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Ar atominiai ginklai 
bus panaudoti 

* 

Bonuos Baltoji knyga Europos saugumo klausimu 

Ronna. — Bonnos vyriausy
bė ką t ik išleido Baltąją knygą 
Europos saugumo klausimais. 
Joje virš 200 puslapių teksto ir 
y r a peržiūrimas Vakarų saugu
mas, Vakarų Vokietijos armi
jos išsivystymo raida ir jos po
litinė reikšmė. Knygoje pareikš
t a s įspėjimas, kad vadinamasis 
įtempimo sumažėjimas iš tiesų 
nėra joks įtempimo sumažėji
mas, ir Bonnos vyriausybės pa
s tangos dėl to įtepimo sumažė
jimo buvusios bergždžios. Vaka
rų Europai graso nuolatinis pa
vojus dėl klaidingai vedamos 
saugumo politikos. 

Baltoji knyga ypač pabrėžia 
Sovietų Sąjungos ir jos sateliti
nių kraš tų karinių pajėgų toli
mesnį didinimą. Iš knygoje pa
minėtų skaičių matyti , kad Var
šuvos pakto pajėgos vėl stipriai 
padidėjo, šis komunistinių kraš
t ų pranašumas buvo jau seniai 
žinomas, tačiau tik dabar Vaka
ruose atsiradę pirmieji rimti su
sirūpinimai. 

Jei Varšuvos paktas turi dau
giau negu dvigubai tankų ka 'p 
NATO ir kad j i 8 iš trijų Sovietų 
Sąjungos vakarinių sričių per 

trumpą laiką gali suduoti r imtą 
smūgį, t ad kyla klausimas, su 
kokiomis pajėgomis Vakara i ga
li stoti prieš tokią militarine 
persvarą. Tiesa, B a r o ji k n y g a 
tvirtina, kad NATO kiekvienu 
atveju y ra jau pajėgi net prie 
sienos sulaikyti bet kokį ant
puolį. 

Šis tvirtinimas tačiau nėra 
jau taip patikimas, nes padėt js 
Europos pietuose, taip p a t ir 
šiaurėje, yra kritiška. N ė r a ji 
džiuginanti nei centrinėje daly
je. Jei rusai s taiga pultų, gilūs 
jų įsiveržimai į vakarus būtų 
neišvengiami. Tenka abejoti , ar 
"sibrovėliai iš užimtos ter i tor i 
jos ats i t rauktų už savo ribų. 
Tuo abejoja ir NATO ekspertai . 
Prieš kurį laiką atlikti tyr inėj i 
mai rodo, kad Vakarai kon
venciniame kare galėtų atsispir
ti tik kelias dienas. 

Kad pasiektų pusiausvyros, 
NATO turi turė t i pakankamai 
taktinių ir strateginių atominių 
ginklų. Tik su jais Vakara i bus 
pajėgūs sulaikyti Rytų antpuolį. 
Tas ypač pabrėžta Baltojoje 
knygoje ir nurodyta, k a d NA 
TO jų jokiu būdu negali atsisa

ky t i . 
Perspėj imo šūviais pr iešas 

b ū t ų įspėtas savo antpuolį su
s tabdyt i . Be to, atominių gink
lų gal ir nereikėtų panaudoti. 
J a u vier. jų buvimas verčia prie- į 
šą ats isakyti nuo be t kokio už-Į 
puo'imo. Jei , nežiūrint to, visgi j 
puolimas prasidėtų, ta i užpuolė
j a i turėtų skai tyt is su nepap
ras ta i dideliais nuostoliais. 

I š šios pusės žiūrint, a tomi
nia i ginklai y ra daugiau politi
n ė priemonė, verčianti sulaikyti 
ka rą . Tačiau ši priemonė tur i 
bū t i reali. Pas t a ruo ju laiku J A V 
laikysena sukelia abejojimų, a r 
galima pasit ikėti jos pažadais. 
š i o s abejonės kilo dėl J A V ir 
Sovietų Sąjungos pasitarimų ir 
pasiūlymų sumažinti takt inius 
ginklus. Todėl ir Vakarų Vokie
t i jos karo eksper ta i kreipia di
delį dėmesį į tai, a r JAV, jei 
Ry ta i pultų, panaudotų atomi- Į 
n iu s ginklus. Tik tokiu būdu, • 
paga l Baltąją knygą, galima bū
t ų užtikrint i taiką. 

Atominių ginklų reikime y ra ; 
pasidariusi efektinga ir padidė-
', asi, todėl jų panaudojimas ap-
t augai daros i vis svarbesnis, t. 

**&* 

Tai'vano (Tautinės Kinijos) ryžių augintojai ir nepaprastai gražūs kalnai 

SENIA! REIKĖJO TAIP PASAKYTI 
J. Tautos nemato Maskvos darbelių 

Kq daryti su 
Šiaurės Airija 

LONDONAS. — Britanija 
Siaurės Airiją ir toliau valdys 
betarpiškai. Norėta, kad tas ne
r amus kraš tas galėtų autono
miškai tvarkytis, bet vietiniai 
anglai protestantai su airiais 
katal ikais susitart i negali. Mer 
lyn Rees, britų ministeris šiau
rės Airijai, parlamente minėjo, 
kad pernai išr inktas 78 narių 
Ulsterio parlamentas turėjo bū
t i paleistas, kai išrinkti atstovai 
negalėjo susitarti dėl valdžios 
pasidalinimo. Protestantai, su
darą daugumą, atsisakė įsileisti 
kata l ikus į bet kokias valdžios 
agentūras . 

Airijos respublikos premjeras 
Liam Cosgrave buvo susitikęs 
su br i tų premjeru Harold Wilso 
nu, i r abu priėjo tos pačios nuo 
monės. kad britai tur i ir toliau 
Uteterį valdyti iš Londono. 

Gripo epidemija 
ATLANTA. — Užpraėjusią 

savai tę buvo daug susirgimų gri 
pu i r plaučių uždegimu. Centri
nėje i r viduriniųjų vakarų Ame 
rikoje per savaitę pasibaigusią 
vasar io 28, nuo tų ligų mirė 
1,191 žmogus, a rba dvigubai 
daugiau nei normaliai nuo jų 
mirš ta . 30 proc. vaikų ilgiau a r 
t rumpiau nelankė mokyklų ir 29 
proc. darbininkų kreipėsi į svei 
kabos centrus. 

Pabrangs 
automobilių 
draudimas 

Krinta anglų svaras 

LONDONAS. — Anglų sva
ras, kadaise buvęs labai stipri 
valiuta, 1933 buvo ve r t a s net 

, daugiau negu 5 dolerius, praėju
sią savaitę pirmą kartą is tori joj 
krito i r nėra ver tas nei dviejų 

I dolerių. 
i 

Washuigtonas. — Vasar io 
• mėnesį Amerikos bedarbių pro-
j centas sumažėjo iki 7.6 p r o c 

T E L AVTV. — Izraelis džiau 
gias i , kad Vat ikanas a ts isako \ 
ankstesnio reikalavimo Jeruzalę 
adminis t ruot i pavesti t a rp tau-

j t in iam organui . Sutinka Vat ika-! 
nas . kad šventas is miestas būtų 
t ik visiems tikintiesiems leng-, 
va i pr ieinamas i r būtų garan
t u o t a šventų vietų a p s a u g a 

WasMngtonas . _ Rudeniniuo-' 
se rinkimuose galės balsuoti 150 
milijonų amerikiečių, a rba 10 

. daugiau negu 1972. 

GENEVA. — Amerikos atsto 
vas Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komitete pagaliau pasa
kė taip, kaip seniai reikėjo. Leo 
nard Garment 32-joj sesijoj iš
kėlė Jungtinių Ifentų aklumą, 
per ištisus dešimtmečius nenorą 
maty t i to, k a s daroma Sovietų 
Sąjungoj, kuri daug rėkia ir kai 
t ina kitus ž m o g a u teisių lau
žymu. Amerikos ats tovas pasa
kė, kad komisija tur i labai gra
žų vardą, bet j i jo nė ra verta. 

" J a u atėjo laikas atkreipti 
dėmesį, kad Sovietų Sąjungoj 
paverčiami vergais baltieji pi
liečiai tokių pat baltųjų. Tai 
vyks ta ne kokioj labai primity
vioj šaly, be t aukštos civilizaci
jos ; ne kur nors džiunglėse, bet 
efidžiosios i r galingosios šiaurės 
valstybės. Komisija iki šiol nei
gė, nenorėjo klausyti t ikrų skun 
dų, kur vyks ta didelio masto 
persekiojimai. Ji labai blogai 
patarnavo ir užsitraukė istori
jos pasmerkimą", Garment sa
kė i r pridėjo: "Komisijai vadin 
t is žmogaus teisių gynėja yra 
tiesiog nesusiprat imas, vardo 

iškraipymas". 
Garment iki šiol pagal Wa-

shingtono nurodymus arba su
silaikydavo nuo balsavimo, ar
ba balsuodavo prieš, jei spren
dimai būdavo vienašališki, pvz. 
smerkiantieji tik Izraelį už tero 
rištinius veiksmus, nutylint 
arabus, a rba kaltinant vien tik 
Pietų Afriką. Šiuo kar t Ame
rikos atstovas užatakavo kitus 
komisijos narius, kai jie sulaikė 
Amerikos rezoliuciją, kaltinan
čią Rytų Europos komunistinius 
kraštus dėl religinių persekio
jimų. 

Ginčai del 
Concorde lėktuvų 

Išrado ekonomišką 
lemputę 

WASHINGTONAS. — Cali-
fornijoj gyvenantis elektronikos 

į inžinierius Donald Hollister iš-
rado naują elektros lemputę, ku 

Į ri švies iki 10 metų i r sunaudos 
.energijos tik 30 procentų, kiek 
|8unaudoja irgi taupi incandes-
• cent lempa. I š radimas buvo pa-
! t ikrintas ir a t i t inkamų įstaigų 
. pripažintas. Iš radėjas jau gavo 
> 310,000 dolerių. Ekonominė nau 
j da bus labai didelė. Apskaičiuo-
! jama, kad Amerikoj per dieną 
'bus sutaupyta 500,000 statinių 
alyvos. 

Nauja lemputė, vadinama Li-
tek, komerciniai bus pradėta ga 
minti gal tik po 2 metų. Jos kai 
na bent pradžioj bus 10 a r 20 
kartų brangesnė nei normalio
ji, bet vis vien bus ekonomiška. 

Bombą išrado 
jau ne Sacharovas 

NEW YORK. — New Yorko 
gubernatorius Hugh Carey pa
sirašė valstijos įstatymą, drau
džiantį į JFK aerodromą nusi
leisti Concorde lėktuvams. Kad 
įstatymas įsigaliotų, panašiai 
turi nutar t i ir New Jersey vals
tija, nes abiejų valstijų aerodro
mus tvarko bendra administra
cija. 

Fordo administracija žada 
kreiptis į teismą, kad išaiškintų, 
a r toks draudimas nėra pr ieš 
konstitucinis, todėl galut inis 
sprendimas gali nusitęsti iki ki
tų metų. 

MASKVA — Komunistų par
tijos kongrese kalbėjo ir Mokslų 
akademijos prezidentas Anatoly 
Aleksandrovas. Įdomiausia vie
t a kalboje buvo, kai j is užginči
jo, kad sovietų vandenilio bom
bos išradėju buvo dabar nieki
namas disidentas Andrėj Sacha 
rov. Aleksandrovas dabar pasu
ko istoriją ki ta linkme ir sakė, 
kad bombą išrado sovietų moks
lininkų kolektyvas. "Jeigu rei» 
kia kalbėti ir apie bombos tėvą, 
tai tas vardas geriausiai tiktų 
akademikui Igoriui Kučatovui", 
sakė Aleksandrovas. 

rr 

W 
BLOOMINGTON, UI. — State; 

F a r m Mutual automobilių drau
dimo kompanija skundžiasi per .v V a k a n * Vokietijos karlnėa pajčffoa įrenčia savo 20 metų sukaktį. 
*«l » M 4 M o n ? ™i1 rf«Whi K»n u O T n e r- e VTa ' a t i a i drausminga, eerai tvarkoma, puikia r.-.ki-i*ra 
nai turėjusi W.£ vau. aoienų l a i k o m a I r i a u s i a Vakarų Europoje - pa t ik l iaus ias ramstis krašto 
iraortohų ir prašo leidimo drau-, laisvei išsaugoti. Nuotraukoje pėstininkai ir vokiečių gamybos priešlėk-
d t a m pakelti 1 5 ^ . turinis tankas, bene gem-Lsiag los r i i iee girh-tat pasaulyje. 

Prašo gelbėti 
rašytoją Michajlova 

VVoshingtonas. —Sen. Henry 
Jacksonas pasiuntė telegramą 
Jugoslavijos prezidentui Tito ir 
p rašo jo padžti kalinamajam 
rašytojui Mihajlo Mihajlovui. 
Telegramoj senatorius sako: 
"Mes, kurie siekiame geresnių 
santykių su Jugoslavija, esame 
sukrėsti nekreipimu dėmesio jo 
likimu. Jūs vienintelis, kuris sa
vo užimama pozicija galite iš
gelbėti jo sveikatą i r suteikti 
laisvę". 

Panašiai ir italų parlamento 
liberalų f r akc i j a nariai telegra
ma kreipėsi j Italijos užsienio 
reikalų minis ter Rumor, prašy
dami vyriausybės imtis atitin
kamų žygių, siekiant palengvin
ti Mihajlovo likimą. 

Jugoslavijos teismas 1974 nu
teisė Mihajlovą septyneriems 
metams už jugoslavų komunis
tiniam režimui "priešišką pro
pagandą". Amnesty Internatio
nal žiniomis, rašytojo sveikata 

Į daba r yra kritiškame stovyje. 
J is , protestuodamas prieš ne
žmoniškas kalinimo sąlygas. 
prieš 88 d iena s paskelbė bado 
streiką, kurį tebetęsia ir dabar. 

