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Egiptas nori amerikietiškų 
ginklų 

Izraelis priešinasi tokiam pardavimui 

Washiagtonas. _ Fordo ad- Valstybės departamentas, pra-
nuhistracija nutarė Egiptui par- šydamas nuimti boikotą Egiptui 
duoti ginklų. Kongresui buvo ir parduoti nors tiek transporti-
pranesta, kad norima parduoti nių lėktuvų, primena reikalą 
šešis Lockheed C130 transpor- Kairą toliau laikyti nuo Mask-
tinius lėktuvus. Kiekvieno jų vos ir padaryti labiau nepriklau-
kaina 6.5 milijonai dolerių. somą nuo sovietų malonės. 

Prezidentas Ada tas nori r as - Wūsh{a&x*zi _ gen. Mike 
ti naujų ginklų pardavėjų, kai M a n s f i e l d ; ^ ^ ^ v a d a s > jg. 
sovietai jiems jau neduoda. girdęs Egipto prezidento Sadato 

Jeruzalė. — Izraelis, kai t ik pasakymą apie Amerikos slap-
Ągirdo kalbas apie galimą gink- tus įsipareigojimus, sakė, pra-
lų pardavimą Egiptui, visomis šys Valstybės departamento pa-
isgaiėmis pradėjo priešintis. Jie aiškinimų. Nori žinoti, ar Fordo 
priminė Washingtonui, kad per- administracija tikrai yra paža-
nai lankantis premjerui Rabi- dėjusi Sadatui to, ko Kongre
sui, Amerika buvo pažadėjusi sas nežino. 
Egiptui ginklų neduoti. Minimos Sadatas minėjo, kad praėju-
ir ginklų rūšys, kurių žadėjo sjų m e t ų rugsėjo mėnesį jam 
Beparduoti, bet ton kategorijon Amerika pažadėjo garantuoti: 
nepateko C-130 transportiniai Izraelis Sirijos neatakuos; ža-
lėktuvaL Jie tik bijo, kad Sa- dėjo Washingtonas spausti Iz-
datas neprašytų ko nors dau- raeiį, kad tas sudarytų su Siri-
giau. ja susitarimą; ir dar žadėjo pa-

" Izraelio ambasada tvirtina, lestiniečiams duoti teisę daly-
kad tokį pažadą neparduoti gin- vauti visuose Vid. Rytų pasi-
khj davęs pats Kissingeris. kalbėjimuose, derybose. 

SENATORIAI GLENN, SCOTT, 
MONDALE U2 PABALTIJĮ 

<:< 

• 

Washingtonas. — Buvęs ast
ronautas, Ohio senatorius John 
Glenn (dem.) vasario 24 prisi
dėjo prie Pabaltijo kraštų oku
pacijos nepripažinimo rezolmci-į 
jos S. R. 319. Tą pačią dieną Į 
prisidėjo dar Senato mažumos 
vadas Hugh Scott (Penn.) jr 
sen, W. F. Mondale (dem., 
iCnn.). 

Iš viso jau prisidėjo ir rezo
liuciją remia 21 senatorius: 
Percy (R., UI.), sen. Stevenson 
(D., IH.), Curtis (R, Nefc.), 
Hruska (R., Neb.), Taft (R., 
Ohio), Glenn (D., Obio), Scott 
(R., Penn.), Schweiker (R,, 

A& bil dol. 
karinei pagalbai 

Washing*o*»a*. — Atstovų rū
mai 240:169 balsų dauguma pri
ėmė karinės pagalbos 4.8 bil. 
dolerių programą ir įstatymo 
projektą perdavė bendrai komi
sijai su Senatu išlyginti skirtu
mą. Senatas pagalbai buvo nu
matęs 4.4 bil. dolerių. Progra
moj pasakyta, kad bus leidžia
ma nuimti abiejų Vietnamu 
boikotą, bet draudžiama duoti 
pinigų be Kongreso sutikimo 
Angolai. 

H tos sumos didžiausioji da
lis numatyta Vid Rytams — 
3.4 biL dolerių. 

Washingtonas. — Liepos 4 
bus bene paskutinioji diena, ka
da bus galimi visolne sproginė
jimai. Nuo rugsėjo mėnesio įsi
galios potvarkis, visa tai drau
džiantis, nes dėl jų jvyksta daug 
nelaimių. 

Washlngtonas. — Fordas, ne
patenkintas per dideliu popie
rizmu ir biurokratija, liepė vi
soms agentūroms vienu dešim
tadaliu sumažinti anketų, klau-

lapų ir kitokių raštų. 

Daug ginklų 
S. Arabijai 

Wa&hingtonas. — Atstovų rū
mų Tarptautinių santykių ko
mitetas nubalsavo Saudi Arabi
jai parduoti ginklų už 1.25 bil. 
dolerių. Tai įeina j bendrą su
mą daugiau negu 4 bilijonų do
lerių, pažadėtą S. Arabijai. Kon-
gresmanas Benjamin Rosenthal 
(dem., N. Y.) tam priešinosi, 
sakydamas, kad Saudi Arabija 
tokiu būdu galės taip pat daly
vauti galimam arabų - Izraelio 
kare. Jam atsakė kongr. John 
Buchanan (resp., Ala.): ginklų 
pardavimas yra geriausias ke
lias palaikyti savo įtaką toj pa
saulio daly. 

Kankinys atleido 
savo kankintojui 
Muenchenas. — Muencheno 

teismas nuteisė dešimčiai metų 
laisvės atėmimo 69 metų am
žiaus daktarą Heinrich Schuetz. 
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Didžiosios spaudos poslapiuose 

. ~,...- - . *" 
Vilnius, laiptai į Tauro kalną (1969 metų nuotrauka) 

Sovietai apie Fordo 
atsisakymą 

deiantes 
Maskva, — Kaip Sovietų Są

jungoj komentuojamas prezi
dento Fordo atsiribojimas nuo 
žodžio "detante"? Užsienio ko
respondentai jau parinko atsi
liepimų. Pirmiausia, tai su žo
džiu susiejamą | r pats princi
pas, vadinas, Amerika vėl grįž
ta į šaltąjį karą. "Gal būt. jis 

Schuetz, buvęs SS gydytojas, l a i m ė s kelis tūkstančius balsų 
su Dachau koncentracijos sto- rinkimuose, bet nustos 250 mili-
vyklos kaliniais pravesdavo nu- j j o n ų draugų", sako sovietų laik-
sikalstamus bandymus,. kurie j raštininkai. 
sukeldavo nepaprastas kančias j 
ir numarindavo. Iš 40 Dachau j 
koncentracijos stovvklos kalin- į 

. . . «r7 < r , ._! galima derėtis esant patiei 
tų kunigų, kuriuos Schuetz 1942 į * .. . a . _ * T 

Jiems labiausiai nepatinka 
Fordo pasakymas, kad su rusais 

iems 
labai stipriems, ir Fordą jau 
kai kas bando sulyginti sa John 
Foster Dalies. 

metais pasirinko savo eksperi
mentų aukomis, tiktai du išliko 
gyvi. Tai lenkų kunigas Baczyk 
ir vyskupas Majdanski. Jie abu 
kaip liudininkai dalyvavo teis
mo procese. 

Vyskupas Majdanski pažymė
jo, kad vienintelis jo atvykimo 
tikslas yra susitaikinimas tarp 
lenkų ir vokiečių tautų. Jis teis
mo salėje kalbėjo apie šventą 
kiekvieno žmogaus teisę j gy- į s rav imas , sienos" uždarymas 

Rodezija grasinimų 
neišsigando 

Svarsto Amerikos -
Ispanijos sutartį 

Washingtonas. — Senatas 
pradėjo svarstyti Amerikos - Is
panijos apsigimimo sutartį. Jai 
patvirtinti reikia dviejų trečda
lių balsų. Sutartis atidaro ke
lius ir į Atlanto paktą Amba
sadorius Robert McCloskey, pra
šydamas patvirtinti, sako, tai 
prisidės ir prie greitesnio demo
kratijos įgyvendinimo Ispanijo
je. 

Karalius Juan Carlos Savo 
patarėjams pakartojo, kad jis 
viską darys Ispanijai sudemo-
kratinti, atleisti varžtus, pa
keisti visą valdymo sistemą. Jis 
prašo jų pritarimo, o jei ir ne
gautų, visvien tai įgyvendins, 
pasinaudodamas konstitucijos 
jam suteiktomis teisėmis. 

Teng jau ir ne 
vicepremjeras? 

Pekinas. — Sklinda gandai, 
kad Teng Hsiao - ping ir iš vice
premjero pareigu atsistatydino. 

Sen. John Glenn 

Penn.), Beall (R., Md), Griffin 
(R., Mich.), Weiker (R., Conn.), 
Buckley (R.. NY), Kennedy 
(D., Mass), Hartke (D., Ind.), 
Roth (R., Del.), Brock (R., 
Tenn.), Case (R., NJ), Fannin 
(A, Ariz.), Proxmire (D., 
Wisc.), Mondale (D., Minn.), ir 
Jackson (D., Wash.). Sen. Har-
rison Williams (D., NJ) paža
dėjo prisidėti už poros dienų. 

Jungtinis Balt\j komitetas dė
koja tiems, kurie rašė laiškus 
senatoriui Glenn ir savo sena
toriams. Kad prisidėtų ir kiti 
senatoriai, reikia rašyti jiems 
laiškus. Prašome rašyti: 

Sen. . 
United States Senate, 
Washington, D.C. 20510 
Dear Senator : I request 

that you join in cosponsoring 
Sen. Curtis' Baltic States Reso-
lution (SR319). This resolution 
vili make it clear vo the Rus-
siaus that the US Government 
and the Senate does not recog- į 
nize the incorporation and occu-
pation of Lithuania, Latvia j 
and Estonia by Communistj 
Rusais- (your name) I 

venimą, apie gydytojo pareigą 
gyvybę gelbėti ir palaikyti, bet 
ne luošinti ir ne žudyti. Susitai
kinimo ženklan buvęs Dachau 
koncentracijos stovyklos kali
nys lenkų vyskupas ištiesė ran
ką kaltinamajam vokiečiui, bu
vusiam nacių gydytojui ir savo 

kankintojui. 

Maskva. — Sovietai jau pa
skyrė ambasadorių į Angolą. 

Salisbury. — Rodezijos sluoks
niuose Mozambiko pasielgimas 
nekelia rūpesčio. Cia sakoma, 
tai tik nereikalingas kardu mo- Tai turėjo padaryti d ė l P**5*-

tos radikalų akcijos, plakati-
nės propagandos prieš dešiniuo
sius. Užsieniečiai norėjo gandus 
patikrinti oficialiose įstaigose, 
bet buvo atsakyta: "Jokių ko
mentarų". 

bus daugiau naudingas Rodezi-
jai, sulaikys juodųjų partizanų 
infiltravimą. Ūkinių sunkumų 
turės ta ip pat Mozambikas, gal 
net daugiau, nustos daug paja
mų už naudojimą geležinkelių. 
Tas kraštas jau ir taip kenčia, 
kai iš buvusių 200.000 baltųjų 
po nepriklausomybės paskelbi
mo veik visi išvažiavo, ir su
griuvo jų ekonomija 

Madridas. — Ispanijos kara-
Juo bus Boris Vorbojov, buvęs j 1}^ j u 3 i T i Carlos birželio 2 ir 3 
ambasados patarėju Ghanoje. Į lankysis Amerikoje. 

BREŽNEVAS VALDŽIA SU NIEKU 
NESIDALINA 

Brežnevas apie savo didįjį kaimyną 
Maskva. — Jau dabar oficia

liai žinoma: Brežnevas troikoje 
yra daugiau negu pirmas tarp 
lygiųjų sako James Jacksonas, 
"Chicago Tribūne" korespon
dentas. Partijos kongrese jis 
visiškai dominuoja i r nemano 
dalintis pareigomis su Aleksie
jum Kosyginu arba Nikalojum 
Podgorny. 

Brežnevo dominavimas paste
bėtas nuo pirmos kongreso mi
nutės. J i s pats jį ir atidarė. Tos 
ceremoninės pareigos anksčiau 
tekdavo Podgornui. Paskui pra
sidėjo Brežnevo garbinimas, jo 
pasakytų žodžių citavimas. Visa 
tai priminė 1963 metų 22-jį kon
gresą, kai tas pats buvo daro
ma Chruščiovui. Buvo liaupsina
mas visokiais epitetais, o kai iš
tariamas jo vardas, visi 5,000 
delegatų pradėdavo ploti ir su
keldavo ovacijas. Kai būdavo 
minimi (Kosygino a r Podgorny 
vardai, tokių istorijų nepasikar
todavo. 

Partijos vadas iš savo kole
gų pareigas pradėjo imti tyliai, 
nepastebimai. Dar praėjusiam 
dešimtmety jis ėmė diktuoti už
sienio politiką, ne Kosyginas. 
1972 viršūnių konferencijoj su 
Nixonu buvo aišku, kas yra tik
ras šeimininkas. Nuo to meto 
jis nustūmė ir Podgorny, per

imdamas iš jo ceremonines pa* 
reigas. Kosyginas ir Podgorny 
praktiškai sulyginti su kitais 
politinio biuro nariais. 

Pastebėta nauja žvaigždė 
Kremliaus hierarchijoje. Juo y-
ra Vladimir Ščerbicki, Ukrainos 
partijos vadas. Jaunesnis už ki
tus, tik 58 metų. Jam duoti įga
liojimai sudaryti sąrašą narių į 
galingąjį 241 nario centrinį ko
mitetą, išėjusius ar degraduo
tus pakeisti naujais. Apie jį kal
bama kaip numatytą Brežnevo 
įpėdinį. Jis ir savo kalbose lai
kosi JMidžiau už kitus ir mažiau 
liaupsino Brežnevą, bet šiaip 
agresyvesnis ir smarkiau kriti
kuoja valdžios aparato agentū
ras. Viena tik silpna jo vieta, 
kad j is dirba Kijeve, ne Mask
voje. 

• 

Sovietai atsilygina 
Kubai 

Havana. — Sovietai Kubai 
duos naujų, modernių ginklų, 
atsilygins jiems už talką Ango
loje, rašo "Newsweek". Bus at
gabenta S A - 3 priešlėktuvinių 
raketų. Kitą mėnesį netoli Hs-
vanos bus baigtos įrengti dvi 
tokioms raketoms bazės. 

Nuoi&Uni* vaudas Belfaste. Vieiout-s pc bombos sprogimo 

Brazilietis 
apie Braziliją 

Maskva. — Brazilijos komu 
nistų vadas Luis Carlos Prestes, 
kalbėdamas Maskvoje, apie sa
vo kraštą atsiliepė kaip apie di
džiausią karo grėsmės šaltinį 
ne tik Lotynų Amerikai, bet ir 
Afrikai. Jo žodžiais. Brazilija 
greit turės atominę bombą. 

Mlami. — Floridą pernai ap-
į lankė 27.5 mil. turistų ir ato-
stogautojų. Šiemet tikisi 28 mi
lijonų. Lankytojų daugėja vi-

jsose vietose, išskyrus Miami. 
Priežastimi laikoma tame mies
te padidėję kriminaliniai nusi-

į kaitimai. 

Belfaste*. — šiaurės Airijoj 
posėdžiavo konstitucinė konven
cija ir 46 balsais prieš 15 buvo 
atmestas pasiūlymas valdžia da-
lintish tarp anglų - protestantų 
daugumos ir airių - katalikų 
mažunioa. 

"Visų šalių _ draugai, naujam penkmety numatyta iš juodo padaryti 
raudoną*'. (Ii vokiečių spaudos) 

Nušauti 3 
demonstrantai 

Madridas. — Viena iš kritiš
kiausių dienų Ispanijos karaliui! 
buvo vakar ir užvakar, kai Vi-Į 
toria mieste, netoli Prancūzi-: 
jos sienos, 30.000 demonstran-i 
tų baskų susirėmė su policija, j 
ir trys demonstrantai buvo nu
šauti, o apie 50 buvo sužeistų. 
Greit po to baskai pradėjo da
linti lapelius ir organizuoti vi
suotinį streiką baskų gyvena-
moj provincijoj. Visos krautu
vės, dirbtuvės ir įstaigos vakar 
daugely vietų jau buvo uždary
tos. 

