSPHAN — 
679-*lffl 

SK0KIE VALLEY TERRACE 
9615 N. KNOX SKPKIK, ILL, 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 
aoa jis plačiausiai skaitomas lie 
uavių dienraatia^ Gi skelbimų kai 

priat&emoa. 
%*s<s*s<%<ji*9*<3*a*&9*&9*a<9*cs<a*i 

Tarp 1927 1045 metų buvo į pirmininko Joeeph Davis, kuris 
paskirtas Mount Carmel, Pa,, j buvo buvęs JAV ambasr.dorius 

Maskvoje ir parašęs prosovietiš-
ką knygą 'Mission to Moscow". 

Kai 1944 m. sausio 18 d. kun. 

lietuvių parapijos klebonu, š ioj 
parapijoj besidarbuodamas, kun. 
Končius daug naujo įnešė. Pats 
būdamas gerai akademiškai pa- j Končiaus delegacija nuvyko j 
siruoses. žymiai pakėlė parapi-j Washingtoną pas Davis ir jo 
jos religinį, tautini ir ekonomi- tarybą, Davis pakartotinai pa
tų lygi- Daug dėmesio kreipė j j tarė Balfo delegacijai derinti 

ii 

Brangiai Motinai Lenkijoje mirus, 

MARIJĄ IANICKIENĘ 
ir jos šeimą 

nuoširdžiai ūžiančiame ir kartu liūdime. 

Ali ir Stasys Briedžiai 
Violeta ir Vilius Mikaičiai 

Grąžos mer. tmngmloir. t kamb. sa 
valdomuoju Platui sklypą* et Ir 
WTiipple. 

IK ankSto. S botai po S kaatfe. 
iraoAtai> nklepas Oeral užlaikytas TS 
IT Campb*ll. 

9 hntal rr btnifa. Fnlkos namas 
Platus BklyriaJi Brlirnton Parke. 

4 boro miirhHs Mflr. Karatas Maf-
gtiette Pa'lte Reto seramo pirkinys 

5 % kamb. mo>. I nal«samlejl 18 
metu senumo. atrodo kaip naujas 
71 tr A.rtes1at! 

'Votariatas — Oraodlmal 
Tocome Tax 

SIMAITIS REALH 
2951 W. 63 St. —436-7878 

M. A. Š I M K U S 
KEAL ESTATE. NOTARY PCBUO 

BCOME TAX 8KRVIGH 
4SBt S. Maplewood, Te4. 254-74M 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi 

Women to do honsecleankig in pri-
vate honaes. Mušt speak & under-
stand English. Good references a 
mušt. Please apply in person. 

Mmit Maid CleaniDg Service 
7400 No. Waukegan Road 
Niles, tlUnois — 847-0483 

PROGOS — OPPORTUMTIES 

GROŽIO SALIONAS 
6 vietos. Biznis veikia per 20 m. 

Gera klientūra. Savininkė eina pen
sijon. Išstmokėjimo sąlygos. Skam
binkit po 6 v. v. 887-93M 

IŠNUOMOJAM — FOR BENT 

IŠNUOM. 4 kamb. botas suaugu
siems. 2-me aukšte. Marąuette Pke. 
Gahme užimti tuojau. Skambiai 
prieš piet tel. 77M837 

parapijos mokyklą, kurioj tuoj 
metu mokėsi daugiau kaip treje
tas šimtų lietuviukų. Neužmir
šo ir jaunimo organizavimo ir 
auklėjimo lietuviška dvasia. 
Labdaros ir šalpos reikalai pa
rapijoje visada jam buvo prie 
širdies. 

Vadovaudamas parapijai, jia 
neužsidarė jos ribose. Veikė ir 
tarptautinėse organizacijose bei 

savo šalpos fondą su Sovietų 
veikiančiu fondu Amerikoj, nes, 
esą, Lietuva yra "įsijungusi" i Į 
Sovietų Sąjungą, šiuos žodžius 
raikantis buvo delegacijoj, todėl; 
jis gjrdėjo, kaip tiksliai ir ener- • 
gingai kun. Končius atsakinėjo 
j Davis ir kitų prezidentinės- ta
rybos narių klausimus, ypač ge
rai atsakė j Davis teigimą, kad 
Lietuva pati "savanoriikai įti-l 

A. + A. ANELEI PAlClAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, 

jos dukroms STASEI. ADAI. ANGELEI ir LIUDAI, sūnui 
KAZIMIERUI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir 
kartu su jais lindime. 

Jane Ir luošas Daunorai 

-LIETUVOS ATSIMINIMA!" 
Radijo Valanda Jan SO metą tarnavo. 
Ja New Jersey, N«W York Ir Con-
aectlcut lietuviam*. Kas Ae6tadl«n] 
nuo 4 lkl S vai. p. p., U WEVD Sto
ties New YorksUSSO klL AM U »M 
sieg FM). 
Dtrekt. — Dr. Jakobas J. 

14«7 Foroe O*. 
Moanudoalde M. J. 07093 
Tei. 2sa-M«a (code ioi) 

Kviečiams taip pat Klausytis 
Lietuviška Kultflrlaln Valanda 
lu kalba. Ii Seton BaU UnlvsrslUto 
radUo stotie* (N«w Jersey WSOC) 
(89.5 meg. FM) Pirmad. 7:SO-M:So 
faL vak. (Vadovaoja prof. J. Štokas). 

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

Apdraustai perkraostynna 
Įvairių atstumų 

B S WEST S4ta PLACH 
IeL FBoottar t - l M I 

PHJBTTB8S 
kitokį 

PRAŠYMAI 
blankai. 

D fi M E S I O 

<r*^TBa^C" 3S^BSBES 

k 

sssPC^ 

Radijo Programa 
• 

Seniausia Lietuvių Radlo Progra-
ma Naujojoj Anglijoj i§ stoties 
WLYN 1380 banga veikla sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL po pie
tų — perduodama vėliausių pasauli
nių žinių santrauka ir komentarai, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka. Sią 
programą veda Steponas J. Minkąs. 
Biznio reikalais kreiptis (: Baltk Fs> 
rists — gėlių bei dovanų krautuvę. 592 
E. Broadway, So. Boston, Mass. Tele
fonas AN 84481. Ten pat p — — ir 
dicnraSth DT-nugas. 

Perskaitę "Draugą", duokite 
Jj kitiems pasiskaityti. 

.̂.ISNUOM. mieg. kamb. vyrui virš 
50 m. amž. Atskiras įėjimas, vonia. 
Arti autobuso. 3032 W. llltb St. 

[ B l O Y K I T E D A B A B 

temmmmmmmmmMmtBmm 
Kazio Barausko 

B Drauda R1MTTES VALANDĖLĖJ 
parinkti pamokslai* 
•t«pquvHntl knyjĮaJe 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas pa* 

raa? kelis įimtus parnokąlU; populia
riam "Draugo" skyrluL Jo atminimui 
kun. P. Patlabos rūpesčiu Aloyza* Ba-
**jnas strtrko ikr-jaiuosroa. V. Bajf-
dana'vienia, laidojant velioni, saka, kad 
"lafeto straipsnio rašymas velionio taip 
-įdomino kaip religinio. Jis Juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir gfDat suaikau-
pur. 