Kampanija ir prieš 
Mao žmoną 

HONG KONG. — Kantone 
pradėta kampanija prieš Mao 

I žmoną Čiang Čing. Iki šiol ant 
j sienų būdavo kabinėjami pla-
i katai tik prieš nuosaikiuosius, 
į pirmoj eilėj prieš Teng Hsiao-
pingą, dabar atsirado ir prieš 
radikalus bei jų organizatorę. 

Argentinoj 
viskas brangsta 

BUENOS AIRES. — Argen
t ina negali išbristi iš ekonomi
nių bėdų ir infliacijos. Nuo šios 
savaitės daugeliui prekių pakel
tos kainos — gazolinui 82 proc, 
t raktor ių kuras — 135 proc., 
elektrai — 50 p»*oc. 

Vel kovos Libane 
BEIRUTAS. — Libano šiaurė 

je, aplink Kobeiat, atsinaujino 
mūšiai. Krikščionių pozicijas ap 
šaudo muzulmonų dezertyrai. Į 
jų kovą įsimaišė palestiniečiai, 
atvykę iš Sirijos, i r stengiasi 
susikivirčijusius perskirti. Tri
jų dienų susišaudyme žuvo 15 
žmonių. 

MASKVA. — Sovietai pasiūlė 
sumažintomis kainomis naftos 
japonams. Tokiu būdu japonai 
būtų mažiau priklausomi nuo 
arabų naftos, ir nafta turėtų 
atpigti. 

BANGKOKAS. — Tajuje gy
veną buvusio Kambodijos prin
co Sihanouko vyriausias sūnus 
ir dar šeši kiti giminės, nenorė
dami grįžti į komunistinę tėvy
nę, prašo leidimo emigruoti į 
Ameriką. 

KINIJA-IMPERIALIZMO 
REZERVAS" 

Vilnius. — Vilniaus "Tiesa" 
paskelbė pilną Leonido Brežne
vo tekstą kalbos, pasakytos 
XXV komunistų partijos kon
greso atidarymo dieną, š ta i , ką 
jis kalbėjo apie Kiniją: 

"Žinoma, ypatingas i r atski
ras yra santykių su Kinija klau
simas. Jos dabartinių vadovų 
politika atvirai priešiška daugu
mai socialistinių valstybių. D a r 
daugiau, ji tiesiogiai su tampa 
su aršiausios reakcijos visame 
pasaulyje — militaristų ir įtem
pimo mažinimo priešų Vakarų 
šalyse, Pietų Afrikos rasistų ir 
fašistinių Čilės valdovų — pozi
cija, ši politika ne tik visiškai 
svetima socializmo principams 
ir idealams, bet iš esmės tapo 
svarbiu imperializmo rezervu jo 
kovoje prieš socializmą. 

"Didelį pavojų visoms taikin
goms tautoms kelia karštl igiški 
Pekino mėginimai sužlugdyti į-
tempimo mažinimą, neleisti, kad 
būtų nusiginkluota, kurs ty t i 
tarp valstybių nepasitikėjimą ir 
priešiškumą, jo siekimas išpro
vokuoti pasaulinį karą, o pa
čiam gauti iš to naudos. Tokia 
Pekino politika visiškai priešta
rauja visų tautų interesams. 
Mes duosime atkirt i šiai kurs ty-
tojiškai politikai, ginsime Ta
rybų valstybes, socialistinės san
draugos, pasaulinio komunisti
nio judėjimo interesus. (Egi plo
jimai.) Dabar j? u maža pasaky
ti, kad maoistų ideologija ir po
litika nesuderinamos su mark
sizmo - leninizmo mokymu. Jo s 
tiesiog priešiškos jam. (Šūks
mai salėje: "Teisingai!") 

"Santykiuose su Kinija mūsų 
partija tvirtai laikosi XXTV su

važiavimo nus ta ty to kurso. Gy
venimas patvirtino, kad Sis kur
sas teisingas. Mes ir ateityje ko
vosime su maoizmu, kovosime 
principingai, kovosime nesutai
kinamai. (Plojimai.) 

"Kar tu norėčiau vėl patvir
tinti, kad Kinijos, kaip ir kitų 
šalių atžvilgiu, mes tvirtai lai
komės lygiateisiškumo, suvere
numo ir teritorijos vientisumo 
gerbimo, nesikišimo vieni j kitų 
vidaus reikalus, jėgos nenaudo
jimo principų. Žodžiu, mes pa
sirengę normalizuoti santykius 
su Kinija, remiantis taikaus 
sambūvio principais. Dar dau
giau, galima tvir ta i pareikšti: 
jei Pekine vėl bus vykdoma po
litika, tikrai pagr įs ta marksiz
mu - leninizmu, bus atsisakyta 
socialistinėms šalims priešiško 
kurso, bus siekiama bendradar
biauti ir solidarizuotis su socia
lizmo pasauliu, mes į tai atitin
kamai atsiliepsime i r susidarys 
galimybė vystyt i gerus TSRS ir 
KLR santykius, atitinkančius 
socialistinio internacionalizmo 
principus. Viskas priklauso nuo 
Kinijos". 

KALENDORIUS 

Kovo 8: Jonas nuo Dievo, 
Beata, Vaižgantas, Gaudvilė. 

Kovo 9: Kandidas, Pranciška, 
Žygintas, Visgailė. 

Saulė teka 6:16, leidžias 5:48. 

ORAS 
Didėjantis debesuotumas, šal

ta , galimybė l ietaus arba snie
go, apie 40 laipsnių. 

« 
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Los Angeles sendraugiai -ateitininkai, susirinkę parapijos kieme tariamu 
BU šv. Kazimiero parapjos klebonu. Iš k.: M. Grušienė, J. Kojelis, P. 
Grušas, D. Polikaitienė, prel J. KučiHgis ir sendraugių pirmininkas A 
PoiikaiUt Nuotr. L. Kojelo 

• 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
TARPTAUTINĖ SKAUTU 

DIENA 

Skautų org-ja yra ypatinga tuo, 
kad iš vienos pusės ji yra giliai 
taut inė patriotinė, o iš antros — 
j i yra tarptautinė. Jos pavadini
mas "scout" yra angliškas ir nė
ra atitikmens tiesioginiai išversti 
lietuvi5kai. "Visose pasaulio kul-
•ffijftngese tautose «? org-ja veikia, 
ir , kurios seka jos steigėjo Ba-

padainavo angliškai linksmą 
dainelę. Po to buvo atskirų tautų 
pasirodymai scenoje, atliekant 
po 2-3 dalykėlius: rusai balalai
kų orkestru, ukrainiečiai patrio
tines dainas, lenkai, kurie daly
vavo gausiausiai nors Los Ange
lėj jie teturi apie 100 skautų, dai
navo, taip pat dainavo Cekoslo-
vakai. Vengrai — 9 mergaitės su 
taut. drabužiais pašoko du šokius. 
Lietuvaitės skautės taut. dra-

deft Povvetlk, formuluotus prin- j ^ . ^ p a d a inavo dvi 
c i p u s , t u n bendrą sulą: 0 ^ ^ ^ į d a r m a s i r p a š o k o kepurine Dai-

. 

tėvynei ir artimui (yra vad. li
beralų skautų org-jos, jos laikosi 
kitų principų). Tėvynę kiekvienos 
tautos skautai laiko savo ar savo 
t^vy -gimtąjį kraštą. Visų tautų 
skautų org-jos priklauso vienam 
tarptautiniam centrui. Ne be to, 
kad ir čia nebūtų politikavimo, 
i r taip pav., egziliniu tautų skau
tai tame centre neregistruojami. 

Ne visuose kraštuose išeivijos 
tautinių grupių skautai yra vie
nodai toleruojami. Tačiau ang-
lo-saksosiškuose atskirų tautybių 
skautų org-jos veikia beveik ne
trukdomai. Pav.? mūsų lietuviai 
skautai turi išvystę labai gražią 
sąvistoyę veiklą JAV, Kanadoj, 
Australijoj. Yra ir kitur. Išeivijos 
skautai palaiko artimus ryšius su 
vietinio krsšio skautais ir taip pat 
tarp išeivijos atskirų tautybių. Yra 
priimtf., kad Baden Povvellio gim 
tadien'ai laikomi kaip tarptauti
n ė skautų šventė. Los Angelėj jau 
eilė metų išeivijos skautai iš eilės 
kiekviena tautinė grupė suruošia 
visiems bendrą šventę. Šiemet 
priėjo eilė suruošti lietuviams. Ji 
fvyko vasario 22 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Ruošė Ramio
jo vandenyno rajono vadovybė, 

nos parinktos liūdinai - malan-
choliškų melodijų, paruošėjai tu
rėtų žinoti, kad ypač jaunimo su
eigoms tinka tik gyvos, linksmos 
dainos. Po to, viso dar buvo jsce-
nlzuotas skautiškas laužas ir prie 
jo dar kiekviena tautybė atliko 
po vieną ar porą dalykėlių. Lie
tuvaitės įscenizavo Eglę žalčių 
karalienę. Visi dalyviai buvo pa
vaišinti lengvais užkandžiais. 
Bendrai visa šVentė praėjo labai 
sklandžiai, gyvai ir mūsų skautų 
vadovybei už tą tenka duoti daug 
kreditų. Tokios šventės suartina 
atskirų tautų jaunimą, ypač kai 
visos šios tautos veda bendrą ko
vą už išsilaisvinimą. 

J. Kuprionis 

Laiškas Draugui 

VEIKLUS LIETUVIS 

SEN. J. GLENN BEALL 
VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIME 

Wasrrirv«rtono lietuviai turi ga
limybę dalyvauti keliuose Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimuose, neskaitant JAV 
kongreso, bei Lietuvos pasiunti
nybės ruošiamo oficialaus priė
mimo aukštiems valdžios parei
gūnams, kongresmanams ir ki
tiems svetimtaučiams (žr. 
"Draugas" I976JL2I d.) 

Vasario 16 dienos minėjimas 
prasidėjo vasario 8 d. Šv. Mato 
katedroje iškilmingomis pamal
domis, kurias užprašė Amerikos 
Lietuvių draugija Washingtone. 
Kaip įprasta prie altoriaus buvo 
Lietuvos vėliava. Kunigas, pradė
damas Mišias, pasveikino Lietu
vos atstovą ir lietuvius. Pamaldos 
baigiamos vargonais atliktu Lie
tuvos himnu. Tačiau įspūdingiau
sias,.. įr drauge simboliškas mo 
mentas buvo, kai vargonams gau 
džiant, didelėje katedroje tarp ke-
letos šimtų pamaldose dalyva
vusių amerikiečių, dvi nedidukės 
lietuvaitės Rūta Aidytė ir Loreta 
Lukaitė, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, raudonu kilimu nešė 
ligi altoriaus Mišių aukai taurę 
ir vandenį bei vyną. Taip ir no
rėtum paskelbti miniai: "Kiaušy 
kitės ir žiūrėkite, Lietuva gyvai" 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą Washingtonoi 
visuomenei suruošė Washingto-
no Lietuvių Bendruomenė, šis mi 
nėjimas buvo skirtingas nuo bu
vusių, nes įvyko ne viešbutyje | 
su priešpiečiais, bet latvių salėje 
su įprastine minėjimo programa 
ir su įdomia menine dalimi. 

Programą ir meninę dalį pra
vedė Washingtono Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas inž. 
Kazys Vasaitis. Invokaciją sukal
bėjo kun. dr. Tomas Žiūraitis, I-
žangos žodyje pirmininkas, pa
sveikinęs susirinkusius ir garbės 
svečius Lietuvos atstovą ir pa
siuntinybės patarėją dr. Stasį 
Bačkį su žiniomis, Latvijos pa 
siuntinybės patarėją Vilis Toma-
son, pirmąjį Lietuvos savanorį 
pulkininką Kazį Škirpą, Valstybės 

m. gruodžio 2 d. 
Lietuviams vis kreipiantis i se

natorių dėl jų artimųjų būklės 
Liitvvoje, jis kiekvienu atveju 
kr ipės ; j Sovietų ambasadorių 
DJufnirsą, o ^artais net j patį 
Br*$nevą raštu, ypač kiek tai Be
eis pastangas sujungti atsiskyru
sias seimas. 

Turėdamas galvoje Sovietų po
liškos dviveidiškumą, senato-
mą remia taip pat S.2679 rezo
liuciją, kad būtų sudaryta 11 as
menų komisija, kuri registruotų 
faktus, liečiančius Helsinkio kon
ferencijos baigiamojo akto taiky
mą, ypač nuostatus dėl bendra
darbiavimo h-onanitarinėje srity
je. Senatorius taip pat paminėjo, 
kad jis yra šalininkas stiprios sa
vo valstybės, nes, anot jo, tiktai 
stipri Amerika gali apsaugoti sa
vo kraštą, sąjungininkus ir pa
saulio taiką. 