Londonas. — Po to. kai Mo
zambikas uždarė sieną. Rodezija 
atskyrė nuo priėjimo į Indijos j 
vandenyną, dar vienas geležin-' 
kelio ruožas iš Rodezijos į van
denyną liko per Pietų Afriką. 
Dėl tų naujų įvykių smarkiai 
pakilo aukso kaina Londono rin
koje. 

Ketvirtadalis 
pasėlių sunaikinta 

Maskva. — Vakariečiai že
mės ūkio ekspertai, susipažinę 
su esama padėtimi, tvirtina, jog 
žiemkenčių derlius Sovietų Są
jungoj šiais metais turės būti 
dar mažesnis. Nepalankus žie
mos oras sunaikino nuo 20 iki 
25 procentų pasėlių, kviečių i r 
rugių. Patys sovietai mano, kad 
sunaikinta yra nuo 15 iki 17 
procentų. Žieminiai pasėliai So» 
vietijoj sudaro vieną trečdali 
visų grūdų. 

KALENDORIUS 

Kovo 5 : Teofilis, Gerasima, 
Vydotas, Giedrė. 

Kovo 6: Marcijonas, Rožė, 
Novilas, Raminta. 

Saulė teka 6:21, leidžias 5:44. 

ORAS 

Apsiniaukę, 70 proc. galimy* 
bė lietaus, iŠ ryto apie 50, vėliau 
apie 40 laipsnių. 
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Vytautas Grybauskai, 
Telefoną* 

ŽIEMOS OUM] 
(Tęsinys) 

Olimpiniai žaidimai dar 
pavirtę j politinį forumą, 
bando aiškinti kitas ameriį 
žurnalistas, ir niekada nepj 
Tačiau pilnai sutinkame, 
olimpinio komiteto įsiveliu 
politiką a r nusileidimas S 
tų reikalavimams, y ra ne< 
notinos klaidos. Jų ir at* 
bus sunku išvengti, kol 
komitete sėdės milionieriai 
dai a r bendrai tituluoti ir 
bingi, be t atgyvenę, asm 
Reikia jaunų, pažangių, 
giančių eiti su gyvenimu i: 
k o dvasia, tik tada bus vier 
galimybės pasireikšti visier 
nuostata i ir principai pasic 
įogiskesni ir prasmingesni. 

Viena iš didžiausių buv. 
pinio komiteto pirmininki 
Brundage klaidų ir buvo, 
j is aklai bandė laikytis atj 
irusių principų ir nepajėgė 
tyt i . k a s vyksta Sov. Sąjį 
j e a r bendrai Rytų Euro 
t ik mažesniu maštabu. Tll 
t o Sov. Sąjungai atsidarė 
mybės graibstyti medaliu: 
net savo spaudoje girtis, 
ta i jų sistemos nuopelnas. 
t a rpu vakarų pasaulis 
skrupulingai, net juokingai, 
žomas. Mes tą jau seniai r 
me, net rašėme. Tačiau va 
žurnalistam tik dabar pra 
atsiverti akys ir jie jau \ 
pradeda pasisakyti. Mate t 
pa t s olimpinio komiteto p 
ninkas lordas Killanin. pra 
bandyti nusisukti, praleist: 
pirštus. I r Innsbrucke jau 
džia padaryta ir to skruĮ 
gumo nesimatė. Ne vienas 
stipriai nustebintas, o ks 
net pareiškė, kad jei A. I 
dage tą matytų, apsiverstų 
te. Įvairiausios kompanijos 
šaj ir veltui dalino gėri 
kramtomas gumas, įvairi; 
pagalbą, tuo reklamuodama 
vo produktus. Jau ne pash 
kad Europos geriausi slid 
kai gauna iš tų kompanij' 
džiulę finansinę paramą. 1 
amerikiečiai, laimėję t ik 1C 
daiių yra visiškai pateli 
Jie su pagarba ir pasididžia 
iškelia tok as rr.cMr.as. k 
dirbo du darbus ir keldav 
vaJ. ryto. kad r.uv^žtu va-
čiuožyklas ir pajėgtų apm 
trenerius ir daugybę k;tų 
Gų. j i e c r .au5čs., riao. ture, 
k; Hamm.l. kuns pajėgė : 
*.iko leisti savo J-rr.ora: ir d 
<į rrį*>*ViS srvver.t'į i..>.'nvt'-rv'.p 
pas ;.:ki^rr:^j: ::.'.Č".:: A~-
krašte, kur s nesigailėjo l r 

doleriu, kad d'.'-rra laimė'.-; 
-o medal;. Jie p -paž ' s t a , 
Sheila Your.sr 4 rr.-tus r.e< 
o tik treniravo;--; .- įuvo 
^woma tUTi.'.r.go rr.̂ c-. r.^to »> 
gaiiau .sut.r.-:a. r.".z ~~~,»z.zz 
retu pr.s^a . .< '..<-.^.a'. < 
karnų s ta i i jonų ir ras tų 
'no? oi.m:.;r.]-.;? sr<irt;r 
ka p nors paremti. Ir ai 
kad DOf I natas jau imasi 
tų pastangų. 

~\io pačiu bandoma išk< 
liūdnoka istorija Ameriki 
timpinio komiteto, kuris tu 
&-kir.rrą duoną vairuoti 
dviejų organizacijų AAV 
NCAA, kurios viena kitai 
ko akis, įžūliai kovoja dėl 
v;iro vadovo ar trenerio | 
Tuo tarpu pačios vadovs 
-įvykusiais nuostatais, k; 
net juokingai nelogiškais 
sų krepšinio rink+mė prieš 
tą metų turėjo progos ne 
savo kailio patirti). Sii 
senatui ir čia rasti išeitį, 
po to jėgos olimpiniuose 
dljonuose išsilygins tik 
nebebus progos sovietam 

•enktadienis. 1976 m. kovo mėn. 5 
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1144 So. Maplewood, Chicago, IL 60632 
i: 8471729, darbe: 268-743*2 

>IADAI PASIBAIGUS 

: 
tis savo liūdnos sistemos nu* 
pelnais. Tikriausiai užsičiaui 

l e r a ir anas žurnalistas, tur būt, n< 
™ p laimingas, kad dėl olimpinių ža 
*7*j dimų negalėjo televizijoje nu 
tars. įy^į gayc, mėgiamų programų 
k 3 ^ Vietoj užsipnolęs olimpinii 
^ ^žaidimus, j is daug daugiau bi 
m e " j t ų padaręs užsipuldamas va 
o v ^" į džias, kurios visais būdais siel 
t v 3 e

; damos vad. detentės. pusvelčii 
* m e I parduoda savo prekes, veltui i 

tidengia erdvių technikos pai 
laptis, pagaliau pasirašo Heisii 
kio paktą, oficialiai numesdan 
visą Rytų Europą į sovietų na: 
rus... 
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KREPŠINIS 
KREPŠINIO MOKYKLA 

PLEČIASI 

esai 
ii ir 
rmi-

Toronto sk. Vytis išleido ii 
formacinį biuletenį, puikiai si 
redaguotą, papuoštą įdomi 
nuotraukų montažu ir skelbiai 
tį devintuosius krepšinio m< 
kyklos metus. 

, , . . Tos mokyklos steigėjo ir d 
» retkoriaus Mamerto Duliūn* 

' buv. rinktinės, Kempteno Šari 
, , no ir Toronto Vyčio žaidėjo b 

ilgamečio trenerio, svajonės pi 
dosi. Šių metų mokykla bus Įf 
bai skirt inga: be krepšinio. j< 

. . je pirmą kartą bus stalo tenisą 
ir tinklinis. Bandymas tikri 

JT?" drąsus, susilaukęs daug pri tar 
310. Neabejojame, kad jis bi 
sėkmingas ir naudingas. Kre] 
šinio vyr. instruktoriumi ps 

, , " j kviestas ir jau sutikimą dav 
į mums gerai pažįstamas rinkt 
i nės žaidėjas M. Baškauskas. J 

,. i šiuo metu yra Columbijos un 
versiteto t reneno padėioja 
Stalo tenisui vadovaus su a r u 
du patyrimo, pats puikus žaid 
fas, treniravęs ir vadovavęs K; 
nados rinktinei ir garsiųjų Vi< 

į 'etos. Glorijos ir Floros tėv; 
__ Jonas Nešukaitis. Jam padės i 

gametis mušu meisteris P 
i s a - 1 % . . , * . . . . 

. Gvildys, o programai pa;vair.n 
^'_' numatomas kviesti daugkart 

nis Sov. Sąjungos meisteris 
savo laiku vienas iš geriaus 
Europos žaidėjų Algis Saunori 
Tinkliniui numatomi R Babi 
kas ir Z. 2iupsnys (dar tebes 
tar iama) . 

Nėra abejonės, kad tokia v 
dovybė ir instruktorių krede: 
ciaia. jau savaime garantuo, 
gerą devintąją laidą ~i kur 
bus išleista jau virš 1.000 kre 
šir.ir.kų. K-rt-: dar'v.a pradž 

ikrai I ' r k i t o m s sP<>rto feskomp, pr, 
dedant stalo tenisu ir tinklini 

Mokykla veiks tarp rugpiūč 
14 :- 2* -j. 'A'asage-s va?arviet 

oo ~>v ••; • š iaure vaka r 
-••:~ Tor-.-r*'.-. R-g:.>tr?.c.ja p: 

,-vy-, «^":i^a ik; :;-v5? 15 d. ir k; 
šiai-1 n u o s Y i e n a m 95 doleriai už na 

r a . "-T"-?- ^ •*'* •• ••"-• ;t.-; (f:.ja*. 
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Europos krepšinio taur 
kvartfinalių varžybos jau ei 
prie galo ir pusfinalistai tu 
paaiškės ar jau paaiškėjo. §j 

tada i varžybos užtrunka Ilgiau, n 
gir- '5 kvartfinaUstai iuskirstomi 

dvi grupes, kur varžybos vyks-
*a kiekvienos komardo^ su k i " -
viena ir po du kardus. 

Meisterių varžvbose A gru
pėje įdomi pasekmė tarp Belgi
jos meisterio Malinęs ir Jugos
lavijos meisterio Zadarh 103 
- 8 4 ! (Įsidėmėtina tiems žino
vams, kurie sakė, kad belgai 
nemoka žaisti). Šioje grupėje 
italų Varise pirmauja ir tik
riausiai kvalifikuosis. Antroje 
vieloje stovi prancūzų Lyon ir 
Malinęs — jų susitikimai, kurie 
su t rauks iki 15,000 žiūrovų, ir 
nulems kvalifikaciją. Jugosla
vijos meisteris 4-įe vietoje ir 
kvalifikuotis nebeturi vilties. B 
grupėje Real Madrid jau aiškus, 
kita komanda paaiškės po rung
tynių tarp italų Cantu ir Tel 
- Aviv. 

Taurės laimėtojų varžybose 
A grupėje prancūzų Tours neša 
Sofiją 95-84 ir užsitikrina 
kvalifikaciją. Tuo tarpu graikai 
patiekia staigmeną, įveikdami 
jugoslavų Skopic net 91 - 71 ir 
tur i vilties kvalifikuotis. B gru
pėje Madrido Universitetas jau 
aiškus, o kita vieta tikriausiai 
teks italų Turim 

Korac taurės varžybose, kur 
gali dalyvauti kraštų antros, 
trečios ir ketvirtos vietos, Itali
ja , Ispanija ir Prancūzija išsta
tė net po tris komandas. Įdo
mu, kad abiejose grupėse pirmo
sios tryg komandos sulinko po 
lygiai taškų ir kvalifikaciją nu
lėmė krepšių santykis. Pusfina
liams kvalifikavosi: Barcelona, 
italų Bologna ir Turin ir jugos
lavų Split. 

Moterų taurės varžybose A 
grupėje pirmauja Praga, prieš 
Krokuvą ir Sofiją. O B grupėje 
prancūzų Clermont jau kvalifi-
kavosi. Ją seka Barcelona ir 
Giovanni. Kaip žinome, daugia
kar t i s Zių varžybų laimėtojas 
Rygos TTT šiemet nedalyvauja. 

Priešolimpiniam kvalifikaci
niam turnyrui, kurs įvyks liepos 
mėnesio pradžioje Hamiltone i r į ^ r 
Toronte jau užsiregistravo 16 
vyrų ir 12 moterų komandų. I r 
tik laimėtojai kvalifikuosis Mon-
trealiui. 
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— Pereitą savaitgali Chica-
goje viešėjo dr. Algis Saunoris 
su šeima. Kaip žinome, jis yra 
buvęs daugkartinis Lietuvos ir 
6 kartus visos Sov. Sąjungos 
stalo teniso meisteris. Prieš me
tus gavo leidimą išvykti iš Lie
tuvos ir apsigyveno pa8 savo 
motiną Hamiltone. Plačiau kitą 
kartą. 

t ik 
t r a 
ną 
lan 
reii 
su 
dij< 
koi 
roj 

fut 
kai 
gn 
ato 
o v 
čių 
V o 
slo 

pir 
gla 
r i s 
t ra 
me 
mė 
me 
d ų 

I 
» 

iš 
iš 
rin 

1 
kie 
pa; 
tyi 
pri 
V. 
pir 
pr. 

A. 
Išl 
Sa 
pu 
nė 
Ve 

Europos stalo teniso pir-
a . jmenybėse Čekoslovakija netikė-
n . į tai įveikia Švediją 4 - 3 ir su 3 
; a laimėjimais stovi pirmoje vieto-
ia Je- J^ s e k a Jugoslavija. Sovietų 
D. 1 Sąjunga. Švedija ir Prancūzija. 

ia1 — Chicagos lietuvių teniso 
a- klubo "round - robin" ir vaka-
"J ras ištaigingame Rivieros klu-
' be praėjo labai sėkmingai. Gai-

e" la. kad visiems norintiems ne-
- s užteko vietos, nes klubas turi 
"į- tik 5 aikštes. Sekantis klubo 
t;" parengimas kar tu su visuotiniu 
k- narių susirinkimu numatomas 

kovo mėn. gale. 

I FUTBOLAS I 
i £ių metų Chicagos vokiečiu 
j | didysis 'Spaudos ir Sporto" ba-
'$ liūs i vyks lapkričio 27 d. Gol-
i d-r. Tiara Ballroom patalpose. 
i Numatomas pukvifsti garbt-s 
5 F-----čiu garsusis pokariiis Vak. 
I I voKieujos E R s e n - * PP « t r 

berger. žinoma, jei jo sveikata 
'.ei?. 

Tae.au dar įdomiau kad sra!-
ve-jama net apie SchmelHngo 
pakvif-timą f jis šiemet, susilau
k i 70 m ) . O jei tai pasisektų. 
+ ai būtu pakvip tas ir Jo<> T^ouis. 
kuris iki šiol dar yra likęs jo 
draugas, o taip pat ir mūsiškis 
Šarkis • Žukauskas. Tai būtų 
bent susitikimas, pilnas įdomių 
prisiminimų. 

—- Garsusis J. Cruiff. žaidžiąs 
už FC Barcelona. kuri šiemet 
nukrito { t*e&ą vietą, nebesuta-
ria su savo treneriu. J su beveik 

\ 

e* 
na 
oj 
os 
es 

\ 

as 

ries" mažiukai tinklinio treniruotės m 

a, kad šią vasarą jo Kon- Šk 
ctui pasibaigus, j is Barcelo- gow, 
apleis. J o draugas, ki tas o- Mane 
las, Neeskens ta ip pat pa- Coun 
kė, kad jis iškeliaus kar tu , B 
Uruiff. š ie abu žaidėjai Olan- neris 
je laukiami išskėstomis ran- . 
ūs, j au neskaitant kitų Eu- • . 
36 C*lfc- kvalL 
- Olimpinė Sov. Sąjungos. nybė ] 

>olo rinktinė, kur i j au meta i . bukli 
) surinkta ir ruošiasi, ką t ik rodo, 
o iš Bulgarijos. Po savaitės t a s i 
stogų pradės vėl t reniruotes, 
įsario 3 d. išvyksta 6 savai-
kelionei į Jugoslaviją, Vak. 
ietiją, Prancūziją ir Čeko-
akiją. 

, . I Sos 
- V. Vokietijos pirmenybėse ^ci 
nauja Borussia Moenchen- j -pajgj 
Ibach (pernykštis meiste-
, po jo Hamburg s. v., Ein-
:ht Braunschweig. Europos 
sterių taurės varžybų lai-
ojas Bayevi Muenihen šiuo 
u 6-je vietoje iš 18 koman-

lių. 