Kaygoa iffleldanas sutampa su jo 70 
m. gimimo ir 40 • 
BsaL 

Platinkite "Draugą". 
$4J0Q, Gaunama 

O t t W. tJtrd St, rhtfaat>, BL N M . 
28 csotai ir IUiaoto gy-

prktoda M 



Df&YSiŠ LAB»AR?S 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

si ir lietuvių pabėgėlių įkurdini-
mo reikalais. Tos kelior.ės bu
vo varginančios, bet jis nesigai
lėjo sunkumų ir vargo, kad tiis 
padėtų savo broliams ir sese
rims, esantiems varge, gyvenan
tiems skurde. Šelpė studentus, 
rėmė vargo mokyklas ir t. t. 
Jis jiems padėjo daug. Todėl 
reikėtų ir dabar stipriai įsikū
rusiems Amerikoj ir Kanadoj 
specialiai aukoti Balfui garbin
gojo velionio vardu. 

Vieningo darbo puoselėtojas 
Prel. Končiui pavyko Įvykdy

ti Balfo kūrėjų norą sujungti 
visus Amerikos lietuvius bend
ram šalpos darbui. Jis gerai su
gyveno su visų grupių vadais 
ir veikėjais, jis sugebėjo Įtrauk
ti į darbą katalikus ir nekatali-
kus, tikinčiuosius ir netikinčiuo
sius. Kunigo vadovaujamo j šal
pos organizacijoj visų pažiūrų 
žmonės sutilpo, visi dirbo, vieni 
kitus gerbė, vieni kitiems tal
kino. Buvo išnykusios varžyt*.-

• - / « v ^ > c*gsr Jų ateivių transportas i> Vokieti- kimo AtutralijoJ buvo apie 2S0 
jos su 437 lietuviais. Gavau iš lietuvių, daugiausia Sydnėjuje. 
valdžios specialų leidimą kaip o- Mano žmona nuo atvykimo i 
ficialus asmuo sutikti ir pamary- Australiją yra prisiekusi teismo 
ri savo tautiečius, 400 mylių nuo 
Svdney Bonegilla Camp. Čia jie 
buvo apgyvendinti 2 mėnesius, 
apmokyti anglų kalbos, gavo rei
kalingus rūbus. Susirinkę į salę 
kvietė mane tarti žodi. Matyda
mas tokį dideli skaičių lietuvių ir 
suprasdamas, dėl kokios priežas-

verteja, ilgametė Sydney Lietu
vių Moterų socialinės globos 
draugijos ir Lietuvių sodybos pir
mininkė. Man >i visuomeniniame 
darbe daug padėjo. Be jos pagal
bos man būtų buvę daug sun
kiau. Aš 20 metų esu Justice of 
the Peace ir prie teismo Jury, 

ties jie paliko Lietuvą, tėvus, bro- į taip pat ir ALB apylinkės gar-
lius, seseris, gimines, ir, žiūrėda-Įbės teismo narys. 

Ona ir Antanas Baužės Sydney mieste. Australijoje. 

PAŠNEKESYS SU AUSTRALIJOS LIETUVIU 
VEIKĖJU VETERANU 
Laiškas iš Australijos 

Orantų knygynas Šiauliuose. Vė
liau gaudavom įvairios spaudos 
iš Pasaulio Lietuviams remti 
draugijos, pirminkaujamos adv. 
R. Skipičio. Laikraščių gaudavo-

Jj rėmė visų , niauskaitę, gimusią ir augusią' me iš <viso pasaulio, kur tik gyve
no lietuvių, Keletą prenumeravo 
me, o kitus atsiųsdavo veltui už 
parašomas informacijas. Kada 
pradėjome leisti ''Mūsų Pastogę", 
pasimainydavom laikraščiais. 

ALD palaikydavo glaudų kon 
taktą su Lietuvos atstovybe Lon
done ir Washingtone. Iš jų nuo
lat gaudavome Eltos biuletenius. 

Iš tautinių švenčių minėdavo
me Vasario 16 ir lenkų užgrobi
mą sostinės Vilniaus. Vasario 16 
minėjimas būdavo džiaugsmo ir 
pasididžiavimo šventė, o Vil
niaus užgrobimo liūdesio die
na. I didesnius minėjimus pa-
kviesdavom mūsų kaimynų lat
vių ir estų konsulus ,jų organiza-

Esu Antanas Baužė, gimęs 18-
97 m. XI. 26 d. Lietuvoje, Sarti
ninkų valsč., Tauragės apskr., 

nės dėl pirmenybės ar garbės, j pradėjo mano užkalbintasis. 
Balfą rėmė visos politinės ir ide- : ĮC^S metais vedžiau Oną Vyš-
ologinės grupės. 
pažiūrų spauda. j Škotijoje iš lietuvių tėvų. 

Balfo pirmininkas Končius; 1 9 3 0 ^ mg^0 ^ ^ a t v y k o_ 
sutardavo su visomis mūsų ben-!m e | Australiją. Iš Londono lai-
drinėmis organizacijomis ir jų, {kl Sydney kelionė tada truko 
vadovais. Jis labai artimai ben-; 7 s u D u s e sayaltį;Sm Devynis mė-
dradarbiavo su Amerikos L ie - j n e s i u ; p r f e š mano ^ k ^ į 
tuvių Taryba, ypač su jos pir- j S v d n e y b u v 0 susitvėrusi Australi-
mininku. Dažnai susitikdavome,; ^ s L i e t u v i ų draugija. Įstojau ir 
pasitardavome. Altą jis vadui- !a§ Netrukus išrinko valdybon. 
davo Balfo motina, nes ji jį s u - j A L D ^rminfeku buvo tada Jo-
kūrė. Altą padėjo Balfui, Balfas j n a s Vedrinaitis (Vedrien). Pui-
talkmo Altai. Tarp šių dviejų\kus i i e t u v i s > g profesijos siuvė 

mas į juos, taip susijaudinau, 
kad negalėjau žodžio ištarti. Vie 
nintelis noras buvo apkabinti vi 
sus, sveikinti, bučiuoti ir verkti. 
Po malonaus pasikalbėjimo vė
liau jie visi jstojo į ALD nariais. 

1949 m. sausio 25 d. pradėjau 
leisti "Mūsų Pastogę". Pirmas re 
daktoriųs buvo teis. Juozas Žu
kauskas. ALD leidimo laikraščiui 
negavo. Aš gavau leidimą ir bu
vau Mūsų Pastogės savininkas. 

1950 m. ALD įsteigė skyrius 
visos Australijos didesnėse sto
vyklose. Didesniuose miestuose 
stovyklos turėjo savo skyrius, o 
Sydney buvo Australijos Lietu
vių draugijos centro valdyba. 