"Draugo" š. m. vasario mėn. 
23 d. Nr. 45, k o r e s r o n d e n e i j o į e j ^ 1 1 1 ^ M * j ™]™> WJ^T° 
iš Los Angeles aoie Neprikauso- departamento Baltijos reikalų pa Angeles apie N e p 
mybės atstatymo šventę — labai 
įžeidžiančia paliečiamas vietinės 
šaulių kuopos pirmininkas, sa
kant, kad "šitas asmuo tiesiog 
įkyriai visur spraudžiasi, tai va-

kuria sudaro rajono vadas Vytau- i dovu vėliavoms, tai išlindimu į 
tas Vidugiris, skaučių tuntininkė "priekį", nors jo niekas neišrenka 
L. Vilimienė, berniukų skautų j ir niekas neprašo". Būtų bepras-
tuntininkas R. Vizgirdas, akade- mis reikalas leistis į ginčus su tos 
mikų skautų Vai. Varnas, Jūros! korespondencijos autorium teiš-
skautų vadas Kaunas. Viso Los i drįsusiu pasirašyti vos viena rai-
Angėles yra apie 300 skautų-čių. de '"A". Bet skaitytojams reikia 

paaiškinti bent tiek, kad tas vi-
Iendąs į Šventę gyvai pravedė s. V. Vi-. . . . . sur besispraudziąs ir dugira . .Dalyvavo sių tautybių «< . , .„ T . , c pneki Los Angeles šaulių Juo-gpupės su savo skautiška vėliava: 

JAV, Estijos, Rusijos (tautiniai 
g a u t a i ) , Ukrainoj Lenkijos, Če
koslovakijos ir Lietuvos. Apie 300 
vįetų turinti salė buvo pilnutėlė 
įvairių tautybių jaunimo. Cere
monijų tvarka buvo tokia: vado
vas V. Vidugiris iššaukė atskirai 
js eilės kiekvienos tautybės vėlia
vą su palydovais ant scenos. Re
prezentantai, pastatę vėliavą, 
t rumpu žodžiu supažindino save 
SU auditorija ir uždegė žvakelę. 
Išskirtinai gražią kalbelę pasakė 
ukrainietė, kurioj pareiškė, kad 
ukrainiečiai skautai jaučia ypa
tingai artimą draugystę lietuvių 
$iaųtarns, nes šios abi tautos ne-
Ša vienpdąi sunkią priespaudą ir 
siekia išsilaisvinimo. Ukrainie
čiai savo skautiškas uniformas 
puošę per vieną petį permestom 
išsiuvinėtom palerinom, ir savo 
drausminga laikysena tikrai šau
niai strodė. Po šio pristatymo so
listė skautininke Birutė Dabšie-
b l a n a su auditorija, pagiedojo 
"Ged B les* America". Prel. J. Ku
čingis atkalbėjo invokaciją ir pa
sako, kaip ii'-- M ės šeimininkas, 
sveikinimo žodį. Po to ėjo minu
tė susikaupimo už B. Povvellį ir 
atca\itus-es, kovojusius anapus 
Geleži..ei uždangos. B. Dab-

zo Daumanto kuopos pirminin
kas yra vienas gaivalingiausių 
Los Angeles lietuviškos visuome
nės veikėjų. Kaip šaulių kuopos 
pirmininkas, visai teisėtai visur 
"lenda", nes toms pareigoms jis 
yra išrinktas ir bet koks jo "bro
vimasis" į priekį visada yra ap
tariamas su kitų organizacijų at
stovais, kaip tai buvo ir "A" ap
rašytoje šventėje. Pagal jo nuo
pelnus lietuviškam reikalui išvi
so (visai nekalbant jau apie vie
tinę šaulių kuopą, kurią jis išug
dė į ivieną pavyzdingiausių) jam 
nereikia nei "lįsti" ne "spraus-
tis" į priekį, nes jam seniai pri
klauso vieta pirmoje eilėje sve
čių tarpe. 

Kadangi tos korespondencijos 
autorius nėra pasirašęs savo pa
vardės, todėl ir aš nematau rei
kalo pasirašyti savo pilną pavar
dę. J. 

JAV ŠEIMOS GYVENIMAS 

Chicagos istorinės draugijos 
muziejuje, Clark ir Nor th gat
vė, nuo bal. 10 iki geg. 3 d. 
vyks JAV šeimos gyvenimo pa
roda ryšium su JAV 200 m. su-

reigūną Thomas Gerth, latvių ir 
estų bendruomenių atstovus, pri
minė, kad Vasario šešioliktosios 
proga visai lietuvių visuomenei ir 
kiekvienam atskirai reikia pa-
pažvelgti, ką mes atlikome ir kas 
reikėtų daryti ateityje dėl lietu
vių išlikimo lietuviais ir Lietuvos 
reikalo. 

Susirinkusieji išklausė pa
guodos teikiančių žodžių iŠ svei
kinusių lietuvius nepriklausomy
bės atstatymo 58 metų proga, tik 
teko nusivilti, kai Valstybės de
partamento Baltijos skyriaus pa
reigūnas Thomas Gerth paskaitė 
Vasario šešioliktos proga adre
suotą Lietuvos atstovui Juozui 
Kajekcui sveikinimo raštą, kuria
me nebuvo paminėtas Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimas, tik pasveikinti 
tautinės šventės proga lietuviai, 
siekią savo kraštui laisvės 

Dr. Jonas Genys L. Bendruome
nės vicepirmininkas, pristatė pa
kviestą pagrindinį Šio minėjimo 
kalbętoją, Marylando valstijos se
natorių J. Glenn Beall. 

Senatoriaus kalba buvo įdomi 
tuo, kad jis trk trumpai paminėjo 
kai kuriuos Lietuvos istorijos 
bruožus, plačiau nupasakodamas, 
ką jis veikia JAV senate dėl So
vietų pavergtos Lietuvos ir kitų 
Baltijos tautas liečiančių reikalų. 
Jis priminė, kad nepakanka tik 
kalbėti apie laisvė* siekimą Lie
tuvai- bet reikia kalbas paremti 
veikla. Senatorius rėmė S 29 re
zoliuciją kuri buvo pateikta pra
ėjusį pavasari prieš prasidedant 
Helsinkio konferencijai ir dabar 
remia 319 rezoliuciją. Jų abiejų 
pagrindinis tikslas buvo ir yra, 
k a i JAV nepripažintų neteisėtos 
Pabaltijo valstybių aneksijos ir 
ka i toliau laikytųsi nepripažini 

Mir.. Juozas Kajeckas, Lietuvos 
atstovas, skaito pareiškimą Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
minėjime Washingtone, D. C. 

Meninę programos dalį nuotai-
lias dainas, jų pačių varijacijomis 
kingai atliko pa dainuodamos ke-
paįvarintas, Daiva ir Guoda Pu-
zinauskaitės, pritariant gitarai. 
Baltimorės — Washingtono taut"' 
nių šokių ansamblis "Malūnas" 
gyvai, gražiai pašoko keturis šo
kius. 

Minėjimo programai pasibai
gus buvo surinkta aukų Lietuvių 
Bendruomenei, ALTaį ir Vlikui, 
o taip pat buvo progos pabend
rauti ir pasikalbėti su prieteliais. 
Buvo įdomu patirti iš inž. 
Povilo Labanausko, kad šiais me 
tais sukanka 25 metai Vasario 16 
dieną, kai pirmą kartą Amerikos 
Balsas radijo bangomis pabilo į 
okupuotą Lietuvą. Jis yra vienas 
iŠ kelių pirmųjų naujai įsikūru
sio New Yorke prieš 25 metus 
Amerikos Balso tarnautojų. Tuo
met ten taip pat pradėjo dirbti 
dr. Vytautas Dambrava ir prieš 
kelerius metus miręs pulk. Kazys Į 

Grinius. Gr. KHvickle:v , 

Lemoa;£, kaip ir kituose mieste
liuose, laikas nuo laiko nuosavy
bių mokesčiai (reai estate t ax ) 
vis keliami ir keliami. Nuosavy
bių savininkai jau pradėjo dau 
giau murmėti. Jie iki šiol mėgi
no kovoti pavieniai, bet Las m a 
žai ką pagelbsti. Jei nuosavybių 
savininkai vis dažniau pradėjo 
protestuoti, dėl tų didelių m o 
kesčių, tai Cook apskrities vado
vybė (Lementas dar priklauso 
Cook apskr.), sugalvojo kitą b ū 
dą mokesčiams pakelti. Praeitais 
metais visiems, čia tur in t iems 
nuosavybes, jas perkainavo. Mo
kesčių mokėjimo nuošimtis p a 
liktas tas pats (atseit mokesčiai 
nepakelti), bei mokesčiai visiems 
yra didesni. Kai kuriems savinin
kams teks mokėti, net dešimtį 
kartų daugiau. Savininkai gavę 
tokius perkainavimo pranešimus, 
tikrai labai jau subruzdo, ir la-

j biau susirūpino nei kad anks
čiau. Jie tuoj sušaukė susirinki
mą, išrinko vadovybę, pradžiai 
sudėjo kiekvienas po 15 do. Pa -
sisamdę advokatą, pradėjo žygius 
į Cook apskrities įstaigas, net 
reikalas atsidūrė pas teisėjus. 
Kaip visur, tos čia teisybės n e -

Į perdaugiausia, taip ir ten savi
ninkai neradę. Po daugelio kar
tų ten važinėjimo, po visokių 
blankų užpildymo, po visokių 
aiškinimų, kai kuriems mokes
čiai sumažinti, (nuosavybės bu
vo perkainuotos), o kitiems t a i p 
ir pasiliko, kaip perkainuota pra
džioje kad buvo. Kaip ir visose 
kovose, taip šioje pirmosiose die
nose, buvo daug tr iukšmauta, 
bet po kurio laiko viskas apri
mo, nors ir murmėdami visi m o 
kesčius moka, o kas bus toliau, 
dar nežinoma. 

Andr. Laukait is 

i 
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• Redakcija dirba kasdien 
8 3 0 — 4 3 0 , šeštadieniais 
8i30 — 12:00. 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi* 
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavub prasynm 

niiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiMHiitHHiiiiimnmtWMniHHHnwiinimmuo<miff 

TIK MAŽI BUTELIUKAI 

Buvo kilęs ginčas dėl leidimo 
geležinkelio stotyje pardavinė t i 
alkoholinius gėrimus. Ginčą iš
sprendė Ulinois gėrimų kon t ro 
lės komisija, teleisdama s to
tyje pardavinėti mažus buteliu
kus alkoholinių gėrimų. 
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TeL P R 8-32*9 

DR. ANNA BALIUKAS 
2 8 5 8 W e * t 6 3 r d S t r e e t 

A K I Ų , A U S Ų , N O S I E S I R 
G E R K L E S LIGOS 

V a l a n d o s paga l sus i tar imą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušeri ja Ir moterų li«u* 

Ginekologine Chirurgija 
6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Crawford 
Medical Bui ld ing) TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal «usitarim%. 
Jei neatsUiepia, skambinti S74-8004 

m. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
61*2 So. Kedzie A ve. 

VaL: pirmad., antrad. ir ketvlrtad 
6 Iki 7:50 vai. vakaro. 

Sešt&d. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Offteo telef. WA 5-2670 
Rezid. teL. WAlbrook S-S04S 

TeL Ofiso H E 4-5849, rez. 888-2233 

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

2434 W e s t 7 1 s t S t r e e t 
Vai. pirm. ketv. 1 iki « popiet 

antrad., penkta. 1-5, trec. Ir Seat. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinete peremS 

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

27«9 W e s t 5 1 s t S t r e e t 
TEL. GR ft-2400 

Vai. pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. X—4 Ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10—4. ieštad. 10-S vaL 

"MŪSŲ ŠOKIAI 
Išleido Lietuvių Tautinių šokių 
Inst i tutas (antroji la ida) 1975 
metais Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
West 63rd Street. Cnicago, I l 
linois 60629. Kaina $4.00. Užsa
kant pridėti 21 centą už per-

ka 5 % mokt'aflitį. 
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Ofs. teL 735-4477; Rez. PR 8-6990 
DR. L DECKYS 

GTDYTOJA CR CH1RLRG* 
Specialybė — Nervu ir 

Eanocines Licos 
CRAWFORD ME1>ICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

Bez id . teL — G i 8 -6873 

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

G I N E K O L O G I N E CHIRURGIJA 
6132 >ŠA. K e d a e A v e ^ W A 5-2670 
Valandos pasai susitarimą- 4<H ne

atsiliepia, tskambinti: MI 2-OO01. 

TeL — B E 3-5893 

DR. A. B. GLEYECKAS 
3YT.YTOJAS IR CKTR',"TtGA= 

Special ] z^ Akių L i g o s 
390": West 103rd .Street 

V a l a n d o s paga l sus i tar imą 

TeL ofiso ir ba to Olymptc M U S 

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

1443 S o . 50th A ve., Cicere 
Ka»dien 1-3 vaL ir 6-8 vaL vafc 

f.iakyru.0 trečiadienius. 
Sečtadieniaia 12 ir 4 vaL poptat. 

TeL BEUanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTOK 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 VVest 59tb Street 
VaL pirm&d., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vaL popiet Ir t-8 
vai. vak. Sedtad. 12-2 vaL popiet o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURG8 
KCDIKIT, IR VAIKV LIGOS 

SPEGIALISTC 
MFUICAI, BUILDING 

7156 Soutb Western A^enue 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 
Iki 1 vaL popiet. 
Ofiso teL R E 7-11«8; rezid. 2 8 * - » l t 
Ofiso R E 4-1S18. Rez. PR 6-t801 

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

Specialybė v idaus ligos 
2454 W e s t 71s t Street 

f Ti-os ir Campbell A ve., kampa*) 
Vai. 
penkt. 

pirmad., antn^d.. ketvlrt ir 
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus. 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEMIGKAS 
6TRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 West Tlst Street 
Valandos pagal Busitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAIT6 

7051 So. Washtenaw, teL 778-6766 
PritaiiJomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių renių pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. l«->:30. 
Ketv. 1-8 v. v. gest. J0-4 y. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

T e l e t — 282-4422 

DR. ROMAS PETKOS 
AKTŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

OOMfc 
111 XO. \VABASH AVK. 