GOL 
Ar 

ir A 

u 17 įvarčių pirmauja Beer 
Hertha BSC Berlin vienas 
inktinės vidurio lauko cent-
ų figūrų. 

rašant šias eilutes, V. Vo-
:ijos rinktinė turėjo žaisti 
kutinės kvalifikacines rung
ęs Europos pirmenybėse 
£ Maltą. Niekšą neabejoja 
Vokietijos laimėjimu, nors 

nose rungtynėse Malta tc-
laimėjo tik 1 - 0 . 
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talijoje pirmauja Juventus, 
2. Turin ir M. C. Milanas, 
ritimas gresia A. C. Como ir | Re 
dinijos Cagliari su garsiuoju Jokū 
•lėju Riva Italijos R rinkti- lis. 1 

po akrštų ginčų įveikia Vak. G? 
detijos B rinktinę 1 - 0 . nius, 

R E C E P 
, & J. PHARMAGY 
557 W. S9th Street 
Telei. PR 6-4363 
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2 Sec 
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tu . Nuotr. Z. Degučio E 

tijoje veda Celtic Glas-
o Anglijoje Liverpool, 

įesterh United ir Derby 
y. 
ręs Brazilijos rinktinės t re- 1 
pakviestas treniruoti Ku-j 
rinktinę. Ah'vos čeikų ro-
jis paruoštų tą rinktinę 
ikacinėms pasaulio pirme- į 
iš. Nesitikima didelių s te - | 
, bet australų pavyzdys | 
kad ir j aunas futbolo kraš 
ali pasiekti puikių perga-

\yb. A. Krikščiūnas 

•AS 
erikos Lietuvių Inžinierių 
chitektų sąjungos Chica-
kyriaus 1976 metų sporto 
os vadovu yra inž. Jonas 
dis, perėmęs t as pareigas 
as metus sporto sekcijoje 
avusio inž. Prano Urbučio. 
įjas spor to vadovas jau 
i darbą ir yra užsakęs ir 
tęs pavasarinio golfo tur-
iieną gegužės 2 "Old Oak" 
laukuose, Orland Park, UI. 

NAUJA ŠALFASS 
VADOVYBE 

;ario 20 d. ŠALFASS-gos 
> valdyba sudaryta Toron-
?. Berneckas —- pirminin-
R. Under\ 's — vicepirm., 
irgis — sekretorius. J. Ne-
tis — iždininkas, A. Bane-

narys spaudos reikalams. 
LFASS-gos centro valdy-
iresas; 32 Rivercrest Road, 
įto, Ont., Canada, M6S 
telef. 1 - 416 - 763 - 4429. 

•nzijos komisiją sudaro; V. 
jaitis, V. čyvas, K. Kara-
'isi gyvena Clevelande. 
L-bės te i smas: A. Rugie-
Ig. Anužis. Alf. Velavičius. 
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STEEPLES PHARMACY 

2434 W. 71 st Street 
Tel. 737-1112; jei už
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RADIO, INC. 
TEL — CA 8-7262 

IDAVTMA8 IR TAISYMAS 
IV rELETVTZUV APARATV 
)S APARATAI 

Ofa Pt 

GTD 

Va: 

I 
J 

ODOS 
0«*»J: 

Vai 

TTD to 
• I 1 * 5 

m t U T H U A N i A N H u K l i ) VVUM U.VlLl 

^ WEST ttSrd SI., CH1CAGO, WL 80C29 Tel LU I 
ond CUtsb Hc>&uigc paid si Chlcago, nnnois KuDiiaiioa 
ept Sundays Legal holidays, days after Chnstmas and I 

by the Ltthuanian Pres& Society. 

schption Rates: $28.00 — Chicago and Cook County, Dl 
Elsewhere in U.S.A. $26.00. Canada $28.00. Fc 
Countries — $29.00. 

Pašto laiaidas mažinant, pakvitavimai už gautas pra 
is nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo at 
us iš jo mokestį atžymima iki kada skaitytojas yra 
iėjęs.. 

"Draugo" preenumerata mokama ii aaks 
metams 6 mėn. 3 mėn. 1 

Chicago, Cook, DJ. $28.00 $15.00 $10.00 
Kanadoje $28.00 $15.00 $10-00 
Kitur $26.00 $15.00 $10.00 
Užsienyje $29.00 $17.00 $11.00 
Savaitinis $18.00 $10.00 — 

i Redakcija dirba kasdien 
) — 4:30. šeštadieniais 
) — 12:00. 
i Administracija dirba kas 
i nuo 8:30 iki 4:30, šešta-
uais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius tais* 
nuožiūra. Nesunaudotų stra 
nesaugo, juos grąžina tik iŠ 
co susitarus. Redakcija už t 
mų turinį neatsako. Skelbim 

nos prisiunčiamos gavus p 
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ANNA BALIUNAS 
58 West 63rd Street 
Ų, AUSŲ. NOSIES IK 
GERKLfiS UGOS 
mdos pagal Busit&rimą 

t. K. 6. BALUKAS 
userija tr motenj Ugos 
bat%olostatf Cbtrurgija 
b Pulaaki Road (Crawford 
Buflding) TeL LU 5-6446 

l igonius pagal s u s i t a r i m ą 
ūliepia, akambint i 374-8004 

E VL BLAŽYS 
CIŲ IR VTDAUS LIGOS 
rqaette Mecttcal Center 
6132 So. K e d z i e Ave. 
rmad. , antrad . ir ketvtr tad 

iki 7:S0 vai . rakaro . 
'tad nuo 1 Iki S vai. 

Paga l «uaitarima 
ftso teief. W A 5-2670 
L teL WAJbrook 5-3048 

M> HE 4-5849, ras. 388-2233 
PETER T. BRAZIS 

TOJAS IR CHIRURGAS 
4 West 71st Street 
l rm. icetv. l lkl 4 p o p i e t 
penkta 1-5, t reč lr 6eėt, tik 

R u d o k o kab ine tą p e r č m ? 

EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 
f09 We^ 51st Street 

T E L . G R «-2400 
a g a l sus i tar imą: p lrmad. lr 
-4 lr 7—9: antrad. Ir p e n k 
-4. Sestad. 10-1 vai. 

. 738-4477; Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
>YTOJ« IR C H I R C R G t 
pecialybė — Nerv^ \x 

Emocines Ligos 
ORO MEU1CAL BL'tLDINO 
4 4 9 So. P a l a s k l Road 
landos pagal sus i tar imą 

TeL atimi it bato OI>i 

DR. P. KISIEI 
GYDYTOJAS IR C M 

1443 So. 50tJj Ave, 
K a s d i e n l-S va i . tr «-» 

Išskyrus tre&adie; 
Sestadlenlala 12 lr 4 

wld. teL — GI 8-6873 

V. M. EISIR-EISINAS 

TeL REUaace 5-

DR. WALTER J. R 
(Lietuvis gydyt* 

3925 We*t f8tb 
Vai. plrmad. , antrad. , 1 
p e n k t a d nuo 1 2 - 4 v a i p 
vai. vak. šeetad. 12-2 v a 
t reč iad ien ia i s uždaryta 

DR. IRENA KO 
GYDYTOJA IR C H 
KCDIK1Ų IR V A I K Ų 

SPECIALISTO 
MEDICAIi B O U 

7156 South Weetern 
V a l a n d o s : Kasdien nuo 
lkl 1 vai . popiet. 
Of i so te i . R E 7 - 1 1 6 8 ; r e « 

Of i so H E 4 1818. Re*. 

DR. J. MEŠKAS 
GYDYTOJAS IR CTH 

Specialybė vidaus 
2454 West 71st S 

71-o*. tr Campbel l Avc 
Vai . : pirmad.. antrad. . 
perikt. 3 iki 7 v. p.p. T i 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEI 
ŠIRDIES IR VIDAU; 

2454 West 71st S 
Valandos pagal su 

0 ~ P T I C A L S I 
V I O L E T A KARO* 

7051 S o . \ f a s b t e n a w , U 
P r i t a i k o m i a k i n i a i pag£ 

r e c e p t u a 
Dide l i s akinių r&mu na 

Vai . : p i r m , antr . , pen] 
Ketv . 1-8 v. v . šeet . 

Treč iad ien ia i s uždf 

Telef. — 282^ 
OR. ROMAS PE 

4JKIŲ LIGOS — CH1 
Of i sa i : 

111 KO. W A B A « B 
UOO NO. C E N T R A I 

Va iandoa paga l su 

OR. FRANK P U 
OPTOMETRISa 

m , - . ^ . . ^ - ^ , « , . - „ ^ „ i (Kalba lietuviai 
M J A IR MOTERŲ LIGOS i e818 W. 7Lrt S t - T 
KOLOGINE CHIRURGIJA 
x Kedzfe Ave^ WA 5-2670 
9 pagal sus i tar imą. 4ei ae -
pta, s k a m b t e U : MI 9-OOOt. 

TeL — BE 3-5893 
. A. B. GLEVECKAS 
fTOJAS IR CHIRURGAS 
pecialybė Akių Ligos 
Wi West lOSrd Street 
andos pagal susitarimą 

fiss teleL PB 8-2220 

IANINA JANKEVIČIUS 
j o B a A 

' A I K Ų L I G O S 
556 West 63rd Street 

antrad. . ketvirtad. . lr penkt 
Iki t vai. tr nuo t iki 8 vai 
Stad nuo 1 Iki 4 vaL 

3 7^000 Be*. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
rrojAs m CHIRURGAS 
(844 West 63rd Street 
landos pagal susitarimą 

R. K. A. V. JUČAS 
tgf-4441 — LO 1-4A05 
«4 newdUepta SS1-1070 

U 0 0 9 — C H I R L ' R O U A 
1002 N. We«teni Ava. 

5214 N. Wsstera Ave, 
andos pagal susitarimą 

įsi telefonai 652-1381 
N. F. V. KAUNAS 
YTOJAS IR CHIRURGAS 
1 So. iBth Covrt, Cfesro 
Mdi«>n 19-12 lr 4-7. T r e « a d 
d t l s snpltarns 

Tikr ina akis. Pr i ta iko 
"conttact lense 

VaL p a g a l roslfriBsa. TJi 

OR. LEONAS SE1 
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Yieningon veiklon 

PRIE3 GRĖSME PASAULIUI 
; Tarptautiniame 25-me komu
nistų partijos kongrese Maskvoje 
Suvažiavusiems iš visų krašru 
|>.000 delegatų Brežnevai pabrė-
Wė, kad Maskva yra pasiryžusi 
'įteikti bet kur pasaulyje", "kur tik 
3o pareikalaus mūsų revoliucinė 
rsažinė, mūsų komunistiniai įsiti
kinimai \ Girdamasis naujais 
Jamėjimais Vietname, Laose, 
|Kambodijoje ir Angoloje, Brež-
"jnevas skelbė Maskvos teisę pa
remti "kitų tautų kovas už laisvę 
3r pažanga". Tai, nežiūrint visų 
detentės pažadų, naujas oficialus 
^paskelbimas, kad Sovietų Sąjun-
"ga, prisidengdama ''išlaisvini-
maos", eis imperializmo keliu, 
?iekdama užvaldyti pasaulį. Ko 
vertas Maskvos išlaisvinimas, pa
rodė Čekoslovakijos įvykiai. Kai 
tik tas "išlaisvintas" kraštas pra
dėjo laisviau tvarkytis, net prieš 
pačios čekoslovakų komunis
tų partijos norą Maskvą įvedė sa
vo įgulas ir jas ten tebelaiko, lai
kydama kraštą kolonialinėje 
priespaudoje. 

* 
Žinodama, kad laisvu noru 

tautos nepriims komunistinės 
diktatūros. Maskva ginkluojasi 
labai sparčiai, kaip naciai prieš 
U pasaulinį karą. Pagal paskuti
nes žinias, Sovietų Sąjunga turi 
2.5 mil. karių su 40,000 tankų 
(JAV — 790,00 karių ir 10,000 
tankų). Savo kontroliuojamai te
ritorijai ginti Maksva turi 5,000 
radaro stočių, 2,600 naikintuvų. 
K,000 labai tikslių priešlėktuvi-
>itių raketų. Jūrose Sovietų laivy
nas pirmauja Turi 253 povan
deninius atakos laivus (JAV — 
IJ ) , 40 kreiserių, ginkluotų rake
tomis, 2,358 transporto laivus. 
JAV tik pralenkia savo lėktuvne
šiais, laivyno lėktuvais, marinais. 
Sovietų Sąjunga turi 1,603 tarp-
kontinentines raketas (JAV — 
1$54) ir 54 atominius povande
ninius laivus, ginkluotus atomi
nėmis bombomis (JAV—41). So
vietų praeitų metų karinis biu
džetas buvo 141 bil. dolerių. Tu-

;Viht minty, kad komunistai pa
naudoja ir neapmokamą vergų 
cytjbą, jų karinis pasiruošimas 
'yra tikrai žymus. JAV gynybos 
biudžetas buvo 94 bil. dol. 
* Sovietų Sąjunga turi agresyvius 
siekimus. To neslepia ir savo pla
nus yra pasiruošusi paremti di
dele jėga. Maksva yra pasiryžusi 
panaudoti ir visas susidariusias 
palankias tarptautines aplinky
bes. Prisimintinas tik Afrikos 
kontinentas. Ten anksčiau nema
žus plotus valdė prancūzai, bri
tai, vokiečiai, italai, portugalai 
ir kiti. Iš dalies tos jėgos neutra-
lizavosi agresyvumo atžvilgiu. 
Pasibaigus kolonialiniam laiko
tarpiui. Sovietų Sąjunga kubie
čių .dalinių priedangoje pasisten
gė' įsigyti koloniją Angoloje, kad 
ir-, užmaskuotą "nepriklausomos" 
Maskvos kontroliuojam komunis
tų vyriausybės sudarymu. Krem
liaus kolonija paverstas kraštas 
jau susilaukė net grupinių Afri
kos valstybių pripažinimo. Tik 
aklas nemato, kad Angola bus 
prietiltis naujiems "išlaisvini
mams". Maskvos imperializmas 
jau nebepasitenkina atskirų 

kraštų užgrobimu, o siekia kon
tinentus pasiglemžti pirmiausia 
A/riką. 

J padėti reikia žiūrėti realiai ir 
ra»užsimerkti prieš pavojų. No-
balio laureatas Solženicynas ko
vo" ld. savo ilgame pasikalbėjime 
4>ri*u televizijoje perspėjo, kad 
Vakarų pasauli* artėja prie žlu
gimo. Atskleisdamas jam pačiam 
mirties grasinimus, jis skelbia į-
apėjfmą prieš artėjantį mirtina 
pavojų laisvai žmonijai. 

Kiekvienas, atviromis akimis 
žvefgiąs j susidarančią padėtį ir 
•blaiviau galvojąs turi suprasti, 

kad šiandien visų, kurie tik my
li laisvą žmogų ir laisvą pasaulį, 
pareiga įsijungti veiklon prieš tą 
moderniojo barbaro grėsmę. Mes 
arčiau pažįstame komunizmo ti-
roniškumą, taigi ant mūsų gula 
pirmoji pareiga veikti patiems ir 
žadinti kitus. To reikalauja ne 
vien idealistiniai užmojai, bet ir 
savisaugos pastangos. Maskvos 
inspiruojami įvairūs pogrindi
niai marksistų junginiai, grobda
mi žmones, plėsdami piliečių 
santaupas bankuose, net panau
dodami žiauriausias priemones, 
nesigailėdami nekaltų žmonių 
gyvybių. įvairuose kraštuose 
vykdo agresiją prieš laisvą žmo
niją. Nereikia būti dideliu pra
našu numatyti, kad šie veiksmai 
gausės ir JAV-se, savo grėsme už
griebdami ir mus. Taigi būtina 
mobilizacija visuotiniam pasi
priešinimui. Visų pirma griežtai 
mesti tarpusaves rietenas. Kiek
vienas sąjūdis, kiekvienas veiks
nys gali girtis savo darbais ir lai
mėjimais, bet neturi niekinti ki
tų, tuo tik džiugindamas oku
pantą. Kito juodinimas išduoda 
savąją silpnybę: nesijaučiamą 
pakankamai aukštesniu, įtakin
gesnių už puolamą veiksnį ir 
stengiasi juodyti kitą, kad, nu
stūmus jį žemyn, pats atrodytų 
aukštesnis. Tai ir atskleidžia nie
kintojo menkystę. 