1951 m. prelato M. Krupavi
čiaus raginami, nutarėme įsijung 
ti į Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nę. Pakeitėme vardą, persiorgani 
zavome į ALB, su krašto valdyba 

Organizuodamas laikraštį no
rėjau, kad "M.P." turėtų ir savo 
spaustuvę. įsteigiau "Minties" 
spaustuvę su 6 dalininkais. Kad 
šiandien 1 U P . " neturi savo 
spaustuvės, ne mano kaltė. Už
baigė pasakojimą vienintelis aus
trai. Liet B-nės garbės narys A. 
Baužė. Padėkojau ir kaip seni bi
čiuliai atsisveikinom. Gyvos, 
reiklios, kaip strėlė visur lakstą n 
čios Baužienės nebespėjau pagau
ti pasikalbėti. 

Dr. Gr. Valančius 

DRAUGAS, antradienis, 1975 m. vasario mėn. 4" d. 

— Stokholme posėdžiavo Eu
ropos Tarybos speciali komisi
ja, besirūpinanti Europos kraš
tų švietimo ministrų konferenci
jos parengiamaisiais darbais. 
Komisijos posėdžiuose dalyvavo 
taip pat Apaštalų Sosto atsto-

ir apylinkėmis. Iki naujųjų atvy- vas jėzuitas kun. Koester. 

jas, jau miręs. Man per trumpą [ 
laiką pasisekė surasti Sydney ir 
jo priemiesčiuose 9 lietuvių šei
mas, kurios draugijos narių skai
čių padidino. 

1932 metais buvau išrinktas 

Amerikos lietuvių bendrinių or 
ganizacijų niekuomet nėra iš
kilę nesusipratimų ir ginčų. 

Iš darbų jį pažino 

Balfo steigiamajame susirin
kime, renkant kandidatus į pir
mininko postą, kandidatu pasiū
lytas kun. J. Končius. Keli kai
resniųjų grupių veikėjai išsi
kvietė mane iš salės ir man pri
minė, kad "nebus gerai, jei jūs 
statysite kun. Končių pirminin
ku. Kaip atrodys, jei bendrinei 
tietuyių organizacijai vadovaus 
kunigas. Statykite, ką norite, 
tik įau ne kunigą". 

Man teko įtikinėti, kad ku
nigas daugiau galės padaryti 
šalpos reikalui, negu bet kuris 
pasaulietis, nežiūrint, kokių pa-
žiūrų jis bebūtų. Net ir prie val
džios sferų jam bus lengviau 
prieiti. Končius buvo pastaty
tas kandidatu į pirmininkus ir j S055 plačiai Lietuvos istorijai an-
vienbaisiai Išrinktas. \Sh kalba. Deja. nebesuspėjo 

Kai po kelerių metų New Yor-į š i o s istorijos parašyti. Reikia 
ke įvykusiame Balfo seime prel. | manyti, kad kitas istorikas ve-
Končius, jau kiek pavargęs n u o | u o n i o surinktą istorinę medžiagą 
sunkių darbų ir atliktų žygių, perims ir ją panaudos plačiai 
pareiškė, kad jis nebesutiks kan-

ALD pirmininku ir su mažom cijų pirmininkus, taip pat Austrą 
pertraukom jai vadovavau iki 19 lijos parlamentarus. 1939 m. Va-
52 m. sario 16 d. minėjime vien lietu-

1932 m. įsteigėme ALD kny- vių dalyvavo 83 asmenys. Tai bu 
gyną, kuriam knygas suaukojo j Vo skaičiumi didžiausias minėji-
d raugi jos nariai. Iš Lietuvos pir-Imas. 
mieji prisiuntė auką 25 knygas! ALD būstinė buvo mano na

me. Mes" stengėmės, kad Lietu
vos vardas būtų žinomas tolimo-

didatuoti pirrmninku ir, jei bū
tų išrinktas, tuoj pat atsisakys, 
visi nustebome. Ir labai buvo į-
domu, kad kairiųjų grupių vei
kėjai, kurie steigiamajame su
sirinkime bijojo, kad neišrinktų 
kunigo pirmininku, pirmieji pra
šė kun. Končių būtinai pasilikti 
pirmininko poste, o adv. F. Ba-
gočius, žymus socialistų veikė
jas ir buvęs SLA pirmininkas, 
beveik ašarodamas maldsvo ku
nigą Končių sutikti ir toliau Bal
fui vadovauti. Tuo iškalbingai 
buvo įrodyta, kad prel. Končius 
sėkmingai vadovavo lietuvių šal
pos darbui. 

kalba. 1925 metais parašė ir iš
leido Education in Iithuania je Australijoje. 
(1795 — 1915), 1927 m. — Ru3-j Prasidėjus antram pasauli-
sia's Attitude Towards Union : n iam karui, nenorėjome, kad A 
with Rome, 1964 m. Vytautas į LD ir lietuviai dėtųsi į svetimas 
The Great _ Grand Duke of {politines organizacijas. Pavyko 
Iithuania, Short History of I i - į išlaviruoti — lietuviai liko nuo-
thuania. Tenka girdėti, kad ve-i šaly. Karui baigiantis, rinkome 
lionis yra sutelkęs daug medžią-1 aukas lietuviams pabėgėliams 

Vokietijoje. Pirmos rinkliavos pi
nigus siuntėme ministeriui P. Ža-
deikiui VVashingtone. Kitą rink
liavos — ministeriui B. Balu
čiui Londone. 2inoma, tai buvo 
maža auka, bet norai buvo geri. 

1947 m, prieš Kalėdos Australi-
j'on atvyko pirmas lietuvių nau-

Lietuvos istorijai anglų kalba 
parašyti. 

A. t A. Generolui STASIUI Dl R MANTU! mirus, 
jo dukrai ALDONAI, žentui dr. VLADUI ŠIMAIČIAMS, 
vaikaičiui DŽIUGUI DIRMANTUI, jų šeimoms bei arti
miesiems gilią užuojautą reiškia 

Kūrėju-Savanoritj S-gos ir 
L K. Y. S-gos Detroito Skyriai 

Įnašas į mfisų spaudą 
Tenka mesti žvilgsnį ir j prel. 

Končiaus įnašą, lietuviškai spau
dai. Jis nebuvo mažas. Rašė 
straipsnius periodikai (Draugui, 
Darbininkui, Garsui). Parašė ir 
išleido visą eilę naudingų kny
gų. Atvykęs Amerikon pastebė
jo, kad lietuviams čia trūksta 
renginių knygų. Kibo j darbą 
bent dalinai tą trūkumą užpil
dyti. Parašė ir išleido Maldų 
rinkinėlį (1923), Katekizmą 
(1932). Bažnyčios istoriją 
(1924), suredagavo metraštį A-
merikos katalikų darbus (1942), 
Pamaldų vadovėlį (1931), Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
istoriją. (1932). Atsiminimus iš 
Balfo veiklos (1966). 

Prel. Končius papfldė ir mū
sų oatartingą literatūrą anglų 

A. f A. 
DR. ANDRIUI BRID2IUI 

minis, jo žmoną ELENĄ ir sūriu ROMĄ nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Palmira, Balys ir Visvaldas Graužiniai 

Tauriam ir Šviesiam Lietuviui 
A. + A. 