4200 XO. CENTRAL ATE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* tr 

"conttact lensas" 
VaL pagal susitarimą. Uždarjts tce& 

Ofiso tel^f. PR »-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
I O K * A 

V A T K V L I G O S 
2fi"^, V\f"it R3rd >tr*«t 

Pirmad. antrad.. ketvirtad.. ir penkt 
nuo 12 Iki S vai. Ir nuo 6 iki 8 vai 
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DR. A. IENKINS 
11 t T O J A S LR C H I R U R G A S 

M44 VVest 6Srd S t r e e t 
V a l a n d o s paga l gusi tarimą 

N a u j o s e seseles, neseniai jstojusios į Nek Pr. Marijos Seserų v ie 
nuoliją, žieTnos metu apžiūri NERINGOS STOVYKLAVIETĘ. Šiais meta i s 
stovyklos vylu sekančia tvarka: berniukų — birželio 27 — liepos 10; mer
gaičių nuo i jpos 11 — 31; anglų kolboj lietuvių kilmes vaikams nuo rug-
piučio 1 — 14. Kreiptis: 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
1240 80. h \ iSTED STREET TEL. — CA S-72S2 

RADUO VR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS LR"TAISYMA3 
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIU TELEVIZIJŲ APARATŲ 
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mo politikos. Iš esmės tų dviejų j 

DR. K. A. V. JUČAS 
4 * 9 - M 4 I — LT) 1-4ROS 
Jei n, a,ill*»pia T,« 1 -1070 

O D O S L.IOOS — CHTRLTtOIJA 
Oruiai: 1002 N. We«tern A ve . 

5214 N . Western A v e , 
V a l a n d o s paga i sus i tar imą 

Vis i te le fonai 652-1S81 

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

1407 S o . 49th Conrt, Cicero 
VaL: kaadloa 10-11 ir 4-7. Tr*di»d. 
tr iart»d. tik KMitaraa 
• ^ w a w i a w O T i M « a M 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. POSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

VaL a n t r a i nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880: rez. 448-554A 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas: 4255 W. 6Srd St 
Ofiso telef. R E 5-4410 

RealdeacUo* telef. GB t-OSil 
Valandos: pirmad.. antrad., ketvlrtad 
ir penktad. nuo 1 Iki S vai. popiet. 

" T J R T V Y T . TAURAS 
G Y D Y T O J A S LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Oftaaa ir re*. 2M1 W. sotb M. 

TeL PRospect S-122S. 
Ofiso vai.: Pirm., antr. tr«& ir 

penkt. nvio 2 iki 4 vai. ir 6 iki v. v , 
§ežt. 2-4 p.p. ir kitu laiku susitarus. 
Ofiso tel HE 4-2123. oamq OI 8-A1M 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West Tlst Street 

Vald.: ptrm., antrad^ ketv. Ir paaktsJ 
1-S Ir 6-7 — U anksto aualtarua. 

TeL of iso P B $ 4 4 4 6 

DR. F. C. WINSKDNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S107 West 71st Street 
Valandoa: 1-6 vai. 

Tr*č. Ir seAad. patral 
popiet 
Misi tarimą-

Ofiso teL 586-3166; namų 639-4850 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

63S4 S. Narragaasett Ave. 
VaL: pirai., antr.. faatv. i^i; rrnhtad 
2-8 vai. Sestad. pacal susitarimą. 
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CENTRALIZUOTOS INFORMACIJOS REIKALU 
Daiva Kezienė, lietuviškos in

formacijos srityje atlikusi dide
lius darbus ir pasiekusi neabe
jotinų laimėjimų, iš New Yorko 
atvykusi į Chicngą priimti jai 
Vydūno jaunimo fondo skirto 
žymenio ir premijos už lietu
viškos informacijos darbą, savo 
kalboje susirinkusiems pasakė 
aiškią tiesą: *Mes neturime su
organizavę taiklios ir geros in
formacijos svetimtaučiams. Ne
turime profesiniais pagrindais 
tvarkomos informacijos tarny
bos". 

Šiais žodžiaish ji, nors nieko 
nauja nepasakė, bet ištarė tie
są, pakartojo, ką mes esame 
daugelį kartų rašę, kuo sieloja
si daugybė geros valios lietuvių. 
Vieningos, tikslios ir taiklios 
profesiniais pagrindais tvarko
mos lietuvių informaciios tar
nybos klausimas keliamas jau 
visas ketvirtis šimtmečio ir vis 
nieko šioje srityje nepadaroma. 

Pažvelkime, kaip mes savo 
informaciją svetimiesiems tvar
kome. 

* 
Pirmiausia — Lietuvos diplo

matinė tarnyba. Jos informacija 
dėl įvairių priežasčių yra labai 
ribota, pastaruoju metu labai 
sumažėjusi. Mūsų diplomatai ne
beatnaujinami, dėl įvairių prie
žasčių jų veikla labai apribota, 
o kartais ir jie patys yra apsi
riboję. Nėra duomenų, kad jie 
savo jėgomis lietuvišką infor
maciją išplėstų, juo labiau, kad 
jų disponuojamos lėšos nedide
lės. 

Vlikas informaciją svetimtau
čiams yra kiek daugiau išplė
tęs .Jis turi ir savo informaci
jos tarnybą, deja, ne profesi
niais, bet mėgėjiškais pagrin
dais tvarkomą. Tačiau ši insti
tucija informacijai tegali skirti, 
palyginti, nedideles pinigų su
mas. Leidžia daugiau ar mažiau 
periodinius biuletenius lietuvių 
ir kitomis kalbomis, kurių stip
riausias itališkas. Tačiau iš 
skelbiamos medžiagos matyti, 
kad Vliko turimi žinių šaltiniai 
gana riboti, menki, pati infor
macija netobula, negreita. Neat
rodo, kad jo Informacijos tar
nyba turėtų glaudesnius ryšius 
su kraštu, su pasaulinėmis žinių 
agentūromis ir su pasauline 
spauda. Tiesa. Vlikas per kele
rius metus išleidžia vieną kitą 
didesnį veikalą lietuviškos infor
macijos reikalu. Bet tai būna ne 
dažnai, neperiodiškai. Kiek daž
niau pasirodo jo išleisti maži 
informaciniai bukletai, neturį 
didesnės vertės. Tenka apgailes
tauti, kad Vliko paruošiami ir 
leidžiami "Eltos" biuleteniai pa
staruoju metu itin sumenko ir 
didesnės naudos nei mūsų, nei 
užsienio spaudai nebeteikia. Vis 
dėlto Vliko informacija yra stip
riausia iš visų mūsų politinių 
institucijų informacijų. 

* 
Sustokime dar prie poros mū

sų veiksnių, n pasaulinio karo 
metu ir pokario metais Ameri
kos Lietuvos Taryba turėjo 
New Yorke savo informacijos 
įstaigą ir leido gerai dokumen-
toutą biuletenį anglų kalba. Vė
liau šis Altos informacijos biu
ras — LAKIAS buvo likviduo
tas ir nuo to laiko Altos infor
macija sumenko. Pernai metais 
ji buvo kiek pagyvinta, šiuo 
metu Altą turi savo informaci
jos skyrių ir išlaiko vieną dali
nai apmokamą tarnautoją, skir
tą informacijos reikalui. Lei
džiamas ir Altos biuletenis. De
ja, jo turinys nėra skirtas infor
macijai apie dabartinės Lietu
vos gyvenimą, lietuvių kovas, 
pastangas išsivaduoti. Ten skel
biama daugiausia tik Altos vi
daus gyvenimo ir darbų kronika 
ir toks biuletonis nėra pagrindi
nis žinių šaltinis okup. Lietuvos 
gyvenimui pažinti. Nuolatinis 
biuletenis svetimtaučiams sveti
momis kalbomis neleidžiamas. 

VAKARŲ EUROPOS PAMATAI 
Paskutinė į lietuviškos infor

macijos darbą bando įsirikiuo
ti JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Jos politinį sektorių veda, tvar
ko ir informacija svetimiesiems 
rūpinasi JAV LB Visuomeninių 
reikalų taryba. Jos vadovai pa
kankamai judrūs, palaiko glau
džius ryšius su Valstybės depar
tamento pareigūnais, su kai ku
riais užsieniečiais politikais, JA 
Valstybių senato, kongreso na
riais. Deja, ir šios įstaigos veik
la ribota. Pirmiausia LB krašto 
valdyba tokiai informacijai te
gali skirti tik nedideles pinigų 
sumas. Apie nuolatinio informa
cijos vadovo — profesionalo 
samdymą ir periodinio informa
cinio leidinio išlaikymą dabar
tinėmis aplinkybėmis negali būti 
ir kalbos. 

Vis dėlto ši informacija pa
daro gal daugiau kaip kitos, jau 
penkerius metus iš eilės perio
diškai išleisdama lietuvių lais
vės kovų metraščius — "The 
Violations of Human Rights in 
Soviet occupied Lithuania". Vie
nas toks leidinys buvo išleistas 
ir ispanų kalba. 

Šie leidiniai, kaip jau buvo 
mūsų ne kartą rašytą, yra pro
fesionalų politikų paruošti, juo
se skelbiama dokumentinė me
džiaga visais požiūriais tikra, 
tiksli, patikima. Galima net teig
ti, kad LB Visuomeninių reika
lų tarnyba, gaudama mažiausiai 
lėšų, informacijos užsieniečiams 
srityje labaį daug padaro. 

Iš to visko, kas aukščiau pa
sakyta, matome, kad mūsų in
formacija yra griežtai decentra
lizuota. Turime kelias instituci
jas ir visų jų informacijos yra 
nepakankamos, silpnos, o kar
tais ir blogos. Net ir pridėjus 
kai kurių mūsų politinių partijų 
teikiamą informaciją, o taip 
pat liet. katalikų religinės šal
pos atitinkamą informaciją, vaiz 
das nedaug kuo pagerėja. 

* 
Decentralizuota informacija 

turi daug minusų, nes dažnais 
atvejais informacija kartojasi, j 
o kartais jos visiškai nebūna. 
Tokia informacija perbrangi ir j 
neefektyvi. Kartais įnformuoda- j 
mi svetimtaučius vieni mūsų 
veiksniai lipa kitiems ant kulnu. 
Pagaliau turime keletą mėgėjiš-Į 
kų įstaigų, bet nesame į darbą ! 

įtraukę profesionalų. Nėra ir : 

informacijos archyvo. Labaį silp 
ni rvšiai su krašt-i, o užsienio 
agentūros apie Lietuvą sužino j 
ne iš mūsų šaltinių. Kas daryti
na? 

Pirmiausia, kas buvo daryta. 
Apie nuolatinio informacijos 
biuro kūrimą buvo daug kalbė
ta Vliko ir kitų organizacijų 
seimuose, bet nieko nenuveikta. 
Daug rašėme mes patys "Drau
ge'' — niekas mūsų neišklausė. 
Bene paskutinį kartą informaci
jos įstaigos klausimas buvo kel
tas nepasisekusioje mūsų veiks
nių konferencijoje 1973 m. ko
vo 5 d., Chicagoje. Deja, kaip 
ir kitais reikalais, nebuvo su
tarta, nes konferencijoje vieš
patavo ne darnaus bendravimo, 
bet Čičinsko dvasia. 

Klausimas neišspręstas, o jis 
vis labiau aktualus. Taigi mes 
dar kartą apeliuojame j mūsų 
veiksnius, kad jie peržiūrėtų sa
vo pastangas informacijos sri
tyje, atsisakytų decentralizuo
tu būdu vedamos nepakanka
mos informacijos ir tas lėšas, 
kurias dabar išleidžia "parapi
nei" informacijai, paskirtų ben
drai informacijcis įstaigai, kurią 
tektų sukurti. Atrodo, kad ne
sunkiai būtų galima šiam rei
kalui sutelkti per metus 40 - 50, 
000 dolerių, už kuriuos būtų ga
lima pasamdyti porą šios sri
ties išmokslintų specialistų su 
centru Washingtone ar New 
Yorke. Iš tos naujos informaci
jos profesionališkos įstaigos bū
tų galima daugiau reikalauti ir 
ji, be abejo, daugiau atliktų. 

b. kv. 

Vakarų Vokietija, II-jo pasau
linio karo griuvėsiuose gimęs kū
dikis, išaugintas garsių dviejų 
auklių — Adenauerio ir Erharto, 
visą laiką maitintas JAV-bių 
lėšomis, dabar jau pilnai subren
dusi tauta, aktyviai įsijungusi į 
V. Europos ekonominį ir politi
nį gyvenimą, yra tapusi V. Eu
ropos ir jos organizacijų stip
riausiu pagrindu. 

Iki 1970 metų V. Vokietija 
brendo ir formavosi, suleido gi
lias ekonomines šaknis. Kai 1971 
m. visą V. Europą parbloškė in
fliacija, B. Vokietija greičiau, 
negu kitos valstybės, iš ligos at
sikėlė, pasveiko. Pasveikusi ne
jautė silpnumo, nors kai kurie 
ligos padariniai, pavyzdžiui be
darbių skaičius, dar nėra pilnai 
išnykęs. Ir nūdien ji yra turtin
giausia valstybė, turinti plačiau
siai išvystytą prekybą ir preky
binį balansą kasmet suvedanti 
su pelnu. 

1974 m. statistikos daviniai ro
do, kad V. Vokietija tais metais 
eksportavo savo gaminių už 230 
bilijonų markių, o importavo 
gaminių iš kitur už 178 bilijo
nus. Metinio balanso pelnas — 
52 bilijonai. Šių metų pirmojo 
pusmečio prekybinis balansas yra 
24 bilijonų perviršius. Nėra Eu
ropoje nė vienos kitos tokios 
valstybės su tokiu naudingu pre
kybiniu balansu. 

V. Vokietijos pirmavimas 

A. ]. ŠTAMUS 

Didžioji rėmėja 
V. Vokietija, infliacijos metu [ 

neįbridusi į skolas ir išlaikiusi j 
gamybą, palyginti, aukštame į 
laipsnyje, yra didžiausia rėmėja į 
V. Europos tarptautinių organi
zacijų. NATO išlaikymui ji kas
met sumoka 26 procentus visų 
jo išlaidų. Į Bendrosios rinkos 
iždą kasmet įmoka 30 procentų! 
viso biudžeto pajamų. Bendro
sios rinkos žemės ūkio produktų 
paramai ji išleidžia 70 procen

tų pašalpos. Nekartą V. Vokie
tija buvo pasipurt:,.>, kad ji tu
ri tiek daug rnokt;;, bet vis tik 
galutinai nusileidžia ir moka. Jos 
iždas neišdžiūsta. 