Pagerbkime ir paremkime 
tuos, kurie parodo iniciatyvą ko
voje dėl žmonijos laisvės. Štai 
italų kalba leidžiamo "Eltos" 
biuletenio ištisi Lietuvos R.K 
Bažnyčios kronikos vertimai, N. 
Sadūnaitės nuotrauka kitų kan
kinių atvaizdai. Tai didelis preL 
V. Mincevičiaus nuopelnas. Jis 
ne tik leidžia brošiūras apie pa
vergtos Lietuvos kančias, bet dar 
prisipažįsta: 'Greitu laiku prave-
siu akciją už N. Sadūnaitės iš
laisvinimą. Jau prasidėjo laiškų ir 
atviručių siuntimas į lagerį". Ji-s 
informuoja, kad Italijos krikšč. 
demokratų partija įpareigoja sa
vo narius ir draugus vesti kovą 
už Kovaievo išlaisvinimą, prieš 
žmogaus teisių pažeidimą Lietu
voje. 

Tai išgarsins lietuvių kančias 
ir rezistenciją Lituvoje. Šiame lai
mėjime prel. Mincevičiui daug 
padėjo lenkų veikėjas dr. D. Mo
rą wski. 

* 
Šiandien visų pareiga tiesos 

ginklu stoti už pasaulio laisvę, 
semtis įkvėpimo ir iš Solženicy
no. Vasario 26 d. Paryžiuje jau 
išėjo trečias tomas "Gulag Ar
chipelago". Čia jis skelbia, kad 
"visoj žemėj, visoj istorijoj nebu
vo žiauresnio, piktesnio, klastin-
gesnio. pasalūniškesnio režimo", 
kaip Sovietų Sąjungas. Jis prime
na, kad jau Stalino laikais ko
munistai sunaikino 15-17 mil. 
valstiečių, kurie buvo padėję lai
mėti revoliucijai. Buvo tremia
mos ištisos tautybės, kaip kal
mukai, kurdai, Krymo totoriai, 
Kaukazo graikai ir kt. Solženicy
nas skelbia, kad nei po Stalino, 
nei po Chruščiovo niekas nepa
sikeitė. Tai pabrėžęs, savo nau
jame veikale Solženicynas krei
piasi į liberalus: "O laisvę my
lintieji kairieji vakarų mąstytojai, 
o kairieii darbiečiai, o avangar
diniai amerikiečių, vokiečių, 
prancūzų studentai! Jums viso to 
mažai. Jums ir visa ši mano 
knyga nieko nereikš. Tik ta
da jūs viską iš karto suvoksite, 
kai užpaka-ly surištomis ranko
mis jus nuskandins mūsų Archi
pelage". 

Po truputį ima atitokti ir Ame
rika. Vienas iš ženklų — Radijo 
Free Europe ir Radijo Liberty su
jungtos į vieną vadovybę, aprū
pintomis lėšomis skelbti tiesos in
formaciją už geležinės uždangos. 

J. Pr. 

Komunistai neatsisako diktatūros 
Komunistų partijų suvažiavimui vykstant 

DR. <J. DIlAl GELJS dangi ši teorija yra mokslinė ir 
j atsako visos žmonijos interesams. 

liu, bendradarbi., jant su kito-. turi būti priimta ir sekama tų, 
mis partijomis, kurioms irgi rūpi; kurie save laiko komunistais". 

Čekoslovakijos Dubčeko trum- ( 
pas valdymas parodė, kad yra | 
tendencijų komunizmą padaryti 
"žmogiškesnio veido". Tiesa, 
tas bandymas nepasisekė ir buvo 
nuslopintas rusų tankais, tačiau 
pati idėja nežuvo. Atsirado bal
sų, kad komunizmas atskiruose 
kraštuose gali būti kitoks, negu 
Sov. Sąjungoje, gali turėti dėl vie 
tos aplinkybių ir kitokį veidą. 
Brežnevas, jausdamas tokias nuo
taikas, užsispyrė sušaukti Euro
pos visų kraštų komunistų parti
jų suvažiavimą, kuris išlygintų 
nuomones arba, tikriau sakant, 
visi prisiderintų prie Maskvos li-
tJjos. Jau porą metų, kaip to
kiam suvažiavimui rengiamasi, 
jau daug kartų atsikirų kraštų 
komunistų partijų atstovai buvo 
susirinkę aptarti suvažiavimo die
notvarkes, bet vis kažkas nesilip-
dė ir suvažiavimas vis atidėlio
tas. Nuomonių skirtumai dėl vie
nos ir vienodos linijos ypač iš
ryškėjo Italijos, Prancūzijos, Ru
munijos ir dar kai kurių kitų ma
žesnių kraštų partijose, kai jos 
pasisakė už savaimingą kelią į 
komunizmą. Ypač prancūzai ko
munistai stojo už "proletariato 
diktatūros" išmetimą iš komu
nizmo siekimų programos. Mask
va čia įžiūrėjo jau ne tik neklus
numą, bet ir tam tikrą plyšį tarp 
tautinio komunizmo statyboje. 
Reikėjo kaip nors tą plyšį užtai
syti. 

Politinė dauguma — tai 
mažumos valdymas 

Praėjusių metų rugp. 6 d. 
"Pravdoje" Atsiliepė KZarodovas, 
santykių tarp įvairių kraštų ko
munistinių partijų specialistas ir 
teorikas. Jis ėmėsi aiškinti Lenino 
doktriną apie proletariato dikta
tūrą. Pagal Lenino mokslą, "tau 
tiniaį komunizmo keliai' gali 
būti r-*airūs, tačiau negalima at
sisakyti ''esminio dalyko": be pro
letariato diktatūros nėra kelio į 
socializmą. Zarodovas tvirtina, 
kad daugma turinti būti ne arit
metinė , o politinė. I^ninistinės 
partijos, jei šį dalyką pamirštu. 
netektų revoliucinio pobūdžio. 

j Tautinių kelių 'įvairumą reikia 
suprasti tik ta prasme, kad prie
šai (kapitalistai), kuriuos reikia 
pulti, įvairiuose kraštuose nėra 
vienodi. 

Toks "Pravdos" pasisakymas 
pastatė Italijos ir Prancūzijos ko
munistus į keblią padėtį. Jie tei
gė, kad revoliuciniai procesai ga
li būti įyairūsjcad Vakarų Euro
poje galima koalicija su kitomis 
demokratmėrnis jėgomis, kad ko-; _ . _ «.. . _ -~ _ , _ 

. . . . . i Portugalijos komunistų vadas Car-
mumzmas siekia savo trkslo de-. rillo ^ ^ k a d k o v ą p r a i a i m ėjęs 
mokratiniu h* parlamentiniu ke- i tik laikinai 

socialiniai laimė: ... Dėlto Va
karų komunistų S] iuia Zarodovo 
straipsnį pavadin "mirštančio
jo stalinizmo konvulsija" ir "as
meniška pasenu> s bibliotekų 
pelės pažiūra".. Tokie Zarodovo 
straipsnio koBBOatarai jo autoriui 
buvo tikrai nemi' r.ūs. Reikėjo 
paguodos. Ir štai p rijusių metų 
rugsėjo 17 d. Brežnevas priėmė 
Zaradovą ir karš.a: pasveikino 
už puikų Lenino mokslo suprati
mą ir aiškinimą. Taigi tegyvuo
ja proletariato diktatūra, kaip 
vienintelis kelias į socializmą. 

Bet šiuo optu klausimu reikėjo 
pasisakyti ne tik Maskvos, bet ir 
pasaulinėje komunistų spaudoje. 
Praėjusių metų gruodžio mėn. 
pradžioje italų kairiųjų savaitraš
tyje "L'Espresso" tilpo pasikal
bėjimas su Sov. Sąjungos komu
nistų partijos centro komiteto na
riu A. Rumiancevu. Jis iš kar
to tuoj pareiškė, kad jo nuomo
nė esanti tik sovietinio studijozo, 
kuris laikosi marksizmo - leni
nizmo principų. Bet tuoj prie rei
kalo: "Proletariato diktatūros 
principas turi būti labai aiškus. 
Mes respektuojame kiekvienos 
komunistų partijos nuomonę, bet 
tvirtiname, kad proletariato dik
tatūra yra ir pasilieka pagrindi
nis ir visas partijos jungiąs prin
cipas. Tai reiškia, kad, jei yra v u s i o socializmo išplitimas 

Ar komunistai gali 
bendradarbiauti 

Ar galimas ir leistinas komu
nistų partijos bendradarbiavimas 
su kitomis partijomis? I šį klau
simą Rumiancevas taip atsakė: 
"O kodėl ne. Ką reiškia sustingti 
esamame status quo? Tai reiškia 
priešintis tautos valiai. Ką reiš
kia kliudjyti, kad Italijos ar Pran
cūzijos komunistai neateitų į val
džią? Reiškia, priešintis darbo 
klasės aspiracijoms". 

O ir Ispanijos komunistai, ku
rie svajoja, jei jau ne .paimti Ispa
nijos valdžią į savo rankas, tai 
bent į ją patekti, irgi pasisako 
prieš Maskvos hegemoniją. Vie
nas iš ispanų komunistų vadų — 
Manuel Azcarate — viešai pa
reiškė: ''Aišku, kad praeityje Sov. 
Sąjungos partija suvaidino pa
sauliniame komunizme nepap
rastą rolę. Tačiau šiandien jokia 
partija negali pretenduoti į va
dus. Tai buvo jau pareikšta 1969 
metų komunistų partijų suvažia
vime. Nemanau, kad atsisa
kymas pripažinti Sov. Sąjungos vas, bet Prancūzijos tautinių spal 
partijai vadovaujamąjį vaidmenį vų gėlių puokštė (prancūzai juo-
gali būti pavadintas herezija. į kaudami ją pavadino trejomis — 
Priešingai, kai kurie galvoja, kad devyneriomis, gydančiomis visas 
naujos socializmo linkmės yra negales). Per visą sieną didelėmis 

Daytone. Ohio. nepriklausomybės minėjime vasario 22 d. programos 
rengėjai su solistais. Iš k. programos vedėjaa Petras Ziaukas. sol. R. 
Strimaitis, muzikas J. Govedas, sol. V. Verikaitis, programos pranešėja 
LL Alvarado ir L. Matkinas. 

niu metu savo viešose kalbose (Prancūzijos ir Sov. Sąjungos) 
pabrėždavo, kad Prancūzijos ko- partijų yra nuomonių skirtumas 
munistai atsisako "proletariato dėl laisvės supratimo. Tačiau tas 
diktatūros", kadangi patsai Mar visiškai nekliudo šioms par-
chais tarpininkavo Kremliuje tijoms bendradarbiauti didžioje 
dėl Plišo išlaisvinimo, daug dė- j kovoje su imperializmu už bend-
mesio skirta XXH prancūzų ko- j ruosius idealus". Maskvai galėjo 
munistų kongresui, sušauktam 
vasario 4-S dienomis Saint-Ouen 
saloje, kur dalyvavo 1700 dele
gatų, atstovaudami pusę milijo
no komunistų. Kongreso svečiai 
— 83 kraštų partijų delegacijos, 
o jų taupė ir Brežnevo artimas 
bendradarbis ukrainietis Kiri-
lenko. Jau pats kongreso išorinis 
aparatas šiemet buvo kitoks, ne
gu anksčiau. Už prezidiumo sta
lo ant sienos ne kūjis ir piautu-

ne kas kita, kaip geografinis bu-

pasikeitusios kapitalizmo sąlygos,1 

reikia kovai taikyti skirtingus me 
todus, kad būtų galima lengviau 
mobilizuoti mases kovai, einant 
skritingais keliais, tačiau reikia 
nepamiršti, kad galutinis mūsų 
tikslas yra bendra kova, proleta
riato diktatūra arba aukščiau
sia demokratijos forma". 

I klausimą, ar būtina skelbti 
proletariato diktatūrą, Rumian
cevas atsakė: "Gerai žinau, kad 
šis žodis daugelį gąsdina. Tada 
verčiau sakykime: proletariato 
vadovavimas ir jos teorija. Ka-

Prieš tokias Vakarų Euriopos 
komunistų partijų tendenci-

patikti ir ta Marchais kalbos 
vieta, kur jis puolė amerikietiš
kąjį imperializmą, vykdomą "at-
lantizmu". "Šiandien pasau
lyje yra tik vienas imperializ
mas — amerikietiškas, palaiko
mas Pekino beprotiška politika, 
priešinga tautų interesams". 

Marchais pasirodė ir kaip mo-
ralizatorius. Jis pasisakė prieš 
partijos narių "seksualinį nemo
ralumą", nors šis klausimas 
prieškongresiniuose aptari
muose susilaukė stiprios reakci
jos. Dėlto Marchais tik tiek ga
lėjo pasakyti: "Mūsų partija ne
siekia užmesti kam nors morali
nės linijos, tačiau ji jaučia atsa
komybę už moralinį sveikumą". 
Esą, "šių dienų visuomenės ne
moralumas rodo buržuazijos kri-

jas Maskvos "Pravdoje" šių metų 
sausio mėn. gale pasisakė vienas 
iš didžiųjų Sovietų komunistų au
toritetas V. Korionovas. Jo straips 
nis buvo skirtas Vakarų Europos 
"draugams", kur smarkiai pabrė
žiama, kad internacionalizmas 
ir bendrieji komunistų partijų 
interesai yra daug svarbesni už 
grynai nacionalinius interesus, 
o antisovietizmas yra nesuderi
namas su internacionalizmu. 

Jis rašo: "Iki šiol lieka aktua
li Markso ir Engelso "Manifeste" 
paskelbta tezė. pagal kurią įvai
rių tautų proletariato kovoje tu
ri būti atsižvelgta į bendruosius 
viso proletariato interesus, nepri
klausomai nuo tautybės". Sis į-
spėjimas yra nukreiptas prieš kai 
kurių Europos kraštų komunistų 

1 • • 1 • 

raidėmis parašas: "Už socializmą 
Prancūzijoje demokratiniu keliu". 

Kongresas pradėtas Marchais 
keturias valandas trukusia kal
ba, kurioje, be įprastų kapitaliz- S zę, kada, neturint kitų vertybių, 
mo, Prancūzijos klaidingos poli- , einam į cinizmą", 
tikos puolimų ir pan., įdomiau- | D a r v ? e n a ^ ^ _ n u o § i o 

> proletariato dik- ,k r e s o p r a n c u z i j o s komunistai 
santykiai su tatūros atsisakymas, 

Sovietų kom. partija. Dėl prole
tariato diktatūros jis pasakė, jog 
ji šiandien jau neaktuali, o tik 
kliudanti partijai laimėti mases, 
nes žodis "diktatūra" tuojau pri
mena nacizmą ir fašizmą. "Pro
letariato diktatūrom supratimas 
neatsako krašto realybei, kurios 
mes siekiame. O mec siekiame 
valdžios, kuri vadovautų socia
listiniam visuomenės pakeitimui. 
Ta valdžia bus darbo klasės ir 
kitų darbininkų, intelektualų ka
tegorijų tiek miestuose, tiek ii 
kaimuose. Ji remsis didele daugu
ma, kuri iškils per visuotinius 

autonomines tendencijas, kurios ^rinkimus. Tam reikalinga stip-
kaip tik iki šiol sukliudė sušauk-j ri gyvų krašto jėgų koalicija 
ti bendrąjį Eutopos komunistų su prneš didžiojo kapitalo magna

tus". važiavimą. 
Prancūzijos komunistų XXII 

kongresas 

Apžvelgdamas Prancūzijos ir 
Sov. Sąjungos partijų santykius 1 
Marchais palietė gana atsargiai 

Kadangi prancūzų komunistų labai jautrų klausimą — laisvės 
vadas Geroge Marchais paskuti-i supratimą. "Tanp šių dviejų 

sveikinsis ne sugniaužtu kumš
čiu, bet išstiesta ranka, nes, kaip 
aiškino Marchais, "mūsų politi
ka yra ištiestos rankos politika". 

Savo ilgą pranešimą, dažnai 
pertraukiamą dalyvių plojimais, 
Marchais baigė su viltimi, kad .šis 
kongresas yra tiek partijos, tiek 
ir Prancūzijos gyvenime naujos 
epochos pradžia. " T ! 