PROF. GEN. IN2. STASIUI DIRMANTUI 
mirus, Jo ŠEIMOS nariams, giminėms ir visiems arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Stase Ir Petras Petrušaičiai 
Vladas šimoiiūnas 

A . t A . P r o f . g e n . STASIUI DIRMANTUI, 
m i r u s , 

dukrai ALDONAI ir žentui VLADUI ŠIMAIČIAMS reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Juozas Miką 
Dalia ir Kazys Kavasaičiai 

PADĖKA 
A. f A* Alfonsas Valatkaitis 

Antrą Kalėdų dieną, 1974 m. gruodžio mėn. 26 cL, staiga mirė 
brangus vyras ir-tėvas. Palaidojome 1974 m. gruodžio mėn. 30 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Skaudžiausiame gyvenimo laikotarpyje, kai netekome tokio bran
gaus asmens, visų artimųjų, draugų ir pažįstamų nuoširdumas su
teikė mums daug paguodos ir padėjo semtis stiprybės liūdesio valan
dose. 

Esame širdingai dėkingi Tėv. Stasiui už atsisveikinimo rožančių, 
šv. Mišių atnašavimą ir palydėjimą į kapus. Dėkojame Šv. Kryžiaus 
klebonui, Tėv. Mykolaičiui, Tėv. Borevičiui ir Tėv. Raibužiui už atsi
lankymą ir maldas. 

Mūsų gili padėka Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinei, ypatingai 
pirm. p. Išganaičiui ir moterų vadei p. Cecevičienei, Gen. Daukanto 
Jūros Šaulių Kuopai, ypatingai pirm. p; Maksvyčiui ir Klaipėdos 
Jūros Šaulių Kuopai, ypatingai pirm. p. Mi&ovaičiui už tokias gra
žias ir garbingas iškilmes koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse išlydint 
velionį. Dėkojame visiems šauliams, šaulėms ir jūros šauliams, kurie 
stovėjo garbės sargyboje, ir šauliams bei jūros šauliams, kurie atli
ko paskutinį žemišką patarnavimą velioniui, nešdami jo karstą. 

Nuoširdžiai dėkojame p. Išganaičiui, p. Budreckui, p. Maksvyčiui, 
p. Milkovaičiui, p. Tamuliui tr p. Tallat-Kelpšai, kurie įvairių orga
nizacijų vardu tarė prasmingus žodžius atsisveikinimo vakare 

Širdingai dėkojame solistei Daliai Kučėnienei už jautrias giesmes 
šv. Mišių metu. i 

Liksime visuomet dėkingi visiems, kurie dalyvavo šermenyse ir 
laidotuvėse, reiškė užuojautą žodžiu, spaudoje ir raštu, aukojo šv. 
Mišias visuose pasaulio kampuose, aukojo pinigus šv. Mišioms, auko
jo Lietuvos Dukterų Draugijai velionio prisiminimui, ir atsiuntė gė
les į koplyčią ir namus. 

Esame ypatingai dėkingi visiems, kurie asmeniškai padėjo mū
sų šeimai: p. E. Seibučiams, p. T. Petroliūnams, p. A. Paulikams ir 
p. V. Garbonkams. t 

Dėkojame p. D. Petkui ir Marąuette FuneraI Home tarnauto
jams už rūpestingą patarnavimą. 

Tegul ilsisi mūsų brangus vyras ir tėvas Amžinosios Ramybes 
šviesoje. 

Nuliūdę. Žmona, dukterys su šeimomis, sūnus su šeima, 
sesuo ir žmonos sesuo su Šeimomis. 

A. t A. AGNĖS PUSTELNIK 
AŠMONAIT£ 

Gyveno 4332 S. RockweU Street. Chieago, niinois. 
Mirė vas. 2 d., 1975, 8:15 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoj, Tauragės apskr. Amerikoj išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Albina Pawlowski, žen

tas Eugene, sūnus Daniel, marti Edwiaa, anūkė Donna-Jean, se 
šers duktė Bteanore Bružas su vyru Paul ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Velionė buvo oažlė mirusio a. a, Vincento. 
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje 4348 S. Cali-

fornia Avenue. 
Laidotuvės įvyks treč., vas. 5 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta } Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones Bielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam* visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę. Duktė, ftūnras, marti, žentas Ir anūkė. 

Laid. direkt. Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572 

A. t A. Prof. gen. Stasiui Dirmantui 
m i r u s 

jo dukrą ALDONĄ, žentą dr. VLADĄ ŠIMAIČIUS, marčią 
BRONĘ DIRMANTIENĘ. anūkes bei anūkus ir visus 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

K. Sragauskas 
J. Gruzda* 

Pranešame mūsų giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kad mūsų brangus vyras ir tėvas 

A. f A. 
V L A D A S TAMULIS 

mirė Long Beach, Calif. sausio 26 dieną. Palai
dotas Holy Cross kapinėse, Los Angeles, Calif., sau
sio 29 d., 1975 metais. 

Nuliūdę: 
žmona Birute, duktė Gražina ir 

sunūs Vytautas 

Laidotuvių Direktoriai 

6843 SOUTH WESTEEN A VENTE 

AlR-C»NDrTIONED KOPLYČIOS 

TRYS MODERNIŠKOS 

Ii A S I N 0 M 3 V I E I A 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

K U 
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 

- T Ė V A S IR SOH U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2168-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E IK 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 — GĖRALO AS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-C440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Uetuvhj Laidoru\iu Direktore Asociacijas Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. ĮJTUANICA AVE. TeL YArd» 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWIGZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Virtini* 7-«872 
2424 W. 69th STREET TeL REpabUc 7-1213 
11023 Sonthwest Rjghway, Palos Hilk DL TeL 9744410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LYfayrtte S-S572 

POVILAS i. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LTTCANICA AVE. TeL YArfc 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. SOth AVE* CICERO, ILL. TeL OLrmpie 2-M03 

Perskaitę "Draug?", duokite ii kitiems. 



DRAUGAS, antradienis, 1975 m. vasar io mėn. 4 d. 

X Fabijonas Valinskas, LB 
Marąuet te Parko apylinkės vi
cepirmininkas, telkia lėšas jau
nimo organizacijų ruošiamam 
Vasar io 16 d. minėjimui, kuris 
įvyks vasario 14 d. 7:30 vai. 
Jaun imo centre. Simas Kudirka 

i a t v y k s t a susit-kti su Chicagos 
x Chicagos ateitininkų sen- Į jaunimu. 

draugu, susirinkimas bus vasa- Į * ALIAS (Amerikos lietuvių 
rio 9 d, 3:30 vai. p . p . tėvų jė - j inž. i r archtektų sąjunga) mo-
zuitų vienuolyno apatinėje salė- terų pagalbinio vieneto metinis 
je. Bus valdybos pranešimas, ' susir inkimas įvyks vasario 9 d. 
ateities darbo planai ir rodomos ; 3 vai . B. B. Nainių namuose, 
skaidrės. Visi ateitininkai kvie- 6804 So. Maplevvood Ave. Pro-
čiami dalyvauti. 