Sumažėjus preki i pareikalavi
mui dėl infiacijos siautėjimo, V. 
Vokietija buvo sutrupinusi, ką 
daryti su tais bilij' nais, kurie be 
naudos gulėjo bankuose. Tuoj 
nutarta kapitalą investuoti visos 
tautos gerovei, statant visą eilę 
atominių reaktoric. kurie 1980 
m. visą V. Vokietiją aprūpins 
sava energijos jėga. Nereikės 
pirkti nei anglių, ne; naftos. 

Pažvelgus per Berlyno gėdos 
sieną į Rytų Vokietiją, girdėti 
skundai, kad Rytu Vokietijos 
prekybos balansas per pirmuosius 
šių metų devynis mėnesius da
vė 15,000 mil. dolerių deficito. 
Rytų Vokietija net priversta vis 
daugiau ir daugiau įsivežti dar
žovių. Tai vėl "'gardūs" komu
nistinės sistemos vaisiai. 

Nors V. Vokieti] oje žmonės gy
vena pasiturinčiai, bet jie nėra 
nustoję valios pajėgumo veržtis 
pirmyn visomis kryptimis. Jie no
ri būti pačiame priešakyje poli
tinėje ir ekonominėje arenoje. 

Tarp Stuttgarto ir Konstancos 
ežero, mažame Beiingeno mieste
lyje yra svarstyklių fabrikas Bi-
zerba-YVerke. Tas fabrikas yra 
pavyzdys visai V. Vokietijai savo 
produktyvumu. Jis neturi jokių 
ypatingų planų, neturi eksper
tų propogandistų. Tik fabriko 
vedėjas Wilhelm Kraut yra išgal
vojęs labai paprastą gamybai pa
kelti formulę, kur: skamba seno
viškai ir šabloniškai, bet labai 
naudinga ir šiems laikams. Ta 
formulė yra iš trijų žodžių: 
"Wollen, dienen, danken" (No
rėti, patarnauti, dėkoti). Norėti 
dirbti. Tarnauti darbininkams ir 
klijentams. Reikšti dėkingumą 

NUSIKALTIMAI IR PELNAI 

Petersono. N*. J.. Vakario 16-sios pro?a pakeliama trispalvė prie miesto 
rotušės. Tarp tautiniais rūbais pasipj-š ,s;ų lietuvių matyti miesto me
ras Kramer. 

dirbantiesiems. Tas motto gar
siai kartojamas visoje V. Vokie
tijoje. 

Politinė įtaka 
Stiprėjant V. Vokietijai eko

nomiškai, didėja ir jos įtaka po
litinėse sferose. Pirmasis prašilau j 
žimas užsienio politikoje buvo1 

padarytas W. Brandto. Jo Ost-
-Politik savo laiku buvo smerkia
ma jo opozicijos ir kai kurių, 
valstybių, ypač rytinių emigran į 
tų. Nūdien ta politika pradeda-
ma pateisinti ir laikoma geru į 
žingsniu. Ta sutartis su Sov. Ru- į 
sija nieko naudingo nedavė pa- į 
čiai V. Vokietijai, nes jokia tarp-
tautinė sutartis su Maskva ne- ' 
šildo. Nepagerino santykių nė 
tarp abiejų Vokietijų. Bet ta su-' 
rartis yra nauja V. Vokietijos 
siena prieš Berlyno gėdos sieną, i 
Tik daug ilgesnė, tvirtesnė, ap-
saugojanti visą V. Vokietiją. Da
bar, kai V. Vokietijos dabartinė 
vyriausybė visas savo jėgas yra 
nukreipusi į organizavimą V. Eu
ropos politinės, ekonominės ir 
saugumo unijos, kuri turėtų re
alizuotis 1980 m., Sovietai ne
gali V. Vokietijai daryti jokių 
priekaištų, kad jos veikimas yra 
nukreiptas prieš Sov. Sąjungą. 
Kremliaus gerklė jau užkimšta 
draugiškumo sutartimi, o V. Vo
kietijos balsas laisvas. 

Dabartinę V. Vokietijos užsie
nio politiką galima aptarti maž-

\ daug šitaip: neturi būti jokios 
konfrontacijos tarp atskirų vals
tybių ekonominiu ar politi
niu klausimu, nes tokiu bū
du klausimai neišsprendžiami, 
bet paaštrinami; ekonomijai ir 
politikai reikia tarptautinio koor
dinuoto susitarimo; turi būti pa
siektas abišalis nusiginklavimas; 
rengimasis karui yra mirtis visai 
Europai; pramonė turi būti lais
va ir jos suvalstybinimas yra ža
lingas visai tautai. 

Reikia pažymėti, kad dabarti
nė federalinė V. Vokietijos koa
licinė vyriausybė gana pavyzdin
gai sutaria su krikščionių de
mokratų opozicija. Visų parti
jų bendrieji tikslai tie patys. Jei 
yra nuomonių skirtumų, tai tik 
smulkmenose. Didžiausias opozi
cijos nusiskundimas yra, kad prie 
dabartinės vyriausybės dygsta vi
sokios kraštutinės kairiosios gru
pės, net teroristinės, kurios drums 
čia ramiųjų žmonių gyvenimą. 
Bet tas reiškinys yra visur, kur 
tik yra socialistinės vyriausybės. 

Dar peranksti spėlioti, ką pa-
j rodys ateinančių metų federali-
' niai rinkimai. Kokie rezultatai 
S bebūtų, B. Vokietijos ekonomi-

"U.S. Neves & \Vorld Report" liams pataikaujama, sudaromos 
žurnalas, kelių JAV universiU- lengvinančios aplinkybės. Gink-
tą pripažintas kaip vienas iš luoti žmogžudžiai, kurių nuei-
labai rimtų informacijos šalti- kaitimai aiškūs, išsisuka nuo 
nių, vasario 9 d. rašo: "JAV y- bausmės. 
ra 500,000 taip vadinamų pro- Mr. Meyer Lansky aprašomas 
fesionalų kriminalistų, specia- kaip organizuoto kriminalo ka-
listų piktadarių. Jų skaičius kas raliukas, jo imperijos biznis sie-
dieną auga. Dideliuose miestuo- kia 300 milijonų dolerių. Mr. 
se daug moterų ir vyrų turi pa- Lansky už kriminalinius nusi-
grindinį pragyvenimo šLaltin; iš kaitimus sėdėjo kalėjime tik 3 
piktadarysčių ir organizuoto mėn. ir 16 dienų, ra io aukščiau 
kriminalo". minėtas žurnalas. 

FBI žiniomis 1 iš 5 sunkių 
nusikaltmų yra išaiškinama. Ten pat Mr. Clarence M. Ke!-

Icv. FBI direktorius, sako: , A , . . . ' , . . 18 prec. jsilauzejų i butus pa-"Amerikoje šiandien laba; . t . . J* , *jį 
puola Į teisingumo rankas. 15 
procentų automobilių vagių pa
gaunama. Vienas iš 20 krimina-

daug žmonių turi pagrindini 
pragyvenimą iš organizuoto 
kriminalo. Tam tikriems žmo- . , 

. . . . . . ., listu papuolęs i teismą yra gnež nems vagystes. įvairiausios p;k- Z~* * T j„. A_ . . . . * .. ,. ciau nubaudžiamas. Dauguma tadarvstes yra pilnos dienos , . . . . . . . . r , , * i . , . • - baudžiami juokingai mažomis darbas gerai apsimokąs biznis, , . . . . . . . . . . bausmėmis. Kai kurie nusikal
tėliai savo lengvas bausmes ka
lėjime atlikti atvažiuoja su ka-

nizuotu kriminalu, pirmiausia ,., . ... ,- M 
, . , ^ , . ^ . j dilakais tik savaitgaliais. Cia 

nešąs milžinišką pelną. Norint 
kovoti su nusikaltimais, orga-

reikia vienokiu ar kitokiu būdu 
atimti iš piktadarių, kriminalis
tų tą didelį jų uždarbį, kurį jie 

. , . , . , .. J. j noje lovoje. Pirmadienio rvtą gauna iš piktadarvscių. Tada .".. .J .. . . . / f . . ,._^ . . . . . . „ grįžta pne savo tiesioginio dar-

gerai pasivalgo, pasižiūri spal
votoj televizijoj, išsimiega šva-

kriminalistų skaičius sumažės . , . _ .. „ bo — organizuoto kriminalo. Paprasčiausia, vagis, valka- V i e n ų J J - ^ ^ ^ 

ke iš areštuotų už vagystę 6, 
400 žmonių tik 30 sėdėjo kalė

ta, žmonių užpuldinėtojas gat
vėse, kišenvagis, įsilaužėlis į 
butus per metus uždirba nuo. , . . , . 
15.000 iki 165.000 dolerių. Stam- i J ime;. A j8ku;..P° t o k l ° ^ * * 
besni organizuoto kriminalo "bo- &** s k a j č i u s a U S * k a l P * * 
sai" uždirba pasakiškas su- L _*;" . . . . . ^ „ , • • „• , i u i-x-i • FBI direktorius C. M mas pinigų. Ginkluoti plėšikai, 
vagys ir kiti įvairiausių pikta
darysčių meistrai, organizuoto 
kriminalo Amerikoje nariai gy
vena prabangiškai. Jų pelnai y-
ra didesni už General Motors 
ar Sears Roebuck bendrovių pel
nus. Kriminalo imperija iš savo 
didelių uždarbių nemoka vals
tybinių mokesčių nei cento. F< 
deraliniu mokesčių įstaiga spė . , .. , , . . . 

, j • L.: , „•„,•„„ linių skaičius kalėjimuose rtvĖr 
]a, kad organizuotas knmma-i , ..** . i.. 

tvirtina, kad iš policijos areš
tuojamų organizuoto kriminalo 
sunkių nusikaltėlių du trečdaliai 
yra profesionalai piktadariai, 
daug kartų buvo suimti už tuos 
pačius nusikaltimus. Kartais 
buvę nubaustų, kartais nuo baus 
mių gudriai išsisukę. 

šiandien krašte nusikaltimai 
įvairiausių rūšių didėja, bet ka

las Amerikoje daro biznį 800. žėja. Norinčių kalėjimuose bū-
A/\T> J I i «, „i„„j„ xr„„., 1 ti netrūksta. Negalima supraa-000 dolerių kas valandą. Nega-Į , , . , , . , . . . ., ». ,. .., - , . , . . . „ . ti, kodėl liuksusinius viešbučius, 
Įima gauti jokių mokesčių, nes, ' . , 
i - • ~v • • „.• „:„ i poilsio klubus vadina kalėjimais, 
kriminalistai savo pajamų nie- £T . . . . _ . . ,. _* . 
kam nepraneša. 1 P r a e J , J s l l l m e t U pabaigoje "Cfci-

~., . ; . , . . . . . i cago Sun - Times" rašė kad 
Piktadarystės eiliniams žmo- s ; , t " , ., '. T T 

nėms darosi patrauklus «ama-1 ~ , » £ * £ ^ W « 
tas". Laikraščiai kasdien skel-! , , x u s . ^ r * . c P - ^ 

kauniai šukele riaušes. 

bia apie aukštų valdžios parei
gūnų įvairiausias suktybes ir 
piktadarystes. Šimtai va'dinin-
kų už kriminalą traukia į ka
lėjimus. Ta. labai blogą pavyz
dį duoda eiliniams piliečiams. 

Teismų procedūra nagrinė
jant nusikaltimus labai lėta. pa
senusi ir nuo šių dienų gyveni-, 

Žmogžudžiai, bankų plėšikai, 
moterų prievartautojai, kūdikių 
vagys kalėjimuose gyvena kaip 
karaliai. New Yorke modenruB 

I kalėjimas neturi ant langų gro-
Į tų. Panašus daugiau jį moder-
nlC'.cą viešbutį, o ne kalėjimą. 

Alaskos valstijos kalėjimą*, 
mo Dilno moderniu ^ktvbių a į | * ~ ? f S J ^ f i u S ' ******* 

poilsio klubas, kuriame tais me
tais buvo 80 kalinių. Valstija 

silikusi šimtą metų. Nusikaltė-

nis gyvenimas pasiliks tvirtas, už
sienio politika pasiliks tokia pat, 

! nes ir krikšč. demokratai neturi 

per tuos metus jų išlaikymui 
išleido 1.5 mil. dolerių. Kiekvie
nam kaliniui išeina apie 19,000 

. , . ._, - . , ., dol. šeima, kun dirba, moxa 'nieko naujo pasiūlyti rinkikams., , mokesčius, turėtų per metus uz-. 1 . 
I t K I Jei bus kokių pamainų, tai 

V. Vokietijos vidaus gyvenime (Nukelta j 5 pusi.) 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 

M. KLELNAITLS 
40 

Kad liktų laisvos žmona ir dukrelė, pasiryžtu eiti 
likimo rodomu kebu. Tikiu, kad Dangus neapleis ma
nęs, kaip kūdikį per prarajas išves... 

Išėjęs iš klasės, leidausi laiptais žemyn į pirmą 
aukštą. Prie mokytojų kambario durų jau laukė ma
nęs vakar matyti gestapininkai. Tada jie manęs neat
pažino. Bet dabar jie jau žino, kad aš tas, kurio jau 
nuo vakar dienos jie tyko, tartum, išalkę žvėrys aukos, 
kurią dabar puls ir draskys. 

Pasitinka mane gana rūsčiais veidais. Vengia su
tikti kitus mokytojus, todėl skubėdami tempia mane 
į mano butą, kuris yra čia pat mokyklos patalpose. 
Po trumpo ir nereikšmingo pasikalbėjimo Behrentas 
pradeda: 

— Mes žinome, kad Palangoje veikia slapta lie
tuvių organizacija "Vyčiai". Tamsta esi jos vadas. 
Tuoj atnešk organizacijos narių sąrašus, visą pas tave 
esančią medžiagą, liečiančią šią organizaciją, ir savo 
ginklą. 