'".v. 
NEATSARGUMO AUKOS 

Julia Woods, 13 m., iš tarpo 
dviejų stovinčių automobilių 
staiga išėjo į gatvę prie 5245 
West Division, ir staiga ji 
buvo ta gatve pravažiuo
jančių automobilių vietoj mirti
nai suvažinėta. Cicero moterie 

Lichner, 44 m., buvo 
suvažinėta, kai ji ėjo skersai 
Cicero gatvę. Ją suvažinėjęs E. 
Solideo 23 m., apkaltintas. 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 
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Tai ten, anot Petkaus, Pakutinskas ir 
kalbėjo apie "profsąjungas". Dėl šio įvykusio "slapto" 
susirinkimo vėliau labai daug kentėjau, būdama? ges
tapo naguose Klaipėdoje. Juk tiesiog neįtikėtina, kad 
mokyklos vedėjas nežinotų apie mokykloje vykstantį 
"slaptą" susirinkimą. Bet šį kartą tikrai taip buvo. 

Klaipėdos gestapo naguose 

Nežinau ir nesiteiravau. kokios buvo priežastys, 
ar tie įtartini pasivaikščiojimai vėlyvais vakarais, a r 
kitos, bet Palangos policijos viršininkas Jonas vasario 
pradžioje areštavo Pakutinską. Po trumpo apklausinė
jimo jį perdavė Klaipėdos gestapui. 

Praėjus apie porą savaičių nuo Pakutinsko per
davimo gestapui, vieną popietę po darbo valandų vy-

j kau į Palangos miesto savivaldybę mokyklos ūkiškais 
reikalais. Pakelėje sutikau du Klaipėdos gestapinin
kus — Behrentą ir Tietzą. Jie manęs tada nepažino. 

•*s*r SENIU SENATAS Ivo susirinkimą, kuriame daly-
t vavo apie 700 delegatų. Senųjų 

Chicagoje veikia senesnių pi- j piliečių vardu buvo pateikti 22 
liečiu senatas, sudarytas iš de
legatų nuo 250 jų organizacijų, lriantiems į įvairias valstybines 
Pirmadieni jie turėjo pirmą aa tarnybas. 

Vos tik įėjau į savivaldybe, ten skambino mano 
; žmona. Pranešė, kad manęs ieškojo Klaipėdos geštapi-
į ninkai, patarė greit iš ten pranykti. Niekam nieko ne-
; sakęs, tuoj iš savivaldybės išėjau. Užsukau pas miesto 

reikalavimai kandidatams, sie- j burmistrą St, Jurą-Jurevičių. Jis gyveno nuošalioj vie
toj, čia tikėjausi laikinai pasislėpti. Jį radau sergantį 
ir besirengianti kelionei į Telšius apendicito operacijai., 

Čia mano planuota laikina prieglauda atpuolė. 
Užsukau pas savo bendradarbius Mildą ir Mykolą 

Panarus. Sutemus prašau Mildą skambinti žmonai. 
Pats bijau, nes galiu užpulti ant gestapininko. Atsilie
pia žmona. "Svečiai" išėję. Sutemus aplinkiniais keliais, 
lyg vagis ar plėšikas, slenku mokyklon. Gal kur pa
sislėpę budeliai laukia ir seka mane, progą nutaikę, lyg 
plėšrūs žvėrys pulti mane. o tada draskyti savo auką. 
Palengva, slapstydamasis pasiekiu mokyklą. Įeinu į sa
vo butą. žmona pasitinka mane susirūpinus. Sako, ką 
tik buvusi Gabrieliaus M. žmona. Gestapininkai valgą 
pas juos vakarienę, po vakarienės vėl grįšią pas ma
ne. 

Apie M. 

Gabrielius M. iki Klaipėdos krašto atplėšimo gyve
no Klaipėdoje. Ten turėjo kojinių fabrikėlį, rodos, su 
Deckiu. Jie buvo giminės. Po Klaipėdos krašto atplė
šimo ir M. ir Deckiai persikėlė į Palangą. Čia gyve
no M. brolis Kazimieras, kuris vertėsi prekyba. Tada 
ir Gabrielius įsijungė į šią prekygą. 

Bolševikams okupavus Lietuvą, M. staiga vėl iš 
Palangos pranyko ir atsidūrė Klaipėdoje. Vokiečiams 
okupavus Palangą, vėl greit atsirado Palangoje. Dirbo 
miesto savivaldybėje. 

1942 m. vasarą, man einant Palangos miesto bur
mistro pareigas, teko su juo dažnai susitikti, bendra
darbiauti. Jam pavestą darbą stengėsi sąžiningai at
likti. Aktyviai santykiavo su Klaipėdos gestapu. Ne
žinau, ar jis buvo jų politinis, bet žinojau, kad jis 
buvo jų spekuliacijos agentas. Klaipėdos gestapininkai 
atveždavo iš Klaipėdos jvairių gėrybių, kurias M. mai
nydavo į maisto produktus (bekonus, sviestą, kiauši
nius ir kt.) . M. nuolat nešiodavosi didžiulį portfelį, 
prikrautą vokišku prekių (muilo, vaistų, ftifaiKimft 

miltelių ir t. t ) . 
Išvakarėse mano arešto Klaipėdos gestapininkai 

vakarieniavo pas M. Ir tada M. stengėsi man padėti: 
išgirdęs iš gestapininkų, kad po vakarienės jie eis pas 
mane, siuntė savo žmoną įspėti mane (tai buvo Beh-
rentas ir Tietzas). 

Vėliau pats Gabrielius nuo gestapo nukentėjo. 
Kauno - Kretingos gestapo, sužinojęs, kad M. veda 
spekuliaciją su Klaipėdos gestapu, jį areštavo. Pa
langoje jį areštavus, jis paprašė, kad jam leistų pasi
matyti su žmona. Gestapininkai sutiko ir iškvietė jo 
žmoną į Palangos policijos patalpas. Įvedė ją į kam
barį, kur buvo uždarytas jos vyras Gabrielius. 

Šio pasimatymo metu M. iššoko pro langą ir ne
pastebėtas pabėgo iš gestapo nagų. Tada gestapas išsi
vežė kaip įkaitą jo žmoną. Ją uždarė Dimitravo (ne
toli nuo Kretingos) priverčiamųjų darbų stovykloje ir 
gana ilgokai ja laikė, rodos, apie šešis mėnesius. Ji 
sunkiai ten dirbo, vargo, nes buvo fiziškai silpna. 

Kur tada dingo pabėgęs M., niekas palangiškių 
nežinojo. Spėju, kad jis tada vėl išbėgo į Klaipėdą. 
Klaipėdos gestapas vėl jį globojo, nes dėl jų kaltės 
(spekuliacijos) Kretingos gestapas norėjo jį areštuoti 

Šiame atsitikime su M. ryškėja Kauno ir Klaipė
dos gestapo santykiai. 

M. žmona po šešių mėnesių grįžo iš Dimitra-
vos stovyklos į Palangą. Buvo labai išvarginta, vengė 
su kuo nors susitikti, kalbėti, užsiminti apie vyrą ir 
gestapo tardymus. Apie Gabrielių vengė užsi
minti ir jo brolis Kazimieras, kuris ir toliau gyveno 
Palangoje. Paklaustas apie brolį, nieko neatsakydavo. 

(Bus daugtau 
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Uiiii litini 
NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVEKTE CLEVELANDE 

58-tosios nepriklausomybės 
metinės Clevelan-de atšvęstos va
sario 15 d. Pakeltos vėliavos, da
lyvaujant skautams, ateitinin
kams ir kitoms organizacijoms. 
Iškilmingos pamaldos abiejose 
liet. katalikų bažnyčiose sutraukė 
daug tikinčiųjų, atėjusių pasimels
ti už Lietuva ir už dirbančius 
Lietuvai. Dievo Motinos N . P. 
bažnyčioje šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kleb. kun. G. 
Kijauskas, SJ, asistuojamas kun. 
P. Dzegoraičio ir kun. Baltinio. 
Giedojo parapijos choras, veda
mas varg. R. Brazaitienės ir Ra-
rriovėnų choras, vad. Juliaus Ka
zėno. Solistė Bronė Kazėnienė. 
Šv. Jurgio bažnyčioje pamaldas 
laikė ir pamokslą pasakė svečias 
kun. J. Cekavičius iš Brooklyn, 
N . Y. Muz. R. Babicko paruoš
tas parapijos choras giedojo St. 
Gailevičiaus Mišias. Abiejose baž
nyčiose dalyvavo organizacijos 
su vėliavomis. 

Minėjimas 

Sekmadienio popietę erdvioji 
Dievo Motinos N . P. parapijos 
salė buvo pilna Clevelando ir 
apylinkių lietuvių. Įneštos vėlia
vos. Suskambėjo himnai. Savo 
atidarymo žody Altos Clevelan-

janti atitraukti okupacines kari
nes jėgas, paleisti politinius ka
linius, nepripažinti Lietuvos oku
pacijos ir t. L Rezoliucijos pa
siųstos JAV prezidentui, valsty
bės sekretoriui, senatoriams ir 
kongresmanams. 

Ką man reiškia Vasario 16-ji 

Amerikos Lietuvių tarybos 
Clevelando skyriaus iniciatyva 
buvo pravestas rašinių konkursas. 
Rašinių tema: Ką man reiškia Va
sario 16-ji. Premijas (mecenatai 
Antanas Alkaitis ir Algis Rukšė
nas) laimėjo pirmąją Andrius 
Razgaitis (Vysk. M. Valančiaus 
mokykla), antrąją Sigutė Len-
kauskaitė (Šv. Kazimiero lit. mo
kykla) ir trečiąją — Andrius Al-
šėnas — (Vysk M. Valančiaus 
mokykla). Atžymėjimą gavo E. 
Muliolytė (šv. Kazimiero mo
kykla). 

Atvykęs burmistras R. J. Perk 
pasveikino lietuvius jų 

Gerai pasisekusios, Lietuvių Fondo popietės Clevelande, ruoštos vasario 
8 d. rengėjai su garbes svečiais ir Fondo atstovais. Sėdi iš kairės: 
kun. G. Kijauskas, O. Jokūbaitienė, St. Barzdukas, M. Lenkauskienė. 
dr. A. Razma; stovi i n i V. Kamantas, dr. Ed. Lenkauskas. K. Gaižu
tis ir Vac. Rociūnas. . Nuotr. VI. Bacevičiaus 

SLA 14 KUOPOS NARIŲ 
NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMAS 

Broliškosios SLA 14 kuopos na 
rių nepaprastas susirinkimas 
kviečiamas kovo 7 dieną, sek
madienį 5 vai. po pietų, Lietu
vių namuose, 877 E. 185-th ST. 

Į Sueigos svarbiausias reikals — 
SLA pildomosios tarybos rinki
mai naujai kadencijai, 1976 -
1978 metams. Gerb. Kuopos na
riai ir narės prašomi susirinki
me būtinai dalyvauti ir atlikti 

Į savas narystės pareigas. Mūsų 
kuopai šis susirinkimas ypatin
gai svarbus, nes SLA pildomo
sios tarybos pareigūnų kandida
tų sąraše yra ir mūsų kuopos 

pesni, vengti bereikalingo vėlavi
mosi, trumpinti įvairius sveikini
mus ir kitas šalutines kalbas. To 
kie minėjimai turėtų įtilpti į 2-
2.5 vai. rėmus. 

TAUTYBIŲ SĄJŪDŽIU 
VEIKLA 

Kiekvieno mėnesio antrą ant
radienį Apylinkė rengia savo va
karones Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos mažojoje salėje. Ko
vo 9 d. 7 v.v. kalbės ir disku
sijas praves Juozas Stempužis, te
ma : Tautybių sąjūdžių veikla ir 

šventės f reikšmė. Kalbėtojas yra vienas iš 
proga, pasidžiaugė gražia lietuvių j t ų S3jūdžių vadovų." Jo praneši-
veikla ir didžiavosi, kad esąs "Ext- ' 
ra Oridinary member of Lithu-
anian Communi ty" . 

Čiurlioniečių koncertas 

Iškilmingasis Nepriklausomy
bės minėjimo aktas buvo užbaig
tas įspūdingu Čiurlionio ansamb
lio koncertu, kur pirmoje daly 
pasirodė mišrus choras su šešiais 

do skyriaus pirm., žurnalistas i r į l i e t komoozitorių kūriniais. B. 
autorius Algis Rukšėnas p n m m e j Budriūno Mano protėviu žemė, 
klausytojams, kad Vasario 16- ją | s o l o d a i n a v o I r e n a Grigaliūnaitė, 
— džiaugsmo dieną temdo, per-1 rf p i a n i n o R y t a s Babickas. Pri-

mas žada būti tikrai aktualus. 
Rengėjai kviečia klevelandiečius 
nepraleisti progos j o pasiklausy
ti . 

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS 

Šį sekmadienį, kovo 7 d. Šv. 
Jurgio parap. Jjažnyčioje 10:30 

vai. bus šv. Mišios šv. Kazimie
ro šventę minint. Pamokslą pa
sakys salezietis kun. A. Saba
liauskas, o clioras, vadovauja
mas R. Babicko, giedos St. Gai
levičiaus parašytas šv. Mišias. 

IS PARENGIMU 
KALENDORIAUS 

Kovo 14 d. Juozapavičiaus šau
lių kuopa ruošia Vlado Putvio 
minėjimą. 

Kovo 20 d. — Kaziuko mugė. 

Kovo 21 d. Pedag. liet. kursų 
rengiama V. Kavaliūno paskaita: 
Žmogus žmogaus gyvenimo pras
mės filosofijos sampratoje. 

Kovo 27-28 d. Dail . Giedrės 
Žumbakienės kūrinių paroda. Ren 
gia Korpl Giedra. 

Balandžio 4 d. popietė su dr. 
V. Sruogiene. Rengia Skautinin-
kių. draugovė. V. R. 

sekioja detentės šmėkla. Kvietė 
visus dirbti vieningai ir užmiršti 
ginčius. Kun. G. Kijauskas invo-
kacijoje prašė Aukščiausi stiprin
ti pavergtus brolius h padėti vi
siems dirbantiesiems. Pagerbti 
Kūrėjai savanoriai: Vytautas Bra
ziulis, d r K. Pautienis, Cepukai-
tis, J. Balniškis ir A. Johansonas. 

Dr. V. Stankus toliau pristatė 
minėjime dalyvaujančius sve
čius: abiejų parapijų klebonus, 
brolį Paulių, seseles, kun. P. Dze-
goraiti, kun. A. Goldikovskį, kun. 
J. Cekavičių, čekų, latvių, estų at
stovus. Šio rajono miesto tarybos 
narys D. Trenton perskaitė Ta
rybos proklamaciją, apskrities-
kontrolierius G. Voinovich savo 
žody nusiskundė, kad JAV vy
riausybė permažai tekreipia dė
mesio į Baltijos valstybių bylos 
reikalą. Atėjo laikas Amerikai 
pabusti. Miesto įmonių direkto
rių R. Kudukis perskaitė miesto 
burmistro R. 1. Perk kalbą ir 
miesto proklamaciją, skelbian
čią Vasario 16-ją Lietuvos Nepri
klausomybės diena ir įsakymą 
iškerti Lietuvos trispalvę ant mies 
to rotušės. 

Altos valdybos vicepirm. Ingri
da Bublienė pristatė pagrindinį 
kalbėtoją Valdą Adamkų, JAV 
administracijos aukštą pareigūną. 
Tauta yra gyva krašte ir išeivi
joje- Turės todėl kilti naujoji Va
sario 16-ji. Bražinskai, Kudirkos, 
Kalanta, Jurašai kalba jaunosios 
kartos lūpomis. Čia mes turime 
suglausti eiles. Lietuvybės išlaiky
mas, nuoširdumas pareigai. Steng 
tis išvengti skaldymosi. Suderinti 
žodžius su veikla. Neatremkime 
kovos į pažadus. Šeima — tauti
nės kovos laukas. Įstatykime į dar
bą jaunąją kartą, kuri rytoj gins 
mūsų reikalus. Jei nesulaikysime 
skaldymosi, įvykdysime tautinę 
savižudybę. Mūsų jaunimas nėra 
palikęs mūsų tėvų kelio. Jis ieš
ko ir kitų kelių Lietuvai padėti. 
Tautinės gyvybės išlaikymas — 
pagrindinis reikalas. Nepasitrau
kime iš lietuviško darbo. Svečio V. 
Adamkaus kalba buvo puikiai pa
ruošta, aktuali ir gražiai perduo
ta didžiulei auditorijai. Klausyto
jai nepagailėjo mielam prelegen
tui kalbėtojui ilgų plojimų. 