X Cicero Vasario 16 d. minė 
g ramoje inž. B . Nainio įspū
džiai iš išvykos į Australiją. 

jimą Altos skyrius ruošia ŠĮ j Vieneto narės nuoširdžiai kvie-
sekmadienį, vasario 9 d., o L B ! čiamos šiame susirinkime daly-
apyl. ateinantį sekmadienį, va- i vaut i . 
sario 16 d. parap. salėj. x Cicero l ie tuku katalikių 

X Muzikas A. Jurgutis ir d r . | dukterų klubo susirinkimas į-
V. Dargis skaitys paskaitas! vyks ta šiandien, vasario 4 d., 
Lietuvos nepriklausomybės šven ? ;30 vai. vak. 
tės minėjime, kuris įvyks Cice- | x * v - Kryžiaus ligoninė ren-
ro vasario 9 d. Šv. Antano pa- j 2*a anglų kalbos kursus vi-
rapijos bažnyčioje ir salėje. I š i ^iems. kurie nori šią kalbą to-
kilmingos pamaldos prasidės ouliau išmokti. Kursai prasidės 
10:30 vai., o tuojau po pamaldų k ° v o 3 d Į kursus registruotis 
salėie vvks akademinė ir meni- ' eikia iš anks to : tel. 434-6700, 
nė dalis. Rengia Cicero Altos |ext. 414. Pamokos vyks darbo A. Be to. programą paįvairina 
clcvriu* I dienomis nuo 12:30 iki 3:30 vai. i lietuvių choras, vadovaujamas 

Čiurlioniečiai, išbuvę ansamblyje po 20 metų. buvo ar dovanoti žymenimis. Iš k.: V. Plečkaitis, O- ir A. JAi-
kulskiai. Dabryla, Bielskua. Dundurienė, Steponienė. Citulis, Butkus, Gylte, Karsokas ir Žiedonis. 

Nuotr. J. Garlos 

1001-SIS CIUMJONIECIŲ KONCERTAS 
Kažin ar mūsų dainos bei kestras (11 kanklininkų,-:ų ir 

muzikos istorijoje yra kada 6 skudutininkai). Pirmiausia 
nors buvęs kitas vienetas, kaip; Danutė Bankaitytė kanklėmis 
Čiurlionio ansamblis — išgyve- ctliko A. Mikulskio Lietuvišką 
nes savo amžiaus 35 metus ir j rapsodiją Nr . 2. Čia ji pasirodė 
per tą laiką suruošęs tūkstant į j kaip aukšto lygio kanklininkė, 
koncertų. Šis reikšmingas fak- i sugebanti menišku ir technišku 

1 t a s ir graži sukaktis, dargi ją ] požiūriu puikiai valdyti šį ins-
rišant su mūsų meno genijaus j trumentą ir iš jo išgauti tai , 
muziko i r dailuiinko M. K. Čiur- i kas kitiems kanklių muzikos 
lionio gimimo 100 metų sukak- mėgėjams nepavyksta. Ta pati 
timi, buvo pereitą sekmadienį Bankaitytė kanklių duete kar tu 
atžymėta Chicagoje, kai Mari- į su Lile Sniečkute atliko A. \ I i -
jos aukšt . mokykloje koncertą- j kulskio "Jaunystės žaismą". O 
vo iš Clevelando atvykusių 100 visas kanklių orkestras ka r tu 

IŠ ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE 

— Phoenix, Ariz., Vasario 16-
sios minėjimas ruošiamas vasa
rio 16 d. Minėjime dalyvaus: 
Amerikos kariuomenės teisėjas 
Jurgis Gliaudys iš Fort Hua-
chuca, Az., paskaitininkas Sta
sys Paltus iš Los Angeles ir so
listas Antanas Pavasaris iš L. 

skvrius. 
X ReŽ. Jonas Jurašas, laiki- x Kun. Simonas Morkūnas, muzikės Onos Metnkienės. 

nai gyvenas Vienoje, bus girdi- Šv. Kazimiero parapijos klebo- j __ %„& Grenda, iš Phoenix, 
mas Margučio radijo progra- nas Sioux City. Iowa. y r a nuo-. Ariz.. elektros inžinierius, ka r tu 
moj. P . Petručio telefoninis pa- • latinis daugelio labdaringų pa- Į s u § e įm a išvyko į Iraną dviem 
sikalbėjimas bus perduotas, ry- į s tangų rėmėjas. Nepamiršta i r į m e t a m Em." Grenda nors yra IY" ž i e m ^ 3 * & a atsigauna. Daug 
toj , vasario 5 d., 5-6 vai. vak. i 'Draugo". Neseniai jis vėl pri- t trečios kartos lietuvis', bet į v a i - 1 v a i k š t o i r &**&* saulute, 

x Penktadienio vakaronė siuntė 25 dolerių auką. Esame j rįomis progomis pasisako u ž ' k u n & g l o s t o k^1™161^ &e™l-

Spring Valley, IU.. kur yra Šv. i Fla., sau namus, gražiai sutvar 
Onos parapijos klebonas, buvo ! kė savo sodus ir palmynus. 
atvykęs į Phoenixą, Ariz., savo 
dėdės Wm. Sandaro aplankyti. 
Sausio 12 d. konGelebravo lietu-

Dr. Rimas ir Dalia Plepiai 

ansamblio narių su dirigentu ir 
ansamblio menine siela kompo
zitorium Alfonsu Mikulskiu. 

Koncertą pradėjo mišrus cho
ras, atlikdamas M. K. Čiurlio
nio Sanctus. A. Mikulskio Tau-

su moterų choru ir soliste I re
na Grigaliūnaitė gražiai išpildė 
A. Mikulskio stilizuotų keturių 
liaudies dainų muzikinę pynę. 

Gerą įspūdį padarė ir taut i
nių šokių grupė (vadovai A. 

Strolios Linelius ir J. Gruodžio 

v\škas Mišias ir pasakė turinin
gą pamokslą. Šv. Onos parapija, 

tos dainą, Močiute mano, M. Mockapetris ir Rūta Motiejū-
Pet rausko Gegužinę dainą. S. įnaitė), pašokęs kalvelį, subatė

lę, suk suk ratelį ir lenciūgėlį.. 
Paskutinėje koncerto dalyje 

pasirodė mišrus choras su kan
klių orkestru ir solistais — L 

su keturiais vaikučiais: sūnum i Žvejus. 
Antanu 10 mt., dukrelėmis — Ansamblio vyrų choras gra-
Kristina 8 mt., Dana 5 mt. ir • žiai tvir tais balsais padainavo 
Vida 2 mt., dabar gyvena 308 •. keturias A. Mikulskio, J . Gruo-1 Grigaliūnaitė, A. Giliu, V. Pleč-

Kur dabar dirba kun. Kūra, yra; N a r c i s s u a ^ L a k e Jackson, Texas. ! džio, J . Gaidelio ir V. Jakubėno! kaičių. B. Butkum. Suskambėjo 
buvusi hetuviŠka parapija. Da 
bar ten viskas jau angliškai, tik 

Dr. Rimas chemikas čia dirba j kompozicijas. Priedo klausyto- j iabai sena lietuvių daina Skam-
savo specialybėje. Rimo tėve-! jai išprašė dar vieną — Noriu į ba, skamba kankliai, Žvenk žir-

r ? P " S į j ? * ^ . t e n t e b e s k a l t o m a • liai — Rozalija ir Alfonsas Ple- ; miego. Nemažiau gražiai daina- geli. Buvo pateikta įdomi Ram-
"ai . ių me u. ^ ^ švenčių proga lankėsi I vo ir moterų choras, į kurio 

— Kazimieras Barauskas i T exas, gi nuolat gyvena St. Pe- ] koncerto programą gražiai įsi-
Phoenixą» Ariz. beveik kas žie-'; tersburg, Beach, Fla. | jungė kankhų ir skudučių or-
mą atvyksta iš "VVoodhaveno, N. 