Nustebęs Behrentui atsakau: 
— Man tokia organizacija nežinoma, jai nepri

klausau, jokių sąrašų ir ginklo neturiu. 
Tada Behrentas. ironiškai ir su klastingu žvilgs

niu j mane žiūrėdamas, sako: 
— Na, tada važiuosime į Klaipėdą. Gal tada ten 

viską gerai pergalvosi, prisiminsi viską, kur kas yra, 

vėliau perduosi mums. 
Dabar aišku, kodėl Behrentas taip graibstė viską, 

kur tik užtiko žodį "Vytis". 
Atsisveikinu su žmona. Dukrelė mokykloje. Noriu 

eiti su ja atsisveikinti. Neleidžia. Noriu atsisveikinti 
su bendradarbiais ir pasakyti, kur išvykstu. Behrentas 
uždraudžia, stumia nuo durų. Išeiname ne pro mo
kyklą, bet pro mano buto šonines duris. 

Šiuo metu mokykloje pertrauka. Iš gatvės pažvel
giu mokyklon. Mokytojai ir mokiniai sustoję prie lan
gų su liūdnais veidais palydi mane. Pamoju jiems ran
ka, jie moja man. Atsisveikiname tik tokiu būdu, nes 
kitaip šalia stovįs budelis neleidžia. 

Veža mane Klaipėdos kryptimi. Dar Palangoje pa
suka j mažą nuošalią gatvę, sustoja ir vėl klausia Beh
rentas jau gana rūsčiai ir sarkastiškai: 

— Na. ar jau apsigalvojai ir apsisprendei mums 
viską pasakyti apie Palangoje veikiančią slaptą orga
nizaciją ir jos veiklą? 

Pakartoju tą patį, ką ir anksčiau sakiau. 
Tada Behrentas jau gana rūsčiai ir grasinančiai: 
— Mes turime pakankamai priemonių priversti 

tave jau dabar daugiau kalbėti, viską pasakyti ir ati
duoti, kas mums reikalinga ir kas jau dabar mums 
priklauso. Bet Klaipėdoje bus tau gal patogiau. 

Išsuka iš šios mažos gatvės ir veža mane Klaipė-
don. Visame kely su manim daugiau nekalba. 

Porą žodžių apie Behrentą. Tai nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės jaunesnis puskarininkis. Kilęs, 
rodos, iš Ukmergės apskrities, karinę prievolę atlikęs 
devintame pulke Marijampolėje. Mažamokslis. Spėju, 
baigęs pradžios mokyklą, o gal vieną kitą ir gimnazi
jos klasę. 

Atlikęs karinę prievolę, tarnavo Klaipėdoje kaž
kokioje vokiškoje firmoje muitinės deklarantu. Tai kuk

li tarnyba, prilygsta pasiuntiniui, bet Behrentas su 
savo išsimokslinimu kitokios ir negalėjo gauti. Hit
leriui atplėšus Klaipėdos kraštą, liko Klaipėdoje. Vė
liau įsitrynė kriminalinėn policijom Kilus karui, bu
vo pervestas į vokiečių saugumo policiją-geštapo. Ro
dos, mano arešto metu buvo tik "assistent sekretaer". 
Tai labai žemas tarnybos laipsnis vokiečių gestapo 
organizacijoje. 

Štai kam buvo pavesta mane areštuoti — Lietu
vos kariuomenės jaunesniam puskarininkiui. Štai ko
kio išsilavinimo didžiojo Reicho pareigūnui buvo pa
vesta mane tardyti, kankinti. Tardymo metu visada 
atrodė išgėręs, žvilgsnis žiaurus, tiesiog plėšikiškas, 
rūkydavo vieną cigaretę po kitos ir vis mūsų lietuviš
ką "Kir". Gal sąžinė jį graužė (jei jis dar ją turėjo) 
ir prikaišiojo jam, kad kankina žmones tos šalies, kur 
pats gimė, augo, mokėsi, atliko karinę prievolę ir pri
siekė ginti laisvę. O dabar pamynęs priesaiką, tar
nauja svetimiems. Gal todėl jis būdavo žiaurus iki su
žvėrėjimo. Taip, išgamos visada žiauresni. Retkarčiais, 
kai būdavo kiek geriau nusiteikęs, pasiūlydavo ir man 
lietuvišką "Kir". 

Tietzas klaipėdietis, stipraus sudėjimo, mažo išsi
lavinimo, gal mažesnio ir už Behrentą, gerai kalbė
jo lietuviškai, tardyme nedalyvaudavo, nes, tur būt, ir 
nesugebėjo. Jis buvo priskirtas Behrentui tik reikalui 

Į esant, kaip fizinė jėga. Mano atžvilgiu jis visada buvo 
korektiškas. 

Palangos, Nimerzatės, Klaipėdos plentu artėja
me prie Klaipėdos. Daug kartų šiuo keliu važiuota, pa
žįstamos, širdžiai artimos vietovės. Bet šitokioje pa
dėtyje, surakintomis rankomis važiuoju pirmą kartą. 
Kažin ar dar teks šiuo keliu keliauti? Gal paskutinį 
kartą. 

(Bus daugiau) 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
N e w Britain, Coniu 

VVorcester, Mass. 
MIRĖ KLEBONO SESUTĖ 

PAMINĖJO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Vasario 15 d. New Britaino 
LB apylinkė ir Altos sk. gražiai 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukakti. 

I š ryto 10:30 vai. šv . Andrie
jaus lietuvių parapijos bažny
čioje buvo pamaldos už kenčian
čią Lietuvą ir už žuvusius už jos 
laisvę Šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
Jonas Rikteraitis. Prieš mišias 
gražus jaunimo būrys apsirėdžiu 
sių tautiniais rūbais, su JAV ir 
Lietuvos vėliavomis suėjo Į baž
nyčią ir sustojo prie grotelių. Mi 
šiose lektorium buvo Boleslovas 
Semaška. Giedojo šv . Andrie
jaus lietuvių parapijos choras. 

Antrą vai. po pietų šv. And
riejaus lietuvių parapijos salėje 
įvyko antroji minėjimo dalis: bu 
vo įžanga, paskaita ir meninė 
programa, šią dalį atidarė ryš
kia sava kalba Juozas Raškys 
Lietuvos himno žodžiais ir Lais
vės Varpo gaudesio nemariais 
dūžiais: "Tas nevertas Laisvės, 
kurs negina jos". 

Įneštos vėliavos. Sugiedoti 
himnai ir Appsaugok Aukščiau
sias. Pakviestas kun. J. Rikte
raitis sukalbėjo maldą. Virginija 
Liudžiūtė perskaitė gubernato
rės Ella Grasso proklamaciją. 
Miesto merui Matt Avitabille ne 
galėjus atvykti, dalyvavo ir svei j nininkas). 

,žius Inocentas 4-sis suteikė Mm! V a s a r i o ! 7 d" Chicagoje mirė 
jdaugui karaliaus karūną. Vėliau | š v - K a z i m , i e ™ P*™™0* W e b o n o 

Lietuva buvo išaugusi j plačią 
ir galingą valstybę (plg.Gedimi-
ną, Vytautą ir kitus), siekusią 
nuo jūrų iki jūrų. Lietuvai pri 
klausė Ukraina, Lietuvos klau 
sė ir Maskvos valstybė. Deja, 
1795 metais išaugusi Maskvos 
rusų carų valstybė pavergė Lie 
tuvą ir Latviją, su kuria Lietu
va tada buvo susijungusi, ir lai
kė pavergusi 120 metų (nuo 
1795 m.), kol 1918 metais vasa 
rio 16 d. Lietuva savo vadų ir sa 
vanorių pastangomis pasiskelbė 
nepriklausoma suverenine vals
tybe. 

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
Alfonsas Stankaitis. Jis pažy-
mėj,o, kad ne paskaitą skaitys. = 
bet tik ppasidahns mintimis. = 
kylančiomis galvojant apie būvu = 
sią laisvą ir dabar rusų — ko- = 
munistų pavergtą Lietuvą. E 

Pabaigoje LB New Britainio E 
apylinkės pirmininkas Vincas E 
Vilčinskas įteikė Viešosios bib- E 
liotekos vedėjai dovaną — žody E 
nėlL = 

Po pertraukos buvo meninė E 
programa. "Ateities" grupė, va = 
dovaujama Aldonos Stasiukevi- | 
čienės, pašoko šokius: mikitą, E 
žiogelį, vėdarą. Ypatinga buvo E 
pirmoji daina, kurioje su kank- E 

kun. A. Miciūno MIC sesutė a,a-
Emilija Straukas. Klebonas pra
šo parapijiečių prisiminti ją mal 
dose, o pats buvo išvykęs { lai
dotuves. Gilią užuojautą reiškia
me mūsų mielam klebonui. 

PAMINĖJO METINES 

Vasario 21 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje asistentas 
kun. B. Uždavinys atgiedojo eg
zekvijas ir atnašavo šv. Mišias 
už a. a. Vytauto Domanto sielą, 
kuris mirė prieš metus laiko. 
Vargonais grojo muz. V. Burdu-
lis, o velionies sesers Uršulės vy

ras V. Roževičius pagiedojo solo. 
Egzekvijas užprašė a.a. Vytauto 
tėvai J. ir M. Domantai. Daly
vavo daug žmonių pamaldose, 
nes a. a. Vytautas turėjo daug 
draugų, priklausė Šv. Kazimie
ro parapijos chorui, Meno Mė
gėjų Rateliui, Lietuvių Labd. 
Maironio Parko draugijai ir Lie
tuvių piliečių klubui. Tarnavo 
Amerikos kariuomenėje. Mirė 39 
m. amžiaus. Po pamaldų visi bu
vo Domantų Šeimos pakviesti 
pusryčiams ten pat i parapijos 
salę. 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Worcesterio LB apylinkės val
dyba kovo mėn. 21 d. sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Maironio Parke 
šaukia metinį susirinkimą. Susi
rinkimas bus svarbus ir įdomus 

kiekvienam lietuviui Įvyks nau
jos valdybos rinkimai, dabartinės 
pranešimas apie atliktus praėju
sių metų darbus ir kiti svarbūs 
reikalai bus svarstomi. 

Jaunimo kongrese dalyvavęs 
atstovas stud. E. Meilus jr. pa
sidalins įspūdžiais apie įvykusį 
kongresą ir praneš nustatytus 
ateities darbo planus. Praneši
mas bus paįvairintas skaidrėmis 
iš jaunimo kongreso. 

Valdyba kviečia kuo skaitlin
giausiai susirinkimą dalyvauti ir 
kitus paraginti į jį atvyktL 

JJVf. 

MADŲ PARODA 

Šv. Kazimiero parapijos Moti
nų Gildą balandžio mėn. 19 d. 
pirmadienį, 8 vai. vakaro Šv. Ka
zimiero parapijos salėje rengia 

itimmiiimiiiiiimiimiiiiuniuniKttMiiiimiiiiiiiiuin umn M- P*VASArinC Madų Parodą. Pel-
- . " a i " xi • • " n a s s ^ " a m a s parapijos mokyk-
L i e t U V i a i K V i e C i a m i į | lai, todėl ir kviečia visus para

pijiečius atsilankyti ir kitiems pa
sakyti apie šį parengimą. Moti
nų Gildą suorganizuota 1946 m. 
Jos tikslas rūpintis parapijos rao-

s kyklos sumoderninimu. Per eilę 
S metų jos gražiai tam tikslui dir-
E bo. Darbo rezultatai labai gra 

MIRĖ LIETUVOJE 
Prieš keletą savaičių Lietuvo

je inisė Moterį sąjungos- 5-tas 

kuopos vice-pirm. A. Gtrsiaoės 
mamytė. Reiškiame užuojauta, 

]M. 

ADMAVE'S CHICAGO CAMP 
Perrault Falls, Oorarit, tauki 

prie LAC SUEL e*ero 
L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
PUIKI ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA 

Išnuomojami namukai — "eamos" 4 <- 5 asmenims. Visi moder- t 
niški patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas, | , z u s » t a i pasako ne tik lietuviai, 

. Pageidaujant, valgis gaminamas. K—emnjimi laiveliai. S! bet ir svetimtaučiai aplanke mū 
Dėl daugiau Informacijų kreiptis į 

B e r n i c « U k s o 
2439 W. 46th Street, Chteage, HL (0632 

i ei. — LA 3-0690 

| i s ų mokykla. 

Mylimai Mamai Lietuvoje mirus, 
D R . P O V I L U I Š E P E Č I U I , 

jo seimai ir giminėms gilią užuojautą 
reiškia 

Genovaite ir Jonas Asminal 
Izolda ir Kęstutis oerniai 

AsfA. 
STASIUI KALVAIČIUI mirus, 

jo žmoną MARIJA, brolį ANTANĄ, seserį ALĘ VEL-
BASIENC bei jų seimas ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Marija EidrygavičisM 
Elzbieta Ekertaitš 
Irena ir Antanas Sprindžiai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 

CLASSI F! ED GU I DE 
lėmis pritarė Mrs. Kelly - Valin E 
čiūtė su savo dukra. (Jos sūnus TniliiiliHiiiiiHiiuiiiiiiHliflltlllllillllIllIllummiIUUUttllUIlUUllllllUlHlllUlllllinri 
yra Robertas Kelly — šv. And
riejaus lietuvių parapijc? vargo-1 

kino Aldermanas Lawrence Her 
manowski (lenkų kilmės), pa-įžinkit laisvę, Tėvynės 
žymėdamas, kad Lietuva, Len
kija ir kitos rusų komunistų 

Vyry. choras padainavo: Grą-
maršą, 

Mūsų kuopa. Pabaigai mišrus 
choras padainavo: Maldą už 

pavergtos tautos neša. baisią Į tėvynę. Mergužėle, lelijėle, Oi, 
vergijos priespaudą. Buvo at
vykęs ir ukrainiečių atstovas 
aldermanas "VValter Clebcwicz. 