Priimta rezoliucija, reikalau-

simenant Amerikos 200-jį gimta
dienį sugiedota God, Bless Ame
rica! Mirga Bankaitytė kanklėmis 
išpildė A. Mikulskio Miško idili
ją. Antroje daly mišrus choras su 
kanklių orkestru ir solistais I. 
Grigaliūnaitė, A. Giliu ir VI. 
Plečkaičiu išpildė Lietuva bran
gi, Ant kalno gluosnis, Čia kraš
tas l iūdnas, nejaukus, Rambyno 
baladę, Žvenk žirgelis lankoj ir! 
pabaigai Lietuviais esame mes 
gimę. Dirigavo komp. A. Mikuls- j 
kis. 

Jurgis Malskis, LB Clevelando 
apylinkės pirm. ir A4tos valdy
bos narys padėkojo visiems pro
gramą išpildžiusiems ir gausiai 
publikai. 

Buvo rertkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Galutiniai 
rezultatai bus paskelbti vėliau. 
Nemažai buvo aukota Altai, L. 
Bendruomenei ir Vlikui. 

Amerikos Lietuvių tarybos Cle
velando skyriaus valdybą suda
ro: A. Rukšėnas, pirm. I. Bublie
nė ir dr. V. Stankus — vicepirm., 
A. Alkaitis, A. Bakūnienė, A. Jo
naitis ir J. Malskis. 

Minėjimas buvo gražiai pra
vestas. Tiktai atrodo, kad iškil
mingieji aktai turėtų būti trum-

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 

DR. PRANĄ SUTKŲ 
IR JO ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Juozas ir Dana Noreikos 

A. t A. STEPONUI N ASVYCIU! mirusr 
jo dukrai prof. ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI.jos 
šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

Clevelando Pedagogini!? Lituanistikos kuršy 
dėstytojai ir klausytojai 

Nebesulaukusi savo sūnaus. Tėvynes Lietuvos 
žemelėje, susitikti su savo Kūrėju iškeliavo MARI
JA VAITKIENE. 

Visų lietuviškų darbų nuoširdžiam rėmėjui 
Andriui VAITKUI ir jo šeimai, netekus mylimos 
mamytes, reiškiame gilią užuojautą. 

JAV LB East St. Uuis Apylinkės Lietuviai 

PER ANNUM 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

5%* HIGH RATES f 
PAID QUARTERLY AT 

BRr 
FEDERAL 

SOTIMS AND LOAK ASS0CIAT10N 

HIGHEST RESERVES 

PER ANNUM 
eertificates 

$5S0Q or mare 
4 year mm. 

(%w° 
PER ANNCM 

of uton 

4071 ARCHER AVENDE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LR 3-8248 
(WEST OF CAUTOKNTA, AVE.) 

6%* 
PER ANNUM 

$1.000 or mors 
1 year min. 

narė, O n a Jokūbaitienė — veik
lioji Clevelando lietuviu bend
ruomenės sambūrio veikėja, šiuo 
laiku savos kuopos ižuo globėja. 
Būkime vieningi ir visi atiduo
kime savus balsus už jos kan-
diktatūra. 

SLA 14 kuopos valdyba 

N A U J A T E L E V I Z I J A • * • : • 

Devinta Chicagos televizijos 
stotis pradės veikti pabaigoj ge
gužės mėnesio. Tai bus U H F k a 
nalas 38. Programoje p i rmaus 
evangelikų krikščionybė. 

L A D I E S A N D G E N T L E M E N « 
Hair fonnula JIB Ls Patented-Guaranteed in Switzerland and is 
Registered in USA, Canada, Kurope. It cures Dsuadruff, Falling 
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengtnening HAIR, Root 
erowth, and restaring N A T I ' R A L HAIR COLOR. t'sing JIB you 
will never be BALD or G RE Y. 100<5fc Guaranteed. Listed *n 
Druggist Red-Blue Book. Dmg's-Chemiist Order STRAIGHT 
JIB I. U*.: J & J, 2557 W. 69th St.. 1640 W. 47th S*., So. 50th 
Ave. & 14th St., Cicero, HL, 1147 M. Ashland Ava., 2*24 N*», 
Mitvvaukee Ave., Chicago. m . JIB Mediči ne Liciuid S 07., 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today: 

JIB LABORATORY. 1437 So. 49th Ave., CICERO. TLLu SO630 

- » 

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

Parduodamas 5 karab. (2 mieg.) 
mūro namas. Gazo šilima. 2emi mo
kesčiai. Nebrangus. Apyl. 72 ir Maple-
vvood. Skambinti 737-8161 

IR GYVENKIME ČIA 
Arti 73 ir Califorala. 29 metų pui

kus 6 kamb. 2 aukštų mūras. 2 au
to mūro garažas. Patrauklus gyventi 
$23.300. 

Savistoviam profesionalui ar* kiek
vienam žmogui galima gerai pirkti 2 
aukštų mūro namą, liuksus 6 kamb. 
butas Ir modernus biznis. Namas sta
tytas prieš 18 metų. Bevelk prieš pat 
Marauette Pk. $38.000. 

2 batų puikus mūras ir 2 auto ga
ražas. Marauette Pke. Arti mūsų. 
$27,900. 

9 kamb., kaip naujas liuksus 
"randi". 2 virtuves, 2 vonios. Nauji 
karpetai. Arti Brijjhton Pko. Galite 
greit užimti. $36,500. 

6 batų iškilaus grožio mūras. 4 au
to mūro garažas. Patiks Ir Jums Mar
auette pke. $66.000. 

Modernas 4 butą mūras. 8 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji šildymai. 
Centr. air conditioning. Arti Maria 
High. $*5,000. 

2 batų modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatvg Marauette Pke. $36,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st S t , teL BE 7-7200 

£»-*-» I 
R E A L E S T A T E HELP WANTED 

Puiki rezidencija 
ApyL 55-os ir Troy St. savininkas 

parduoda gražią 10 kamb. rezidenciją. 
5 or 6 mieg. kamb. Langų stogeliai. 
Užuolaidos. Visur kilimai. Gazu-karŠ-
tu vand. apšild. 2emi mokesčiai. Gara
žas. Arti bažn. ir mokykL 

Skambinti 737-8916 

PIRMA KAKTA PARDUODAMAS 
Švarus 5 kamb. mūr. bungalow. 2 

į maš. garažas. Žemi mokesčiai. 
$23,900.00. Skambinkit dar šian
dien. 

McKey & Poague 
10540 S. Western — 235-8425 

MOTERYS 
t « H » t » • Į 

Reikalingos mote rys 
VALYTI BUTUS BB NAMUS 
Uždirbsite iki $3.00 į valandą 

REDDI-MAID SERVICE 
TeL — ST 2-9316 

KLEBONIJAI REIKALINGA 
V M M 

5 kunigai, šiaurvak. miesto daly. 
Atskiras bamb. ir vonia. Blue Grosą 
6 Blue Snield. Geras susisiekimas. 
Reikalinga kalbėt angliškai. Skamb. 
736-6060 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namo pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draadlmai — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6459 S. Kedzie Ave, — 778-2233 

iiiiiiimmiiiimtiimiiimiimmnimmiu 

~MTZ ŠIMKUS 
RKAL ESTATE, XOTARY PUBLIC, 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINU," išk\ietimai, pildomi 

PI1ETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai. 

Mūr. 22 metų. 1*4 aukšto. 4'/ž ir 
3% kamb. Prie 68 ir Rockwell. Kabi
netines virtuvės. Keramikos vonios. 
Įrengtas rūsys. Naujas garažas. 

Prie 73 ir Francisco 5 kamb. mūri
nis. Kaina $19,500. 

Mūro rezidencija. 4 mieg. Dideli 
I kamb. Kabinetinė virtuve. Arti prie 
i parko. Geras namas. 

Mūrinis 8 butų po 3 kamb. Mūras 
šviesių plytų. Visi butai užimti. Nau
jas gazo pečius. Vieta gera. Namas 
geras. Kaina $66.000.00. 

Mūrinis 2 butų po 5 kamb. Prie 70 
ir Talman. Geras. Pigus. 

Brokeris P. ŽUMBAKIS 
PR 8-6916 

IŠNUOMOJAMA — F O R B E N T 

IŠNUOM. Marauette Pke. gražus 
kamb. Atskiras įėjimas. Skambint 
778-0917 

Išiuomojamas gražus didelis kamb. 
su virtuvės privilegijomis dirbančiam 
asmeniui. 7158 S. Talman Ave. 

Skambint 776-8042 

Išnuom. 3-jų didelių kamb. apšild. 
butas. Gazas nemokamai. Vienam 
ar dviem suaugusiems. Jokių gyvu
lėlių. $85.00 mėn. 

MISCELLANEOUS 

M M M M H B H n B n i 

•oooooooooooooooooooooooooc 
10 butų mūras } vak. nuo Cicero 

Ave. Virš $19,000 pajamų. 2emi mo
kesčiai. Puikus Investavimas. 

Gerai išlaikytas 4 puoš. butų mūr. 
Geros pajamos. Savininkas finansuoja. 

Naujesnis mūr. bungaknr. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuj. 
Mūr. garažas. I vak. nuo Kedzie. 

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

i 2951 W. 6Srd St. 436-7878 
į OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

ED CAREY FORD 
11400 S. Crawford Ave. 

(Pulaski Road) 
[vairiausi automobiliai 

ir sunkvežimiai. 
lietuvis pardavėjas 

JONAS VINTARTAS 
Tel. 239-7900 

4620 S. RockwelL 

M I S C E L L A N 

5J3-2322 

E O U S 

Į '.i tHliJl • 

illlllllllllllllllllllllinilllllHlllllilIlIlIlIlfl 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PBBDŪOSTT -

mjOMOsrr 
{VAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

1369 Archer Avi, 254-5551 
Lemonte, LSSth ft Archer Ave 

TeL — 257-5861 
if«i«itiiiifiiiiifiiiiiiniiiiiiiiunniiiii«imt 

10% — 20<% — 90% pigiau mokčstt 
vi apdraodą nuo agntes tr automo
bilio p u 

F R A N K Z A P O L I S 
S308tt Weal 9Stb Street 

Chicaco, nilnois 
Te, OA 4-8654 

• O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 
HEATDfG C K ^ T B A C T O * 

įrengiu mieste Ir užmiesty nauju* 
Ir perstatau senus rlsų rūšlu nam« 
apšildymui pefflus, air condittoniujr 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit. «a-
žintngal Ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So Western A T « . 

Chicago. ItL «060» 
TeL V I 7-S447. 

DC>OOCKX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 

iiiiiiiiiHiHuiiiiiuiHHiiinimmHHiiiintn 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos f r paprastos 
Radijai 

Stereo ir oro vėsintuvą] 
Pardavimas fr taisymą* 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. *9tb St. — TeL 776-1484 

niiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiuiit 
Įvairiu prekių paalrinklrnaa, ne-

braaglai H mOsu tandSiio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
2501 W. 6»th St. O»l<*go, m. «0«29. 
$333 So. Halsted Chlttgo, Dl. 0O608. 

TeL W A &-2?t7, SS4-SS20. 
V. ValMirinua 

«imimiiminiHIMII I !HI! IHIHII I !HII IHUI1 

Į S I G Y K \ t J E P A _ B _ A R 

TAUTVILĄ 
Juozo KRUIKAUSK0 

romanas 
Tai yra knyga apie tnogą, kurta M* 

eo tevyoefs Y" taProeiat prteio. 
Aplankas Ados Korsakaitei Sutko> 

vienea. Kaina 4 doL 
Gaunama Drauge fir p M pSA-

tmtojns . 

MARIJA VOREIKIENfc 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LAbal pafr^ldaujam** g«ro6 rūšies 

prekes. Maistas td Europos s&ndSUu. 
2608 W. W»tJi St.. Chtcairo. Tu. «042fl. 

TFX>. — VA 5-2TST 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, UL 60632, teL 927-5&0 
• J U . . . . . - . . . . I I . . Į - I - . - I I . J . . I . . I T . . J 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaSksoSaine 

viso rūšių grindis : , 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

M O V I N G 
BERfiNAS perkraosto baldus tr W-
t w daiktus. Ir Iš toū miesto leidi
mai Ir pilna apdranda. 

TELEF. — WA (W06S 

Apsimoka skelbtis dlen. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvio, dienraštis Gi skelbimų kai-
sos visiems prieinamos. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
A. BANYS — 447-8606 

tr perdirbu d?l duju. T«l«V!u vandm* 
p š Piariai Išvalau taipgi ii j • iii Ii i 

Taisau wnns Ir (dedu naujus pe-
šilytorus. Kreiptis — 

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

Apdraustas pp r k r a u s t y m a s 
ĮvairirĮ a t s t u m e 

823 WEST S4th P L A C E . 
TeL — FRont ie r rJ-iS8^ 



£MHiiiiinHtHtittiiitimtiiiiiiimtiMti!iiuMiH^^ 
5 M —. — S Bilietai $7.00. $6.00 ir $5.00 = 

i » » - » » * n Į GRANDINĖLES KONCERTAS - PREMJERA? 
I Nauji liaudies šokiai s 

N a u j i r ū b a i i 197 6 M. KOVO M E N. 2 7 D. (BE^»E» 7:30 VA L. V A K A R E 
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS :y:iTCR!J0J£ 5700 Seuth Caiifornia Aver.e :-.cagc, Illinois 

I 
I 
i i 
s N a u j a m u z i k a 1 

E 

5 B i l i e t a i g a u n a m i : 
| GIFTS INTERNATIONAL 
r Jono Varnelio prekyboje 
- -'501 West 71st Street 
E Chicago, Illinois 606*̂ 9 
| TeL — (312) 471-1424 
r Rengia P.LJJš. Ryšių Centras 

ciiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiititii>::iui:iititiiiiiiHit»iiiuiiiiiiiiiiiMiiiiiitiiifiiiiii»ttiiiiiiiiitiiiniiii linui 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
' i ^ i i o : . i i . i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiii' i ; : i ;tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiifriiii3iitaitiiiaiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiMiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii~ 

pasisveikinimai, pasikalbėjimai | ba, akademikų paskaitos, o jau 
kažin kiek laiko būtų nusitęsė, jei į modernaus meno parodą žiūro-

Waterbury, Conn. 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 

Lietuvos Vyčiai kovo 4 d. su
ruošė šv. Kazimiero minėjimą Šv. 
Mišios buvo laikomos 7 vai. va-; 
karo. Po mišių šv. Juozapo para
pijos salėje vakarienė. Per mišias 
Šv. Juozapo bažnyčioje choras 
giedojo kun. Šukio, Kristaus Rū 
frintojėlio mišias. Vakarienės me
tu muzikas j . Beinoris išpildė 
meninę programą. 

BUS PAGERBTAS KUN. 
R.YUŠKAUSKAS 

Kovo mėn. 14 dieną Šv. Juo
zapo salėje įvyksta pagerbimas 
buvusio vikaro kun. R. Yuškaus-
ko, kuris yra perkeltas klebonu 
į šv. Antano parapiją Ansoniyan, 
Conn. Moterų choro grupė, vado
vaujama muziko J. Beinorio, iš
pildys muzikinę programą. Be to 
dalį programas atliks ir šv. Juo
zapo parapijos vaikų choras. 

Pradžia 3 vai. po pietų. Visi ma 
lartiai kviečiami šaime pagerbi-
ifre dalyvauti. 

Korespondentė 
• 

Miami, Fla. 
LANKĖSI PAVYZDINGA 

ŠEIMA 

Gražiai besireiškianti gausi Si
manavičių šeima, išsibarsčiusi 
po Kanados ir JAV miestus. 

šiemet žiemos sezono atosto 
goms buvo atvykę iš New Jersey 
chemikas Faustas Rajeckas su 
žmona Zuzana (Simanavičiūte), 
sūnumi Algiu, studentu chemiku 
iš Bostono ir su dukra Zita, gim
naziste. Dėl vaikų mokslo jie at
vyko tik vienai savaitei atostogų 
ir apsistojo pas savo tetą Janiną 
Narūne Pakštienę, norėdami pa
simatyti su kitais broliais Sima
navičiais, atvažiuojančiais į Flo
ridą. 

Jonas Simanavičius, Kanados 
Liet.'BendY. pirmrhrrrkasir Lietu
vių: rfrdljo bei- televizijos progra
mų vedėjas iš Toronto su žmo
na Valentina atvyko \ inž. archit. 
suvažiavimą St. Petersburge. 
Taip pat Vincas Simanavičius iš 
Chtca-gos su žmona Vanda daly 
vavo minėtame suvažiavime. 