Jaunimo centro kavinėje šį; iabai dėkingi. i Lietuvą. Yra lietuviams kalbė-1 _ Rokas Kušleika su žmona 
kartą skir ta literatūriniam hu- x Liet. Bendruomenės Hart- j ̂  Vasario 16-tos minėjime ir | iš Duquesne, Pa. ir sūnus Ed-
morui ir satyrai. Programoje fordo. Conn. valdyba paskyrė jį-ėlęs Lietuvos laisvės klausimą | vardas iš Vvashington, D. C. at-
dalyvauja Leonas Barauskas, ir prisiuntė "Draugui'" 15 dole-; v į e t inė j spaudoj. J o tėveUai gy - iwko į Phoenixą sveikatos pa-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIET. MOTERŲ FED. 

CHICAGOS KLUBO 
SUSIRINKIME 

Sausio 26 d. 3 vai. p. p. Pakel 
Aloyzas Baronas, Jurgis Bradū- j riq auką. Nuoširdžiai dėkojame. v e n a Phoenixe. Mamytė y r a uo- j taisvti. Rokas jau turi 88 me-' b a n k o patalpose įvyko Liet 
nas. Vida Janulevičiūtė. Jonas i x Juozas Pileika, Chicago,, a Lietuvių choro narė. tus amžiaus, bet dar stiprus. Jie M o t f e d chicagos klubo narių 
Kelečius, Nijolė atnauj indamas prenumera-1 __ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ndo^si p u s g e se rės Helen l i n k i m a s su nauja valdyba! 

savo teise, y r a pakvietusi E 
Diminskienę spaudos atstovės į 
pareigoms. 

Svečias A Jurgutis pranešė 
apie j o žmonos emigracijos by
los eigą. Yra daug vilčių, kad 

byno baladė, Čia liūdnas k raš 
tas , Vestuvių baladė ir Papar-
tėlis. Tai beveik išimtinai A. 
Mikulskio kompozicijos. Kon
certas baigtas tradiciniu čiurlie-
niečių Namo. 

Klausytojai, kurių buvo be
veik pilna salė su balkonu, čiur-
lioniečius labai šiltai sutiko ir 
nesigailėjo užpelnytų plojimų. 
Kai kurias dainas turėjo pakar
toti , čikagiškės merginos apdo
vanojo ansamblio vadovus ir so-

J i m f y^žys. Vakaronę praves ' tą pridėjo 10 dolerių auką. La- į . . ^ a t o s t l e i d ž i a P h o e n i -
Nijole Lzubakene. I bai aciu. ,. į . . . . „ , , . _ . _ _ . . . „ „ , ~ .__ .. . xe. J is vra parašęs Kun. A. Mi-x Mokytojos Kristina Grimu- j X Petras Gnganavicuis, j . . ,.J Z*. . . . . . . . 

- r>_-_ -m Z~~ ~™„„ I l u k o biografiją ir neseniai išlei
dęs knygą "Medinis Dievas". 

— Kun. Pranciškus Kūra iš 

tė ir Rasa šoliūnaitė ruošia Le- j Dovvners Grove. UI., prie prenu 
monto lituanistinės mokyklos į meratos mokesčio pridėjo 12 
chorus, kurie atliks meninę pro- Į dolerių auką. Labai ačiū. 
gramą Lietuvos nepriklauscmy- X Margaret S. Sąmatas , 
bės šventės minėjime Lemonte į \Vestfield. N. J_ aukojo "Drau-
vasario 9 d. 3 vai. po pietų mo- | gui" 7 dolerius. Dėkojame, 
kyklos salėje. x Antanas Adomaitis , Man-

x Marąaette Parko lietuvių i chester . Conn., p ra tęsdamas 
parap. Šv. Teresėlės draugijos | prenumeratą pridėjo 7 dol. au-
susirinkimas įvyks antradienį. į ką. Ačiū. 
vasario 4 d., 7:30 vai. vak. mo- j x Aukų po 5 dolerius prisiun-
kyklos salėje. Su šiuo susirinki- į t ė : 
mu pradedamas naujų narių va- Į Albertas Tamošiūnas, Chica-
jus. Raginamos parapijos mote- i go. 
rys įsirašyti į šią organizaciją, j M. Svilienė. Flushing. 

GAISRE ŽUVO 4 VAIKAI 

Visos kviečiamos atvykti šian
dien į susirinkimą. 

x Liet. R. Fiat Susivienijimo 
Amerikoje 160 kuopos metinis 
narių susirinkimas įvyks vasa
rio 9 d., 1 vai. p. p. Nekaltc 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
patalpose. Brighton Parke. P ra 
šomi visi kuopos nariai daly
vauti. Bus aptarta ir Susiv. sei
mo reikalai. 

x Pet ras Petraitis, Rich-
mond E B , N. Y , dėkodamas į Užsidegus namui 5811 So. 
už "Draugo" kalendorių, pri- į Michigan Ave.. Chicagoje. žuvo 
siuntė 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x "Fragmentai iš praeities 
miglę" atsiminimai yra knyga 
verta didelio dėmesio. Mokyt. A. 
Ryliškis surinko įvairius t rag i š 
kus įvykius komunistinėje, ca-
ristinėje Rusijoje ir Lietuvoje, 
pradedant su 1863 metais ir 
baigiant 1944 m. Knyga gauna
ma "Drauge". Kaina S12.50 
minkštais viršeliais ir $15.00 
kietais. Rašykite: "I>raugas" 
4545 W. 63 rd Street, Chicago, 
III. 60629. (pr . ) 

Brothers - Bičkauskaitės globa, 
pas kurią yra sustoję. 