Buvo pakviestas dar pakalbė
ti kun. J. Rikteraitis. kuris lie
tuvių ir anglų kalbomis priminė, 
kad Lietuva švenčia ne tik sa
vo 68-jį gimtadienį, bet ir savo 
valstybes 723 metų nuo įsikūri-

toli, toli ir Tėve mūsų. Visoms 
dainoms dirigavo jaunas muz. | 
Robertas Kelly. 

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Po minėjimo buvo pasi- •, 
vaišinimas. Aukų surinkta sa-1 
lėje 500 dol. 

Reikia pažymėti kad scena ir 
salė buvo puikiai tautinėmis vė-i 

mo sukakti, t. y. nuo Mindaugo i liavėlėmis ir lietuviškų raštų 
laiko. Mat, mūsų kunigaikštis j rankšluosčiais ar lietuviškų tau-
Mindaugas 1251 m. priėmė krikš tinių spalvų kaspinais skoningai 
tą iš Livonijos ordino kun. Kris
tijono, o 1253 m. Romos popie-

išpuošta. 
Jonas Bernotas 

VIENERIŲ METC MIRTIES SUKAKTIS 
Jau sueina vieneri metai kai mirė 

TONAS TAKAITIS 
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 14 d., 

sekmadienį, 12:15 valandą popiet. Svč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje, Marąuette Parke. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose ir kartu sa įnamis pasimelsti už jo 
sielą. 

žmona ir dukterys su šeimomis 

S E A L E S T A T E 

IR GYVENKIME CIA 

»#r»-» 
E E A L E S T A T E 

Arti 73 ir Califonna. 20 meti] pul
kus « kam b. 2 au luitų cnūras. 2 au
to mūro garažas. Patrauklu* gyventi 

Savistortaun profestonalul ar kiek- | ta v a n d - apšilA Žemi mokesčiai. Gara-

Puiki rezidencija 
ApyL 55-os ir Troy St. sa\ įninku 

parduoda gražią 10 karnb. rezidenciją 
5 or 6 mieg. kamb. Langų stogeliai. 
Užuolaidos. Visur kilimai. Gazu-kars-

A. t A. ADOMUI MASČIUI mirus, 
liūdesyje likusiems žmonai KAROLINAI, sūnui VIK
TORUI, marčiai ROMAI ir anūkui LINUI reiškia nuo
širdžią užuojautą 

A.f A. 
PRANUI PILIPAUSKUI mirus, 

dukrą, mūsų sesę JANIN* MOZOUAUSKIENĘ ir 
jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kariu liūdi
me. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

St. Petersburg 
Ida ir Kazys Bartašiai 

JT" 

A. t ' ^Bf6!;;:i Danilevičiūte; Zakarienei 
miras, vyrą JUOZĄ ir mūsų drangos: seserį STEFANIJĄ 
MAŽUTIENE su vyra, AUDONA MAŽEIKIENĘ, inž. Z. PET
KŲ, dr. F. PETKŲ so šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
draugą liūdime 

ALICIJA RŪGYTE 
JANTNA Ir JONAS RAČKAUSKAI 
INA ir BRONIUS RACEVIČIAI 

rienam žmog-ui galima gerai pirkti 2 
aukštų mūro narna, liuksus 6 kamb. 
butas ir modernus biznis. Namas sta
tytas priefi 1S metų. Beveik prieš pat 
Marquette Pk. $J8,6»0. 

2 batų paikas maras ir S auto ga
ražas. Maruuette Pke. Arti mūsų. 
$27.900. 

• kamb., kaip naujas unksne 
"rsusch". 2 vtrtuvSa. 2 vonios. Nauji 
karpetai. Arti Brigaton Pko. Galite 
greit užimti. $38,609. 

• batų iškilaus grožio sauras. 4 au
to muro garažas. Patiks ir jums Mar
ąuette pke. $66,000. 

Modernas 4 batų maras. 2 auto 
muro garažas. Atskiri nauji Šildymai. 
Centr. air conditionlng. Arti Maria 
Higb. $45.000. 

2 batų modernas mūro namas su 
garažu. Atskirt Šildymai. Rami graži 
gatv« Marųuette Pk*. $$6,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
2CSS W, 71st St, «eL BE 7-7200 

uiiiniiiuiiiiimiiK tiNiiiiNHiiiiKimMt 111 
BUTŲ NTTJMAVTKAS 

Namo pirkimą* 
Va 

DraadlmaJ — tseosae Tai 
V<fcaxiatas — VwtbnsW 

REALTY 
8. Badote A m — 778-2233 

iiiHiM<umtiHtmwrmmmmuim<miiH 

^HTJTi I M K U $ 
R E A L ESTATE, NOTARV P T B U C , 

1ACOME TAX M M 
S. MJK»K>«^W. tei. 2M»74I0 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PIIETYBfiS PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai. 

žas. Arti bažn. ir mokyki. 

Skambinti 737-8916 
PIRMA KARTĄ PARDUODAMAS 
Švarus 5 kamb. raūr. bungalow. 2 
maš. garažas. Žemi mokesčiai. 
$23,900.00. Skambinkit dar šian
dien. 

McKey & Poague 
10540 S. Western — 235-8425 

IŠNUOMOJAMA — POR RENI 

Išiuomojamas gražus didelis kamb. 
su virtuvės privilegijomis dirbančiam 

.asmeniui. 7158 S. T aiman A ve. 
Skambint 77&8042 

MISCELLAVEOUS 

I0«% — M % — S0<% pigiau mokesri 
oi apdraodą ano ugnies n? automo
bilio pas 

F R A H K Z A P 0 L I S 
1208 % West M t b Street 

Cbicago, niiooto 
Te. GA 4-S6S4 

oooooo-oooooooooooooooooooc 
10 butą. a s m i vak. nuo Cicero 

Ave. Virs $19,000 pajamų. 2emi nx> 
kelčiai Pttikas investavimas. 

Gerai Išlaikytas 4 puoS. butų nar 
Geros pajamos. Savininkas finansuoja 

N^U)«*nw tjur hnngainv 4 K*SZ: 
botas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuj 
v ; - r r . ' j - v J vak fii.: ».edzis. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS aerkravsto baldos b? U-
tf» daiktna. D Iš toU miesto leidl-
mai Ir pflaa apdraodą. 

TELEF. — W A « 0 6 3 

HELP WANTED — VYRAI 

ELECTRICIAN 
HELPER 

English speaking 

DRISC0LL & eOMPAMT 
3124 VV. G r and AveftM 

Go to employment offiee 
Sonth on Troy Street 
aad ask for MURPHY 

M E T A L . S P I N N E R S 
2nd Shiit 

Experienced or wfll tralo 
Mušt speak and enderstand some 

English. 
Wages §3.50 — $7J07 per he«r. 

MAJ0R CfmPORATION 
4003 W. Fullerton Aveooe 

PHONE — 772-7080 
Call between 8 a.m. and 10 a.m. 

HELP WANTED MOfBsfTS 

KLEBONIJAI REIKALD.OA 
VIRĖJA. 

5 kunigai. Siaurvak. miesto daly. 
Atskiras bamb. ir vonia. Btue Cross 
ft Blue StaiekL Geras snsisiekiraaa. 
Reikalinga kalbėt angliškai, Skamb. 
736-6060 

M I Š O E L L A N I O C 8 

ittitmiimiittiNiiiiiHiiiiiiniiiuiiiiiiiiiHi 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos Ir n*Tir^stos 

Ra.u.sJ 
£trr«v> tr r ' " i »>«t"t3jT^J 
Pat ils !<••«• b? taisymas 

M t G U H A S TV 
HH W* 09tti St — TeL 776-1480 
Hiii i i i iMiMHII IUimfl I l I l I l IMIIHMHHIHII 

V A L 0 M C 
KILIMUS IR BALDUS 
PUtmame ir vaskoojsme 

viso rušlą grtedTs 
J. BUBNYS — Te*. BE 7-S168 

Brairgiai Motinai Lietuvoje mirus. 
DR. PRANĄ SLTKŲ 

IR MS4 ŠEIMĄ 
giliai užjaučiame. 

Ada Neveraoskienė 
AJdona ir Jonas Pavilciuai 

Mylimam tėvui 

A. t A. STEPONUI NASVYC^l mirus, 
dr. inž. ALGIRDE NASVYTI, lwr. Vyrijos vadą. 
inž. JAUNUTI NASVTTĮ, jų Seimas ir kitas arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

"Pilono" VvH'% CHieafOje 

I I I I I I IUII I IUIi l lHIUliMII IMII I I tHIMIHHtlI i 
Įvairi<; prekių pasirinkimas, ne-

Š I M A I T I S R E 1 1 T "Y : ; į * 
pasirinkimas, 

•andHia. 

1 . Į - I ^ T a ' 0 0 8 ' i H d X S r 3 0 > I 
2951 W. 6Srd S t 436-7878 

Mvlimam Tėvui mirti-. 
VI KTORĄ MA 

IR 10 SEIMĄ. 
nuoširdžiai užj 

i 

aucia 

Antanina, Jaunutis ir Linas Dagiai 

A. r A. Muz. STASIUI KALVAIČIUI miros, 
liūdinčią žmoną MARIJA seserį ALE VELBAS1ENĮ. 
broli ANTANĄ ir jų seimas, taip pat kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaa&a ir liūdi 

Vyturtas ir Graiiaa Žukauskai 

SIUNTINIAI | LIETUY4 
2801 W. *9«h St. Cnicaco, flL «06W 
«SS So. Halsted CnJcaco. m 80SOS 

TeL WA &-S7S7. IS4-SS20. 
• . VaUetinss 

Htwmwwiinin?uiiHMimi'« mm mitmi 
i MfHtmmmiiiiuiiniitiiiRiaiiuiuuiiuii 

PARDUOSn - STATOME NAUJUS NAMUS 
— Ir — 

%»»«>. *-* airios pataisymas 

oooooooooooooooooooooooo*« 
r 1 i i i i i H I I I | l i : : ) , ) i M I I 

r.tAi EiiAit 

mjoMOsrr 
T7«IRns DRAnBTMAI 

M«uoiudi įuiiii pdlamaui 
BALTS IUONAITIS 

4389 Arehat Ava^ 254-S35» 
Ltfitt A Arabas Av« 

NAMU APŠILDYMAS 
Taisae s esi— I r Į J — Į —OJOS Oe> 

čia*. Pigiai isvalaa u-iipti alr^tetn* 
tr perdirtMi S*1 data. 1&&* Tsatiisn 
s i inuros . KreipUs — 

A BANYS — tet angai 
^ o o o o c o o o e o e o o e o o aooooeoo c 

KEATtlfO oowi»A^rom , 
Ireasiu miasts a- nSBalnOr aaotoe 

ir perstataa senos vfcrų rOMa nasas 
ipSiidjrroul peeioa, atr osaSttSSSSBC 
ir vand«ns boileriaa Dirba srett, «%-
itainsal Ir garastaotaL 

DOMAS Afl f U K A r ^ K j M 
So. W s a a e r a A v « , 
caco, DL SOSSS 

T A V I 7-S441. 
) O O O O O O O O O O O O O O O O C B 0 9 0 S S O C * 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus krattu 

PETRAUSKAS & COMPANT NEDZINSKAS, 4OSS ArdH 
GENERAL CONTRACTORS 
Skambinti po 6-os vai vak 

TEL — 847-7564 
tiiniiimmHiiiiumiiiiiiuiimmmiiitmi 

MARIJA NORETKTENB 
VYTAUTAS tUKATJSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA, 
Perskaitę "Draugą", dno ^ ^ r ^ ' ; ^ 

, 2S0S W. 0SU> Sk, CUjcajro, LU. <OS2S. 
T E L . — » A ^-2787 

Cbicago, III. 60632, telef. t27-»68 

aite btietas oacikairvti. 

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

Apdraustas perfcraasfyflooa 
Įvairių atstumą 

828 WEST 8 t t h PLACE 
TeL — FRontier 6-18S3 



VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Waterbury, Conn. 

gyvena i
Waterbury 

aufiia lietuvių, 
brikų dėl unijų reikalavimo 

kelti darbininkams atlyginimus 
iįsrKėlė | North Caroiiną. o dar 
bipinkai liko be darbo. Tai pa
lietė ir nemažai lietuvių. Tačiau 
Waterbury lietuviai, atrodo, yra 
vieningi ir gražiai dirba lietuvy
bės ir Lietuvos labui. 

Lietuvos nepriklausomybės a t 
statymo minėjimą jie rengė va-
sajįo 15 d. Pirmiausia tos die
nos ryte iškėlė Lietuvos vėliavą 
prie miesto rotušės. 9:30 vai. vy 
ko minėjimas per radijo. Vėliau 
buvo pamaldos Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 3 
vai. po pietų vyko tolimesnis 
minėjimas parapijos mokyklos 

somybės šventę paminėjo ir 
amerikiečių spauda. 

Viso šio didžio darbo variklis ned?u-: . J . , „ , . . ' ir vadovas yra Adolfas campe, Pora didesnių; , . / , . . . . ,. 
1 taip pat didelis ir nuoširdus lie
tuvių veikėjas dr. Petras Vilei
šis. Jis lietuviškais reikalais 
rūpinasi, kaip Ir jo tėvas Jonas 
a r dėdė Pe t ras rūpinosi anais 
Laikais. 

Aukų iš tokios nedidelės kolo
nijos iki vasario 15 d. vykusio 
minėjimo užbaigos buvo surink
t a per 1700 dol. Salėje apie 1000 
dol., o 700 su viršum surinko dr. 
Vileišis. Išeinant iš salės viena 
moteris padavė j am dar voką, 
kur buvo 100 dol., ji pasakė: 
"Tik per tave tiek aukoju". 