Ligija Simanavičienė, a.a. in
žinieriaus Kęstučio Simanavi
čiaus našlė (neseniai mirusio) 
s« dvimete dukrele Sandą viešės 
pas savo tėvą, buv. mokytoją, da
bar pensininką Bronių Babarską 
Miami mieste. H Toronto auto
mobiliu atvykęs Prisikėlimo pa
rapijos keibonas kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM drauge su 
savo broliu solistu Algimantu Si
manavičium ir jo žmona Rūta, 
apsistojo VVertaJkų aparamentuo 
se Miami Beach saloje. Abu bro
liai dideli golfo mėgėjai, iš pat 
ankstyvo ryto pasiekę golfo lau 
ką, ten susitinka su kitais Kana
dos lietuviais (Sergautis, Par-
gauskas ir k t ) 

Sekmadienį vasario 15 d. kun. 
Augustinas Simanavičius atnaša 
vo $v. Mišias J. Narūnės — Pakš
tienės bute, suburdamas visus Si
manavičius, atostogavusius Mia
mi, ir Danutę su Karoliu Wertal-
kus su dukra studente Rūtele. 
Pakilia nuotaika susirinkusieji 
meldėsi, ėjo prie komunijos ir 
giedojo liet. giesmes. Kun. Sima
navičius davė dvasinę dovaną, 
leisdamas pasidžiaugti lietuviško 
mis pamaldomis, kurios taip re
tai tepasitaiko Miami lietuvių ko
lonijoje. Po pamaldų čia pat bu 
vo pietus. 

Kun. Aug. Simanavičius drau
ge su savo broliu ir svainiu su 

šeima aplankęs gimines bei pa
žįstamus turėjo vykti namo. Pas 
kutinj vakarą per išleistuves bu
vo maloni įprogramėlė. Plačios 
skalės bosas sol. Algimantas Si
manavičius padainavo kelias lie
tuviškas dainas, Danutė VVertal-
kienė paskaitė iš savo rankraš
čio eilėmis parašytą dramos iš
trauką apie šv. Kazimierą ir stu
dentė Rūtelė Wertelkaitė skaitė 
savo poeziją. Visi buvo balsingi, 
dainavo daug liaudies dainų iki 
paskutinės "Eisim broleliai na
mo". 

Svečius išlydėjęs į New Jersey, 
vasario 22 d. kun. A, Simanavi
čius aukojo šv. Mišias erdvioje 
Sergaučių rezidencijoje, kur susi 
rinko nemažas lietuvių būrys, 
sausakimšai pripildęs jų sa
loną. Maldas skaitė pats šeimi
ninkas Bronius Sergautis, o jo sū
nus Vilius tarnavo Mišioms. K 
Wertalka atvežė iš namų kryželį 
ant altoriaus ir chrizantemas. 
Visi giedojo mūsų pamiltas lie
tuviškas giesmes. Pamaldoms pa
sibaigus vaišingi šeimininkai 
pakvietė prie vaišių stalo. Ten-

»ka stebėtis, kaip Sergutienė suge-
fbėjo taip greit ir dargi netikėtai 
[per trumpą laiką paruošti dau
gybę skanumynų prie "kavos 
puoduko". Pasirodo, ji yra kva 
lifikuota kulinarė (baigusi Dot
nuvos žemės ūkio akademiją), 

ne pirmininko stiprus balsas: bū
kite sveiki! Iškepti šeimininkių 
blynai, prašome vaišintis! Susi
rinkus daugeliui svečių, — valgy 
tojų, jie buvo nekasdieniai. 

Svečias iš New Yorko, aktorius 
Vitalis Žukauskas humoru paro
dė visą išeivijos lietuvio gyveni
mo tėkmę. Taip taikliai nupieš
tais vaizdais virš valandos sve 
čius su juoku iki ašarų vedžiojo. 
Visų pažiūrų vienybė, šeima, vy
ras, žmona, vaikai, veikėjai, šeš
tadieninę mokyklą baigusiųjų kai 

vams pristatė ka;p gyvą. Klausy
tojai, gausiai plodami, šaukda
mi gražiai įvertino, priėmė akto
riaus Vitaiio gyvą vaidybą. Už
grojus "Latvių orkestrui", šokė
jų poros nebetilpo aikštelėje. 

Padėka LB valdybai, brockto 
nietėms moterims sunešusioms 
skanių kepinių, vyr. vakarienės 
Šeimininkei O. Eikinienei su jai 
talkinusioms, dovanoms negailė
jusiems ir mieliems svečiams iš 
arti ir toli atvykusiems. 

E. Ribokienė 

Atsisveikinimas su a. a. Rapolu Siiipič.u Lietuvių Tautinėse papinėse 1976 m. vasario 25 d. Chicagoje. 
Nuotr. M. Nagio 

bet turėjo pasidarbuoti visą nak
tį tinkamai paruošti vaišes. Vi
sų atsilankiusių maldininkų jai 
priklauso nuoširdi padėka. 

J. Narūnė-Pakštienė 

Brockton, Mass. 
UŽGAVĖNIŲ 

LINKSMAVAKARIS 

Brocktono LB apylinkės ener
ginga valdyba (pirm. E. Sužie-1 
dėlis, nar. A. Alksninis, St. Eiva, | 
P. Jančauskas, M. Klimas) vasa
rio 28 d. suruošė "Blynų vakarie i 
nę" su programa ir šokiais. 

Bostono, Brocktono ir plačios 

apylinkės puošnūs trijų kartų lie
tuviai sklidinai užpildė salę, ku 
rioje gražiai išrikiuoti, išpuošti, 
su gražiais NrNr. bokštais pa

ženklinti stalai jau laukė svečių. 
Kiek džiaugsmo susitikus mėne
sį, du ar daugiau nematytą vei
dą. Šilti, nuoširdūs susitikusiųjų 

Musų mylimai A. L. R. K. Moterų S-gos 46-tos 
kuopos narei 

A. i A. EMILY STRUGK mirus, 
jos broliui, mūsų dvasios vadui 

Kun. Antanui Miciūnui, M.I.C. 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime. 

JLfJL 
JL t A. SALOMIA ŠIDLAUSKAS 

Pacai tėvas Kraach 
Gyveno 4427 S. Pairfield Avenue., Chicago, Illinois. 
Mirė kovo 4 d., 1976, 5 vai. ryto. sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m. 
Pasiliko didel:ame nuliūdime sūnus William Sidlukas, marti 

Pranees, dukterėčios: Gertrude Stakis su vyru Peter. Julie 
Krauch, sūnėnas Ignas Juzėnas su žmona Lillie, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Jono, motina mirusio sūnaus a. a. 
Walter, sesuo mirusio brolio a. a. Jono Krauch. 

Priklausė. Brighton Parko Moterų klubui ir Utenos klubui. 
Buvo amžina narė šv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jos. 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje,. 4348 South 
California Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 6 d. iš koplyčios 10 vai. ry
to bus nulydėta į gvč. M. Marijos Nekalto Pras'dėjimo parapi
jos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Siamą, marti ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572 

A.f A. 
NATALIJA ZAKARAS 

DANiLEvreitrre 
Gyveno Chicago, Illinois, Marauette Parke, anksčiau gyv. Town 

of Lake apyl. 
Mirė kovo 3 d., 1976, 9:45 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, 3 dukterys: Beraice 

Ad3er. Josephine Martinkus, žentas Bruno, ir Stella Eshkon, žentas 
John su Šeimomis, sesuo Stefanija Mažutienė su vyru Benediktu, duk
terėčia A. Mažeikienė, sūnėnai: Zenonas Petkus, Romas Petkus ir 
jų Šeimos, Ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a a av. kapt. Jaklmo. 
Priklausė Sv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr*jai, T. Marijonų rėmėjų 

dr-jal. Sv. Kryžiaus perap. Moterų dr-jai, Svč. M. Marijos Gimimo 
parap. Rožančiaus dr-jai, Lietuvos Dukterų dr-jai. Liet. katalikų Šal
pai ir Lietuvių Fondui. 

Kanas pašarvotas Petkaus Marauette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės {vyks šeštad., kovo 6 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta J Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir anfikaL 

Uis. direkt p. Gaidas ir G. Daimid — T«l. GR 6-2345 

Amerikos Lietuviu R. K. Motery 
Sąjunga 

A. t A. ADOMU! MASČIUI mirus 
jo sūnui Viktorui Masčiui su šeima • V I • 

reiškia 
me nuoširdžią užuojautą. 

Meno Ansamblis DAINAVA 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wesf 7lst St. Tel. GRoveJiilI 6-2345-6 

1410 So. 501 h A v e., Cicero T0wnhall 3-2108-9 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. t A. 
Natalijai Danilevičiūlei-Zakarienei mirus, 

vyrui, seseriai STEFANIJAI MRŽUTIENEI ir giminėms: 
B. MAŽUČIUI, A. MAŽEIKIENEI, inž. L PETKUI, dr. R. 
PETKUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

švėkšniškiu Draugijos Valdyba ir Nariai 

A. ii A 
Nikodemas (Mike) Kriščiūnas 

Gyveno Chicago, 111., Marquette Parke, anksčiau gyv. Roselande. 
Staiga mirt kovo 2 d., 1976, 8:35 vai. ryto, sulaukęs 81 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pijavonių valsč., Naujie-

ninkų kaime. Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Nakvosaitė), sūnus Al

fonsas, marti Helen, duktė Helen Urbonas, žentas James. 5 anūkai 
Keith, Kevin ir Kenneth Krischunas, James ir Lisa Urbonas, sesuo 
Teofilija Zelenka su geimą, brolienė Anna Krischunas su šeima, mi
rusio brolio a. a. Jono Krischuno šeima, ir mirusios sesers a a. Onos 
Bartašiūnienės šeima, ir kiti giminės, draugai h* pažįstami. 

Priklausė Sv. Vardo draugijai ir L.R.K.S.A. 163-čiai kuopai. 
Kūnas pašarvotas Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 
Sv. Vardo draugijos nariai prašomį atvykti j koplyčią maldoms 

penktadienį 8 vai. vak. 
Laidotuves įvyks šeštad., kovo 6 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas j SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir taukai. 
Dėl informacijos skambinti tel. RE 7-8600 

E U D 11 K I S 
L a i d o 

DOVYDAS P. 
t u v i u D i r e k t o r i a i 
GAIDAS — GĖRALOAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArch 7-1741 - 2 



O K A U G A S , penktadienis. 1976 m. kovo mėn. 5 d.] 

X Mokytojų studijų savaitėje, i 
kuri bus rugp. 8-15 d. Dainavo- , 
je, Janina Juknevičienė, Kriau-
čeliūnų vardo Montessori vaikų 
namelių vedėja, skaitys paskai
tą: "Vaiko rankos paruošimas 
rašymui". 

X Cicero mcksi. ateitininkų 
Vysk. M. Valančiaus kuopos me
tinė šventė švenčiama kovo 13 j 
d., šeštadieni 7 vai. vak. Šv. An-
tano parapijos bažnyčioje, š v . ! 
Mišias atnašaus "Ateities" re
daktorius kun. K. Trimakas, • 
kurių metu ateitininkai duos 
įžodį. 

x Aktorius Alfas Brinką pra- j 
ves pažmonį Lietuvio sodyboje i 
sšį sekmadienį, nuo 2 vai. po 
pietų. Visi laukiami. 

X Dr. Kęstutis Aglinskas 
Chicago, EI., atsiuntė 10 dole
rių auką. Nuoširdžiai dėkoja
me. 

X Dr. Algis Paulius, Carpen-
tersville. 111., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Cicero Šv. Antano parapi
jos mokyklos balius įvyko pra
ėjusį šeštadienį parapijos salė
je. Ta proga buvo išleistas ga
na didelis leidinėlis, su vietos 
lietuvių verslininkų skelbimais. 
Vakaro metu sutelkiama lėšų, 
taip reikalingų parapijos išlai
kymui. 

x Kun. Gediminas Kijaus
lias, lietuvių jėzuitų provincio-
las ir Clevelando Nepaliauja
mos Pagalbos par. klebonas, 
yra susirgęs ir paguldytas ligo-

I ninėn. 

^»*<^&^fSPfe 

X Jonas Jasaitis (pirm.). Bi
rutė Saldukaitė, Eugenijus Ge
rulis ir P ranas Jurkus sudaro 
komitetą Pabaltijo u-to 30-ties 
metų įsteigimo sukakties minė
jimui rengti. Jis įvyks kovo 20 
d. su paskaita ir menine dalimi. 
Laukiama, kad buv. Pabaltijo 
u-to studentai, profesoriai ir 
administracijos tarnautojai į 
minėjimą atsilankytų. Informa
cijos teikiamos tel. 434 — 2165. 
Pabaltijo u-to įsteigimas, buvo 
Pabaltijo tautų veržimosi į 
mokslą ir kultūrą pavyzdys. 

X gvč. M. M. Gimimo parap. 
Šv. Kazimiero rėmėjos šį sek
madienį 8 v. r. dalyvaus bend
rai šv. Mišiose, po kurių na
rėms pusryčiai parapijos salėje. 

X Kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
šį sekmadienį, kovo 7 d. vyres
niųjų ir studenčių šatrijiečių su I 
sirinkime papasakos iš savo bu 
vimo Romoje ir lankymosi ki
tose Europos vietose. Susirin
kimas bus 5600 S. California 
Ave. Pradžia 4 vai. p. p. 

x Marija Andrijauskaitė pra 
vedė programą LB Brighton 
Parko Vasario 16 -šios minėji
me. Jos nuotrauka buvo iš
spausdinta '•Draugo" antradie
nio laidoje, po kuria klaidingai 
užrašyta Petersonaitės pavar
dė. Abi paliestąsias atsiprašo
me. 

X Antanas Zubavičius, gyv. 
Hot Springs, Ark. "Draugą" 
užsakė kaip dovaną savo bičiu
liui gyv. Wisconsine. Nuošir
džiai dėkojame. 

x šv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. ry ta is ) , Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fathers , 6336 So. Kil-
boum Ave,, Chicago, 111. 60629. 

(pr.) 

X Dan Walker, Illinois guber
natorius, padėkojo už jam su-! valstijai M. Lenkausk.enė 
teiktą garbę ir suliko įeiti į j x L o u i s C h u l i S t Rockforf, 
Penktos Liet. Tautinių Šokių j 
šventės garbės komitetą, šven
t ė yra įregistruota Ulinois Bi-
centennial Commission, kaip'aukojo 7 dolerius. Dėkojame, 
lietuvių pagrindinis Bicenten 

&mMte.-

m: 
CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

TOKS VAKARAS PIRMĄ 
KARTĄ 

: ma ir net kalbėtojais. 
Priėjo eilė ir lietuviams pasi-

_„ . .. . . kviesti estus ir latvius. Tokios 
Išeivijos hetuviai su pagnn- ., . . . . . „, ._ x ; i,„-4.„ 

,. J J . - ^ ,-. . ; sveikintinos iniciatyvos s\ ka r t ą 
du gali didžiuotis ir džiaugtis . , . , . + „^ „^A™™ 

' emesi Jaunimo centro vadovy
bė. Ji kovo 13 d. 7:30 vai. J au -

V 3.Sc*«TIO A ' l U* JL/*t?VO «juLvitlUOo -N U.UliL_JJi,co x <Xga.* 

z&4 

ryloje v^icvcx£ixivKr baMLUUAc Xv. D u u K U l c 13 w i e v e l a i i -
do ir R. Šilbajoris iš New Yorko. Iš kairės: R. Stašk .s,£. Giedraitytė, V. Rauba, L Ciuberkytė, P. Šilbajoris, 

jaunieji ir Rita ir Robertas šilbajoriai, S. Gruzdy ii, R. Rauba, A. Raubienė, A. Vytuvis ir V. Gaižutytė. 
Nuotr. J. Garlos 

IŠ A R T I I R TOLI 

savo našia, gyva, kultūrine veik į 
la. Turime stiprias vokalines j 
pajėgas, turime operą, ansamb- i 
liūs, chorus, tautinių šokių gru
pes. Gerų irt menkesnių paren
gimų tikrai nestokojame. Bet 
būtų gera, kad turimu kultūri
niu lobiu galėtume dažniau da
lintis ir su savo kaimynais — 
estais ir latviais. O taip pat bū
tų naudinga ir lietuviams daž-

Iniau pasigėrėti jų kultūrinio 
į gyvenimo užmojais, arčiau pa
žinti jų kultūrą ir meną. Reikia 
dar glaudžiau pabendrauti su 
savo kaimynais estais ir lat
viais. 