— Lietuviai aprašyti National 
geograpbic žurnale. Sužavė
tas lietuvių tautiniais šokiais ir 
kitais kultūriniais eksponatais, 
kurios jis užtiko Baltimorės 

Susirinkimą pravedė S. Gedvi
lienė, sekretoriavo P . Masilio-
nienė. Klubo pirmininkė M. | 
Marcinkienė savo pranešime 
pareiškė, kad, nors valdyba pa
sikeitė, darba3 buvo be pertrau
kos tęsiamas, šiuo metu vyksta 

. , . . , paruošiamieji darbai abiturientų 
miesto aikštėje per vieną lietu- r. . . . . . . , , . „ , 

J_~J , ' „ , i bakui, kuris įvyks gegužes 3 d. 
vių pasirodymą, autorius Fred i _, _. ' * f ° T 
J . . j ' - v i Sheraton Inn. restorane. J a u 
Kline, atrado ir savo senai uz- , . .T , .^ . x .» 
mirštą lietuvybę. Autoriui E I - t e * 2 T S 2 f £ 5 2 f f * £ 

gah greitai sulaukti M. J u r g u . ' ^s tus g e i e m i s . K o n c e r t ą rengu-
tienės ir Dainutės C h i c a g o j e . , " ? ^ n e s šalpos vardu P a -
Tačiau moterys nenutraukė pa- d e k o f z o d l į * k u n , , K ' K u z 

stangų ir toliau siunčia senato- m i n s k a s ' r e n ^ i r ^ ausy to jų 

ne beruošiant ilgoką aprašymą 
iš Baltimorės bendro gyvenimo 

I vų baliui ruošti komitetas, Chi-
; cagos ir jos apylinkių lietuviai 

teko aplankyt lietuvių festivalį. \ prašomi pranešti būsimųjų abi-

Kline sumini lietuvių kalbos se- j turientų adresus, kad rengėjos 
galėtų jiems pasiųsti pakvieti-

Povilas Stelmokas, Hickory 
Hills. 

Vy t . Ramanauskas, Chicago, 
Marcela Martin. Cicero, 
L . Špuras. Chicago. gentas. vadovaus chorui Vasario 
Visiems maloniai dėkojame. | i e d. Buenos Aires katedroje. 

Povilas Savickas. Buenos Aires, Ar- u . . ~„ *••„ i * , n~.;i;.; u J - tuvos, kad jie suamenkonėjo, n gent:noj, Sv. Cecilijos choro airi-1, . J ,. . , * 

riams M. Jurgutienės reikalu 
laiškus. Tuo reikalu susirinkime 
buvo surinkta apie 50 parašų. 

Buvo Įdomi N . Martinaitytės 
-Armilas paskaita apie Ameri
kos lietuvių šnekamąją kalbą. 
Prelegentės nuomone, mūsų li
teratūr inė kalba nėra paliesta 
anglų kalbos įtakos, bet kssdie-
nė šnekamoji kalba y ra žaloja
ma iki skaudaus komiškumo. 
Nors susirinkimo daiyvės dau
giausia augo ir mokėsi Lietuvo
je ir j a s ši kenksminga įtaka 
mažiau liečia, bet atkreipė ir jų 

vardu linkėdamas toliau puose
lėti lietuviškos liaudies dainos 
ir muzikos tradicijas. 

Malonu pastebėti, kad Čiur
lionio ansamblis, nežiūrint fak
to, kad per 35 gyvenimo metus 
kelis ka r tus pasikeitė jo daly
vių — damininkų skaičius, t e 
bėra tvirtas, gyvas ir kad, g re 
t a senesnio amžiaus dainininkų, 
tu r i nemažą skaičių jaunų šokė
jų, choristų, muzikantų. Di
džiausi nuopelnai čia tenka il-
gamečiui ansamblio vadovui 
komp. Alfonsui Mikulskiui, kan-

dėmesį, kad 'reikia s tengt is i š - l k l i ? o r k e s t r o v a d o v e i 0 n a i » 
'kulskienei, chormeisteriui Ry
tui Babickui, solistei Irenai Gri-
galiūnaitei ir kitiems. Ansamb
lio valdybą sudaro: Vi. Plečkai
t is (pirm.). Raimundas Butkus, 

laikyti švarią, nesužalotą kalbą. 
Susirinkimas buvo tęsiamas I 

vaišinantis kavute ir tarpusavio j 
pokalbiais. Dalyvė 

numą, lietuvių kovą prieš sovie . _,._ 
tus, poetą Donelaitį, Baltimorės 
patriarchą Nadą Rastenį ir ki-1 J A V prezidentas G. Ford 
tus. Rašytojas baigia, sakyda- i š i u o s m e t u s paskelbė tarptauti
nas kad jo seneliai kilę iš Lie- į * * moters metais. Liet. Mot. 

įr fed. Chicagos klubas numato 
kad j is "šiandien, pirmą karta I k v i e s t i Chicagos lietuvių mo-
įvertinu savo lietuvišką kilmę". į t e r u organizacijų atstoves i r 
Straipsnis iliustruotas pusės! Pasitarti, kaip šiuos metus g a - ; G R A 2 U S ŠAULIŲ VAKARAS F a u l m a Mašiotiene. Domą Ra. 
puslapio dvdžio spalvota n u o - ! l ė t u Panaudoti mūsų reikalams. . „ . , , romėnė . Vyt. Sniečkus, P r . 
trauka šokančio lietuviško i a T ! š i a n * pasitarime, jei laikas bus V a s a n o 2 ± J a u m m o c e n t r e Mašiotas ir Giedrius Lazdinis. 
trauka šokančio lietuviško jau- ^ ^ ^ dalyvauti i r ! V y t a u t o Didžiojo Kaulių rinkti- J u . 0 taip pat rengėjų dėka 

Lietuvos generalinė konsule J . n e s m e n o ^ O P 6 1 6 3 a r t i s ta i su- čikagiškiai turėjo malonią pro-
— Juozas i r Malvina (Karą- Daužvardienė. vaidino 3-jų veiksmų komediją g ą porą valandų pasiklausyti 

lionaitė) Ugianskiai, St. Pete., "Pavogta mylimoji". Suvaidin- tikros lietuviškos muzikos, dai-
i l a , veiklūs lietuviai. Jų vaikai! B u v o tf1"1*81 d ė l ku l tū r in ių ; t e g e r a i 5 d a u g įdė ta darbo. Ti- n ų , pasigėrėti tautiniais šokiais. 

h yra Aldona, Birutė, Vytautas, i P°P i e č l u ' ^ a s " ^ a klubas j p a i i r sceniniai bruožai išlygin- pasveikinti ansamblį jo 35 m. 
ke tur i kūdikiai nuo 10 mėn. Q d | j e 1974 m. kUnikose nužudyti 1 kuris klube ilgą laiką ėjo vice-; J " * ' • m Tautinių namų J^-\ti, vaidinimo slinktis normali, sukakties proga, prisiminti mū-
2 m. amžiaus ir jų senelis Ja - 38,000 negimusių. Tas nusikal- i pirmininko pareigas, dabar iš- į ; ^ "°P : e t ^. ^ k s k o v o m ė n e " , Korsako grimas atitiko veikalą. s ų didįjį menininką M. K. Ciur-
mes Webb, 58 m. Visi jie buvo t imas ta ip auga, kad numato-i rinktas klubo direktorium. Mal - | \ ^ * , 0 3 e , b u s kalbama apie Liet. 2 y g o apšvietimas t inkamai de-jiionį ir savo mintimis nukeliau-
a n t r a m e aukšte ir sudegė, kad ma, jog visose JAV-se 1975 m.j^na ir jos brolis Karaliūnas. i l - ! M ( * ' g r a c i j ą . Nu ta r t a kviesti! rinosi p r i e veikalo. Kvirino R u - | t i "Namo". (bk) 
negalima atpažinti. Kažkaip iš- tokių nužudymų bus milijonas. ; gą laiką dainavę klubo chore, 0 • Prele§*entC l s centro valdybos, j nuno režisūra tinkama. Vaidin-
sigelbėjo tik vienas. 3 m. am- olZA T , r o ¥ ^ w . i^abar padainuoja ir klube. | n e s J1, g a l e s P a t e l k t l baugiau a - į t o j a i savo vaidmenis atUko ge 