Tenka pasigėrėti latvių ir es-

nimo centre ruošia visų t r i jų 
Pabaltijo tautų — estų, latvių 
ir lietuvių — pabendravimo 
koncertą. Programoje dalyvau
ja visų trijų tautų meninės pa
jėgos: latvių choras ir kankli
ninkės, estų mišrus choras ir 
tautinių šokių grupė, lietuviai 
pasirodys su Jaunimo centro 
choru ir tautiniais šokiais. 

Programa bus meniška ir įdo
mi. Nedaugelis turė jo progos 
vavo lietuviai su savo progra-
stebėti latvių ir es tų meninius 
pasirodymus. 

Turint galvoje programos 

DID2. BRITANIJOJ 
— Lietuviškas filmas buvo 

rodomoas kino s tudi jos patal
pose ( s . k.) 

PRANCŪZIJOJ 
— Europos lietuviškųjų stu

dijų savai tė šiemet įvyks rug-
piūčio 1-8 Prancūzijoje, Chanti-
lly (40 k m į š iaurę nuo Pary
žiaus) buv. Rotšildų pilyje, da
bar pri taikytoje suvažiavimam 
ir studijom. Pilį s u p a 50 h a par
k a s su tvenkiniu. 120 kambar ių 
su viena lova ir 20 su dviem lo
vom. 1975 kainavo 43 F r . (apie 
26 DM) dienai, š i a i s me ta i s ga
li būt i kiek brangiau. Studijų 
savaitei užsakyta apie 8 0 kam
barių, bet prieš du mėnesius 
reikės pranešti visiškai tikslų 
lovų skaičių. Todėl šiemet tenka 
regis t ruot is anksčiau nei įpras
t a . Kas j au d a b a r apsisprendęs 
dalyvaut i Studijų savai tė je 
Prancūzijoje, p r a šome regis
t ruot i s p a s Ž. Klimienę a r b a pas 
A. Grinienę: M m e Z. Klimas, 
24 rue Pierre Levoux, F-75007 
Par is , F r a u A. Grinius, Dia-
m a n t s t r . 7. D-8000 Muenchen 
50. 

Latviai tokius vakarus y ra 
; suruošę du, o estai vieną. Va- ! 

valdyba pakvietė kontrolės ko- i tų balansas — 420.000 dol. pa-
misiją, susidedančią iš kun. j skolų išduota u ž 245.500 dol. 
diak. Fr . Skėrio, R. Tendzegols- j "Talka" įsteigė skyrių Adelai- j karai ruošiami kasmet. Į tokius I 
kio i r J. Pauliukevičiaus, š. m. j dėje ir daro žygių įsteigti Syd- vakarus buvo kviečiami ir daly 
sausio 14 juos patikrinti. Kon-jnėjuje. 
t rolės komisija peržiūrėjo ir — Sydnėjaus lietuviai kata-
nuodugniai patikrino 1975 m. i likai jau eilę metų renkasi 

tų iniciatyva ruošti visų trijų įvairumą, reikia manyti , k a d 
tautybių bendrus su geromis \ lietuvių visuomenė į šį pirmą 
meninėmis programomis pabend | ka r t ą tokio pobūdžio ruošiamą 

koncertą gausiai atsilankys. Sa
vo dalyvavimu parodys nuošir
dų solidarumą bendro likimo 
tautoms — estams i r latviams. 

ravimo vakarus-koncertus. 

J. Janula i t i s 

kasos žurnalą, pajamų orderius, 
pateisinamuosius išlaidų doku
mentus, einamosios sąskaitos 
Deutsche Bank Weinheime iš
t raukas , inventoriaus knygą, 

melstis į Lidcombo priemiesty- į 
naudojosi ir prie bažnyčios j 
je esančią šv. Joachimo bažny- j 
čią. Taip pat daug kar tų jie j 
esančia sale susirinkimams, 

VLB valdybos protokolų knygą, į minėjimams ir kit. Prie salės 
1975 m. gruodžio 31 balansą su j turi prieglaudą ir lietuvių spau ' 
pajamų — išlaidų apyskaita ir j dos kioskas. Už salę nebuvo | 

ki tus piniginius bei ūkinius do- ; imama atlyginimo. Parapijos : 
kumentus. Jokių t rūkumų nei j klebonas monsign. Meaney pa- j 
kasoje, nei piniginėje atskaito-i laiko gerus santykius su lietu-1 
mybėje nerasta. Tai į rašyta į vių bendruomene. Dabar para- i 
Kontrolės komisijos protokole, pija ryžosi salę žymiai padidin- į 
kur i s bus pateiktas Vokietijos | ti, sumoderninti. Dėkingumo 

ženklan lietuviai prie statybos į Dainavos ansamblio solistai repeticijos metu. Iš kairės: V. Radys, J. 
irgi prisidėjo 1.500 dol. įnašu, i Savrimas, V. Liorentas ir M. Momkienė. Nuotr. V. Jasinevičiaus 

LB Tarybos nuvažiavimui. 

AUSTRALIJOJE 
— Vac. Šliogeris Lietuvos ne 

priklausomyoės savanoris, pul
kininkas, ilgą laiką buvęs prez. 
A. Smetonos adjutantas . M. 
Pastogės š. m. 4 num. paskelb
t a m e laiške pastebi, kad VLIK 
as per mažai teikia objekty-lgo pulaski, Chicago je 

POTVYNIAI AUSTRALIJOJE 

Liet. Fondo popietes metu Cleve-
lande. Tarybos sekr. inž. Vyt. Ka-
mantas ir LF tarybos narė Obio 

m., aukojo 7 dolerius. Ačię. 

X Br. Paliulionis, Cicero, m. . 

nial minėjimas. (pr.) 
x V. Kazlauskas, Los Ange

les, Calif., atsiuntė 7 dol. auką. 
x Lietuvių kultūros palaiky- Dėkojame. 

mui yra scenai rengiamos 3 lie- j x J o n a s ž e b r a u s k a s > C h i c a . 
tuvių kompozitorių operos šį ^ ^ ^ miškininkas 
pavasari . Jų pastatymui visa-j ė m ė m m ^„„įą a u k a . 
da daugiau reikia lėšų, negu į ^ - -
bet kada. Tad tam reikalui ' 

VOKIETIJOJ 

vios mlormacijos visuomenei 
svarbiausia s, Lietuvą liečian
čiais kiauliniais. "Priešingai", 
r a šo Vaeiovas Šliogeris, "kiek 

— Federal inė vokiečių vv-1 anksčiau tiek ir dabar ypač 
riausybė naprašė Vokietijos L B svarbiais r- ikalais visuomenė iš 
valdybą iki sausio 15 a t s i ų s t i , v L I K o g e d a v o * gauna šykš-
savo 1977 pajamų — išlaidų są- ' 

V u l l l V - f / ^ v J v y O £SLLH1KJ& Pe r pastarąsias kelias savaites 
kai kuriose Australijos vietose 

jų sąjūdį išugdžiusio velionio!— šiaurinėj, Centrinėj ir Pieti-
Ellijah Muhammad sūnus, spau- ] n ė j buvo nepaprastos liūtys ir 

t doj ir televizijoj paskelbė, kad \ vanduo užliejo dešimtis tūks tan 
J juodieji musulmonai tu r i ilgalai- j čių kv. km. Daugelis vietovių 

PRAŠYS KRAUJO 

Southwest kolegijoje. 7500 

d. bus iš aukotojų imamas k i ų g k o l u 4 6 ^ Į ^ J i r y r a buvo atskirtos, užlieti keliai, iš-

Blinois Lietuvių Gydytojų drau
gijos pagalbinis moterų viene
t a s atėjo į pagalbą ir kar tu su 
Opera rengia šaunų balių su me 
nine programa balandžio 25 d.. 
5 vai. popiet, puošniame Butter-
field Country klube, Hinsdale, 
E I Įėjimo auka 350. Lietuviš
kų operų pastatymui kviečiame 
visus į talką! Vietas ir stalus 
prašome rezervuoti V. Mažei
kienės telefonu 438 — 7223 ar
ba V. Momkaus telefonu 925 — 
6193. Groja Neolituanų orkes
t ras . (pr») 

/ Norman Bursteino Kailių 

X Stasys Jankauskas, Wood 
haven. N. Y., padėkojo už kor
teles ir atsiuntė 6 dol. auką. 
Ačiū. 

X Aukų po 4 dolerius atsiun 
tė : Julija Stankus, Vitalis A. 
Gaidelis; po 3 dol. — Stella Ma
čys, Jonas Virbalis;; po 2 dol. 
— A. Dumbra. Br. Gudinskas, 
St. Tamulionis, J . Černius, M. 
Paugys, 1 dol. — M. Naruševi
čius. Visiems dėkojame. 

X Albinas Kurkuli?. akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshavv, In., patarnauja akci
jų, bonų. fondų bei kitų v e r t y 

matą. į r a šan t vy r i ausybes para
mą t ik 25.000, DM, nes tik to 
kia s u m a ta is me ta i s t ebus pa
sk i r t a Vokietijos Lietuvių ben-

I d ruomenės veiklai n *nti. Kiek 
i anksč iau buvo p raneš t a , kad ir 
11976 b u s pask i r t a t i k 25,000. 
i DM. Tai žymus p a r a m o s mažini-
! mas , n e s anksčiau j i būdavo 
i dv igubai didesnė. K a r t u su 
! 1977 sąmata pare ika lau ta ir 

1975 pa jamų bei išlaidų sąma
to s įvykdymo duomenų. Prieš 
i šs iųsdama a t s i ska i tymo doku
men tus į Bonną, Vokietijos LB 

čias informacijas 
— Viešnia iš J . A. V. Austrą valgyti 

Ii joje vie:<-jusi dr. M. Gimbu
tienė, Piui ksnos klubo pakvies
ta , skaitė paskaitą apie seno-

10 
kraujas jiems ir jų šeimoms 
kraujo atsargos ligos atveju. 

PAVOJINGOS ŽUVYS 

Septyniolikoje Chicagos ežerų 
rasta, kad žuvys turinčios tiek 
chemikalų, jog yra pavojingos 

spaudžiami finansinių sunkumų. \ plautos geležinkelių linijos, su-
Bci šiol vis buvo rašoma apie jų į naikinta dešimtys tūkstančių 

pasėlių, žuvo labai daug gyvu
lių — galvijų, avių. Stengia-

dideles nuosavybes. 

ŠOFERIAI 

TALKA POLICIJAI 

Kovojant prieš nusikaltimus, 

masi žmonėms maistą ir gyvu-
Chicagos apylinkių šoferiai nu I Uams pašarą numesti iš. lėktu-

sistatę reikalauti pakelti jų vų, bet žemumose gyvuliai tie-
atlyginimą 100 dol. savaitei, vis i s į 0 g mirksta. Tikslūs nuosto-
didinant iki tos sumos per t r e - ; iįa; dar neįmanoma suskaičiuo-
jus metus. Tai sudarytų padi- \ t i , bet jie sieks kelias dešimtis 
per trejus metus, i r dar nori ! milijonų. Kai kuriose vietose 

š ta tams. 

vės lietuvių tikybą ir dievus, nusistatyta organizuoti piliečių: dinimą po 2.50 dol. už vaiandą \ s į a u t ę tropiniai ciklonai taip 
Viešnia iš vakaro dalyvavo Tie- talką policijai. Tam pritarė Chi j didinti atlyginimą b r a n g s t a n t ;

 p a t padarė daug nuostolių pa-
tuvos nepriklausomybės minėji- cagos miesto t a ryba Gaunama' pragyvenimui. Chicagos apylin 
me, kur ji t rumpai papasakojo ' §įa m reikalui federalinės para- į kėse yra apie 40,000 šoferių 

iš savo kelionių po Indiją, k u r ; m 0 s 1,550,000 dol. 
ji radusi liaudies meno, turin-j T i P v i i T n . n 
čio panašumo su lietuvių liau- " * ' v~ * "*" Areštuotas sargas Ben Jonės, 
dies menu. Iš Sydnėjaus vieš- j United Airlines atleidžia 350 22 m., kurį užpultoji 13 m. 
nia aplan! z ir k i tus Australijos tarnautojų iš savo įstaigų I 

AREŠTAVO UŽPUOLĖJĄ 

krautuvės didelis išpardavimas. Į r . . . . a "•. 
•*-i • -i. »* -v,, jbių pirkime ir pardavime, busi Atvykite, įsitikinsite. Moteriški 

ir vyriški kailiniai, paltai, kepu
raitės, kepurės. Išpardavimas 
prasideda vasario 28 d. ir tęsis 
iki kovo 7 d. Nepraleiskite šią 
progą! Krautuvė a tdara : 
tadieniais nuo 9 v. ryto iki 5 v. 
vak. Sekmadieniais nuo 10 v. 
ryto iki 4 v. p. p. Darbo dieno
mis nuo 9 v. ryto iki 6 vai. vak. 
Krautuvės teL 263-5826; namų 
677-8489. 185 North Hahash 
Ave, (2nd Floor), Chicago, 111. 

.(ak.) 

domėję skambinkite 332- 0560. 
(pr.) 

INCOME TAX 
Federal & State 

užpildymą atlieka tvarkingai 
greitai ir maloniai 

JONAS GAUnAS 
6753 S. Artesian Ave. 

Kreiptis kasdien: 776-3021 

X Cicero L B visuotinas na
rių susi r inkimas įvyks 1976 *n. 
kovo 28 d., sekmadieni , 12 v. 

I Šv. A n t a n o p- jos salėje. Die-
n o t v a r k ė : susir inkimo at idary-
mas , prezidiumo ir da rbo ko-

\ misijų sudarymas , protokolo 
ska i t ymas , valdybos i r kontro
lės komisijos praneš imai , val
dybos ir a t s tovų į apygardos 
suvažiavimą rinkimai, einamieji 
reikalai , susirinkimo uždary
mas . Visi geros valios Cicero 
lietuviai yra kviečiami ir lau
kiami. 

Valdybos Pirmininkas 
A . Markelis 

(pr.) 

x Kernavės Tun te tėvai, ku
rie neatnešė fan tų į loteriją, 
prašomi atnešti Šeštad.. kovo 6 
d.. J aun imo cent re nuo 9 vai. iki 
4 vai. popiet. P r i s t a t y t i p. Liu-
binskienei arba Kernavės pavil
jono »tstoveL .(pr.). 

miestus. 
— Australijos lietuvių koope

ratinė kredite draugija "Talka" 
(Melboume) jau įpusėjo veiklos Naujasis 

iiniiiiiufifiMnfitifiiTiiifiiiiiiiiiiitiitntim 
"MŪSŲ ŠOKIAI", 

Išleido Lietuvių Tautinių Šokių 
mergaitė iš nuotraukos atpaži-1 Ins t i tu tas (antroji laida) 1975 

Grove Village. 

NLf.KV MLSl LMONAI 

negrų musulmonų 

no, kad j is yra kaltininkas. J is 
kaltinamas, kad mergaitę nu
skriaudė ir peiliu 15 kartų su
badė, perpiaudams gerklę. J i 

antrą dešimtmetį. Pereitų me- vadas VVallace D. Muhammad,; buvo ras ta vos gyva. 

Brighton Parko lituanistinės mokyklos mokiniai atliko meninę programą Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minfcjLao metu. Kairėje kalba klebonas preL D. M ozeris. Mokyklai vadovauja mokytoja Sofija Jonynie-
aė. ^ Nootr. P. ttaietos 

metais Chicagoje. 
Gaunama D R A U G E , 4545 

West 63rd Street. Cnicago, Il
linois 60629. Kaina $4.00. Užsa
kan t pridėti 21 centą už per
siuntimą. Ulinois gyventojai mo
ka 5% mokesčių. 
IIHIIIUmiIIiilIlIlHIIIIIIIHIMItlIlIlIlIlIlIlI 

Ką tik išėjo iŠ spaudos 
Anatolijaus Kairio komedijų 

rinkinys vienoje knygoje 

TRYS K O M E D I J O S 
1. Kl -Kf, 3 v. komedija 

2. DIDYSIS PENKTADIENIS, 
5 v. komedija 

3. RCTOS IR BIJCNAL 
3 v. komedija 

Iliustravo dail. Z. SodeUrienė, 
224 pusi., kaina $5.00 

Užsisakyti: 
D R A U G A S 

4545 West 63rd Str. 
Chicago, m . 60629 