CHICAGOS 2IMOS 
NUŽUDYTI 38,000 

NEGIMUSIŲJŲ 

Apskaičiuojama, kad Chicago-

žiaus vaikutis. 650 DIPLOMŲ " ' "" r.i- iš visos orgarizacijos. o r.e ^ ^ 
De Paul universitete baigų-!. Vincas Bilskis is Bostono tik iš Chicagos klubo veiklos Vaidinime dalyvavo: Pranas 

ATGAIVINS AERODROME s i e m s studijas sekmadienį Me- ' , r • V n t a n a s Dovydaitis iš Cleve- Pirmininkė pranešė narėms. Tomkevičius, Salomėja Petraus-
5 . dinah Temple patalpose, Caica- l a n d o n u s :p i rko St. Bete. Beach. kad valdyba, pasinaudodama. k į e n ė , Rima'Petravičiūtė. Luci-Naujai sudarytas Piliečių ko

mi te tas Midway aerodromui at- S°Je< b u v 0 l t e i k t a &50 diplomų. 
gaivinU iki vasario pabaigos ti- Kalbėtojas prel. J . R. Cortelyou 
kiši surinkti 25.000 parašų, pra- susirinkusiems 3.000 žmonių 
šan t . kad būtų padidintas lėk- Pasakė, kad baigusiųjų uždavi-
t uvų judėjimas Midvvay aero- :'->'s b u s atnešti viltį kraštui. 
d rome. Jau susidarė 70 savano- susiskaldžiusiam dėl ekonomi-

X Didžiajam lietuviui, mie- rių.. kurie lankys namus, rink- n i u i r P * * * * ! motyvų. 
lam prof. generolui STASIUI darni parašus. KOMUNISTU PARAMA 
DIRMANTU mirus, sav. kūrė-

PA(iALIAI IŠLEIDO B r i t u parlamento narė Jill 
ICnight savo paskaitoje egzeku-

P o daugelio mėnesių pastan- tyvų k j u b o R a r į a m 3 Chicagoje 
gų. pagaliau pa^-ko rusui Ser penktadienį pareiškė, kad pas 

LF adresas: . W. Marquet- 5 e j u i 5 S 2 f T t 2 * ^ ! ^ a i r i u s t e r o r i s t u a b u v o "«*« 
te Rd.. Chicago, BL 60629. d i m ą V y k U J C h l c ^ ^ - ? > ^ n t l 1.200 Amerikoj pagamintų gin-

( p r ) S U S a V ° ^ o n a D , a n a N e m e c . k l u . Ginklus t en siunčia JAV 
Su ja yra Maskvoje susituokęs komunistai ir jų bendrakelei-

X Antras Kaimas ir Vokali- 1974 m. liepos 14 d. yįaj 
nis Stud. Vienetas Vaiva stro- . « . , * _ . _ . . . , . . , . „ . 
piai ruošiasi Užgavėnių kaukių \ ^ 0 ^ ^ SHARKOS I I I M I M I I l J 
Šokių vakaro programai, kur i i- * Sharko Rast restoranas 
vyks vas. 8 d.. 6:30 vai. vak.. Garfield ir Lincoln parkų Sil- Wcstern ir 79 gatvė, laikomas 
Jaunimo centre. Rengėjai lau- tadaržiuose, Chicagoje. azalėjų lietuvių šeimos, švenčia dešimt-
kia skaitlingai visų atsilankyti, i ir kamelijų parodos vyks nuo ' meti. Sharko šeima sėkmingai! 

(pr .) ' vaaar io 8 iki kovo 2 d, veria t r i s restoranus Chicagoje j 

jas Jonas K. Karys ir žmona, 
reikšdami garbingojo velionies 
beliūdintiems užuojautą, paau
kojo Lietuviu Fondui 25 dol. 

ja Kojak. Jonas Platakis, Felek-
sas Kasparas ir Stasys Stanai-
tia. Meno kuopelei vadovauja 
Juozas Petrauskas, kur i s dėko
jo vaidintojams ir šauliams už 
malonų atsilankymą. 

Vaidintojos apdovanotos ro-

IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIMIIIIIIIIIIIIII 
PATIKSLINTA tR PAGRAŽINTA 

LAIDA 
Plačiausia) žinoma virimo knyga 

Popular Lithuanten 
Recipes 
Suredagavo 

Jnozaplna Daužvardienė 
Šiom dienom Draugo spaustuvS iS-

| leido šeštąją laidą šios populiarios vi
rimo knygos. J. Daužvardienė vėl pa-

j Žių puokštėmis. Padėka priklau-, tikslino "ir pagražino šią laidą naujais 
i so vaidintojams, režisieriui ir i papuošimais. 
1 kit iems prisidėjusiems prie vei- i T a i Reriausia dovana naujom žmo-
i kalo pasisekimo. Žiūrovai, ku- į n o m , a r m a r č i o m - Daugelis apdova-

v. -L- -i • u •— « noJa kitataučius supažindinti iuos su 
; rių buvo artipilne sale. vaidini- U e t u v i 5 k u m a i s t u i r

P
v i r i m u s . m

k n y g a 
mą priėmė šiltai, džiaugėsi links ; yra sukėlusi daug pasisekimo lietuvių 
mu turiniu, vaidintojams atsidė- ; "" klutaučių darbo vietose ir organi-
kojo gausiais plojimais. zacijose. 

i. Kaunas K n y g a y r a , a b a i g r a 2 i a i i r i s t a i r 

•• spalvotomis iliustracijomis. Labai pa-
I togi vartojimui. 

| GRIEŽČIAI: KONTROLIUOS u w 2 į į 2 £ 2 ! E.aStu: 

DRAUGAS Knygų Skyrius 
Nusis ta tyta griežčiau kontro- 4545 West 63rd Street 

jliuoti Chicagos miesto susisieki-i Chicago. UUnoi* 60639 
Žinoma Australijos veikėja Jūratė Reisgytė sausio 17 d. susituokė su I m o šoferius, kad jie nebūtų isi- K a i n a $3.50. Pridėkite 30 centų 

i dr. Ramučiu Zakarevičium. Vestuvės įvyko Sydnėjuje. Jūratės ir Ra- \ „ ė r c a r nevartotu narkotiku p a S t 0 i § , a i d o m s- (^inois gyventojai 
į mučio lietuviška veikla Australijoje ir Amerikoje plačiai žinoma ir Syd- ; . . . _. ' ,. . .,',' i P"džk , -
I nejaus lietiniai džfrtig™ ir didžiuojasi nauja lietuviška Jeima. n e s d ė l & u P"ežasčių buvo eilė. tui) 

Nuotr. V. Vilkaičio i nelaimių. 

pridėkite 50 centų mokesčiams ir paš-

iiimuiiimiitftimiiiiitmuimiimmuiitr 