Waterbury gyvena ir vetera
nas lietuvis veikėjas muzikas 
prof. Aleksandras Aleksis. Jis 
dar yra žvalus ir šviesus. Savo salėje. Prisirinko beveik pilna 

salė žmonių. Minėjimą pradėjo į į ^ y j e vakarienės metu jis pri 
Altos skyriaus pirm. Adolfas į „ ^ k a d n e r e i k i a kaišioti pa-
Oampė. Buvo įneštos vėliavos, g ^ į fotų r a tus , o reikia dirb
t i n ių Įnešimui vadovavo lietu ^ vieningai 
viai Amerikos karo veteranai. 
Buvo sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Kieto, kun . J. VU 
čiauškąs sukalbėjo maldą. Bu 
vo perskaitytas Vasario 16-sios 
aktas. Conneeticuto gubernato
riaus proklamaciją perskaitė M. 
Aleksienė. Miesto mero atsto
vas- Donald W. McGill sveikino 
mero vardu. Labai gražiai svei
kino kongr. Ronald A. Sarasin. 
B* to jig pasisakė, k a d jis y ra 
kosponsorius kongreso rezoliuci
jos, kad Lietuva nebūtų pripa
žinta Sovietams. 

Meninę programą atliko pa
rapijos choras, 
muz. Jono Beinoro, i 

Atrodo, kad Waterburio lietu
viai t ikrai yra vieningi ir gražiai 
dirba. Dalyvis 

Brockton, Mass. 
Brocktone pe r vietos dvi ra

dijo stotis (anglų kalba) vasa
rio 15 ir 16 d. po pusvalandį 
buvo amerikiečių visuomenė su
pažindinta su pavergtosios Lie
tuvos dabar t ine padėtimi. Lais
vės Varpas oro bangomis per
davė vedėjo Pe t ro Viščinio ge
rai paruoštą N . Anglijos lietu-

vadovaujamas* v i a m s Programą vasario 15 d. 
Antani-i Pagrindinis Lietuvos atkūri-

Waterburio šv. Juozapo parapijos choro moterų grup- ni-iTT>njn— 
chorvedžio muziko J. Beinorio, Vasario 16 dienos minėjime išpildė da
lį programos. Iš kairės: M. Marūnienė, M. Laureckienė, O. Pakalniene, 
S. ir J. Stulginskaitės, C. Kondrašienė, V. Ambrazaitienė. Stovi: klebo
nas kun. G. Vilčiauskas, A.Budzinauskienė, J. Puodžiuką:tier.ė. N7. Ka-
napkienė ir muzikas J. Beinoris. Nuotr. T. Kabeikos 

nos Bulotienės 
šokėjai. 

Pagrindinis kalbėtojas buvo; 
daugelio laikraščių bendradarbis ' 
Povilas Žičkus iš Bostono. Jo 
kalbos pagrindinė mintis, kad 
visos lietuviškos organizacijos 
turi dirbti vieningai ir darniai, o 
ne kaišioti pagalius j ki tų ra tus . 
Ragino ir visus dirbti lietuvybės 
palaikymo i r Lietuvos labui. 
Lietuvoje dirba daug i r rizikuo-
jasaet areštais, Lietuvoje lietu
viai nenutaus, o mes nutausime, 
nes turim per didelę laisvę. Lie
tuva, jau paversta pramonės 
kraštu, o darbininkai atvežami 
iš ftųsijos. Reikia daryti pastan 
gžBT'čia įtraukti daugiau jauni
m e j lietuvišką darbą. Reikia 
aukoti ir aukotis. VUkas, Altą 
ir Bendruomenė Lietuvos neišva 
duos, bet jie stengiasi palaikyti 
Lietuvos bylą gyvą. Tik tos or
ganizacijos t u r i dirbti vieningai. 

Po oficialios dalies kai kurie 
vyko pietums j gražų restoraną. 
Ten visi dalyvavę vakarienėje 
tarė po trumpą žodi Visų no
ras dirbti vieningai, o taip pa t 
reikia stengtis Įtraukti jaunimą. 
Iš kalbų buvo matyti, kad Wa-
terbūry Lietuviai labai sielojasi 
Lietuvos reikalais ir dirba vie
ningai. &iam vakarui vadovavo 
dr. Petras Vileišis. 

Vasario 16-tą dieną per 6 ame 
rikiečių radijo stotis buvo per
duota 9 min. ilgio juostelė apie 
Lietuvą anglų kalba. Juostelė 
iš Crficagos gauta kurt. J. Pruns 
klo dėka. Taip pat šią nepriklau 

tautinių šokiui m o d ė j i m a s .vyko vasario 22 
į d. Ryte Šv. Kazimiero liet. pa-

rap. bažnyčioje buvo šv. Mišios 
už Lietuvą ir laisvės kovose žu
vusiems. Organizacijos dalyva
vo su vėliavomis, šv . Mišias at
našavo kun. P e t r a s šakalys, pa-

už žuvusius, komp. Vanagaičio, narės. Besivaišindami apžiūrėjo 
Nepriklausomybės paskelbimo Brocktono LB apylinkės valdy-
aktą abiem kalbom skaitė stud. bos suruoštą spaudos parodą. 
D. Eivaitė. Sveikino policijos Gražiai išdėstyti išeivijoj lei-
vadas Galletti, steito reprezen- džiami lietuv. laikraščiai, žur-
t a n t a s Peter Asiof, Nukryžiuo- nalai. Gausiai knygų, kuriomis 
tojo Jėzaus vylesnioji sesuo A- yra kuo pasidžiaugti gražiai iš-
nunciata, miesto a ts tovas J. leistomis. Jų parduota už 441 
Cataldo. Raš tu gau ta sveikini-Į 
mų iš Brocktono mero Crosby, 
ftfia^sachusetts gubernator iaus 
Dukaki , stei to senatorės Anna 
Buckley ir prezidentinio kan
didato Jackson. 

dol. Pasigėrėtinąjį L B valdybe* 
su pirm. E . Sužiedėliu, Alg. 
Alksniniu, P . J a n c a u s k u i r k. 
lietuviškosios k n y g o s pUtinimo 
gestas. 

Laisvės kaina brangi . Daug 
užmokėta, bet d a r daug rei
kės mokėti. 

Išbėgę iš t ėvynės raskime gy-
Į veninio p rasmę . Garsėkime 
j mokslu , menu, chorais , aiisam-
! bliais, t radici jomis , darbš tumu 
ir susiklausymu. E . Bibokienė 

Waukegan, Illinois 

LB VVaukegan apylinkės val
dyba kovo 7 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų, r eng ia Lietuvos 
nepriklausomybės a t s t a tymo 58 
metinių minėjimą, kuris įvyks 
Lietuvių auditori joje , Lincoln ir 
9-tos gatvių k a m p a s . Waukegan, 
UI. 

Paskait ininku y r a pakviestas 
Algis Avižienis iš Chicagos. P o 
to seks įvairi ir įdomi programa. 
Po programos b u s užkandžiai. 
Kviečiami vietos i r apylinkių lie
tuviai gausiai a ts i lankyt i į mi
nėjimą. 

DRAUGAS. pirmadl«niB, 19T8 m. ko ro mėn. 8 d. 

Už žuvusius, mirusius ir ken-1 Jos klebonas kun. J . Kuzinskas 
čiančius dėl Lietuvos laisvės bu-1 jautr iame savo pamoksle kvie-
vo a tnašaujamos iškilmingos šv. I tė visus melstis kad Lietuva i r 

Mišios vasario 15 d. Šv. Baltrą-, kitos pavergtos tautos a tgautų 
miejaus parapi jos bažnyčioje.. nepriklausomybę. vp. 

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė prof. kun. P ranas Ma
nelis. Savo gražiame suglausta
me žodyje davė minčių, patari
mų siekiant Lietuvai antrojo 
Nepriklausomybės akto. 

Rezoliucijų įnešimas ir priė
mimas. Aukų laisvinimo reika
lams broektoniečiai sudėjo 1,000 
dolerių. 

Meninę dalį at l iko Lietuviš
kosios mokyklos mokiniai, pa
ruošt i mokytojų D. Alksnienės, 
I renos Lewis, E. Ribokienės ir 
mokinės M. Bizinkatiskaitės (šo
k ius ) . 8 skyr . mokinė pateikė 
eiliuotą Lietuvos istoriją. Visi 
padainavo Gr'šim, grįšim, o ma-

sakydamas prasmingą pamoks- Į žieji pašoko kalvelį. 
lą. Pamaldų metu giedojo pa
rapijos choras, vedamas komp 
J. Gaidelio. 

Po pietų parapijos auditori
joje buvo iškilmingas minėji
mas, suruoš tas Brocktono Lie
tuvių tarybos, talkinant L. Ben
druomenei. 

Minėjimą a t idarė L. Tarybos 
pirm. Bronius Burba (ir visam 
minėjimui vadovavo). Įnešus vė
liavas, Amerikos ir Lietuvos 
himnus giedojo choras. Invoka-
ciją sukalbėjo kun. P. šakalys. 
Po to choras sugiedojo maldą 

Šv. Kazimiero parapijos cho-
į ras , vedamas komp. J . Gaidelio, 
padainavo. Maldą už tėvynę. J. 
Gaidelio, Tėviškės laukai, J . Gai
delio, Kur giria žaliuoja, J. Gu
davičiaus, Klevelis, K. V. Ba
naičio, Pioviau lankoj šieną, A. 
Budriūno ir Šiaurės pašvaistė. 
Stepo Sodeikos, kur ią choras pa
dainavo didingai, klausytojus 
stipriai veikiančiai. 

P o nrnėjimo giesmė Marija, 
Marija, visiems vaišės, kava su 
suaukotais moterų skanėstais, 
kuriuos paruošė LKMS valdybos 

Lietuvos kariuomenes kūrėjui savanoriui 

A. f A. 
P R A N U I P I L I P A U S K U I 

m i r u s , 
jo žmonai BRONEI, dukrai JANINAI, sūnui ROMU
ALDUI, jų šeimoms, giminėms, draugams ir pažįs
tamiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Liet. kar . kūr. sav. s-gos 
VYTAUTO DIDŽIOJO Čikagos skyr iaus 

Valdyba ir nar ia i 

t 
- . : • • • . . 

.--

NUSIKALIMAI . . . 

(Atkelta 15 3 pusi.) 

dirbti 25-27,000 dol., ir tai 
prasčiau gyventų ka ip kalinys, 
k^lfi^ išlaikymui per metus iš-
ladžiama 19,000 dolerių 

Alaskos aukščiau paminėtam 
kalėjime kaliniai beveik nieko 
nedirba. Kiekvienas turi atski
rą- kambarį, kurio šilumą kont
roliuoja pats kalinys, švari lova, 
eTe^tros šviesa, drabužiams spin 
ta-/dvi kėdės, stalas. Skaityklo
je ir .valgykloje spalvoti televi
zijos aparatai. Maistas tris kar
tus per dieną kaip geros rūšies 
restorane. 

Plačiau apie krimir n VJS jra. 
neseniai Simoa and Schuster 
leidjjfcios išleistoj knygoj T. Pia-
te '-gruGe Pays Z. Ger. 

PADE 
A. f A. 

POVILAS VAIVADA 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, 3eneijs i rbrolia mirė 1976 m. 

vasario 25 d. ir buvo palaidotas vasario 28 d. šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse, Chkagoja, 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Pl&nkiui. kuris atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo s:e-
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame sol. Mary Kinčius už giesmes bažnyčioje. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at

skirai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Gaidas 

ir G. Dairmd už malonų patarnavimą. 

2mona. dukterys 
žentas, anūkai Ir seserys 

A. A 

JOSEPH A. GRONSKIS 
Gyveno Calumet City, Dl., o anksčiau Roselande. 
Mirė kovo 6 d., 1976 m., 8 v. ryto, sulaukęs 59 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph Jr . i r jo 

šeima; sesuo vienuolė M. Anunciata, kazimierietė, bro
liai : John ir jo žmona Magdalene, F r a n k ir jo žmona S o 
phie; švogerka Mary Gronskis; dukterėčios Phyl l i s Knysz 
su vyru Peter, Elaine Gronskis, Dolores Cipowski su v y r u 
Paul ir Geraldine Mysliewiec ir jų šeimos. 

Velionis buvo brolis mirusiųjų P a u l ir An thony . 
Kūnas pašarvotas De Young - Vroegh kopi. , 649 E. 

162nd St., Holland, Dl. Laidotuvės įvyks an t rad . , kovo 9 
d. iš kopi. 9:15 vai. ryto bus at lydėtas į S t . Jude t h e 
Apostle parap. bažnyčią, kurioj 10 vai . ryto įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. P o pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d r a u g u s ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, sesuo, broliai i r kiti giminės. 
Laid. direkt. L. Bukauskas — Tel. 264-2228. 

Mylimai Motinai 

VERONIKAI PETRUŠKEVIČIENEI mirus, 
širdingą užuojautą reiškiame jos dukrom, d a n t ų gydytojai 
GAILUTEI KAZLAUSKIENEI, DANUTEI UOGINTIE-
NEI, sūnui VYTAUTUI ir jų šeimoms. 

Kazimiera ir Adolfas Čampės 
Waterbury, Conn. 

Brangiai Motinai 

A. t A. SOFIJAI BOBELIENEI mirus, 
nuoširdžiausiai užjaučiame sūnų, ALT'os pirmi
ninką dr. KAZĮ BOBELĮ, jo šeimą ir visus arti
muosius. 

Waterburio ALT'os skyrius 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus , 

DR. PRANĄ S U T K Ų 
I R J O Š E I M Ą 

nuoširdžiai užjaučiame. 

Antanas ir Genovaiti Pustelnikai 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R Š O N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
(410 So. SOth Ave., Cictro T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AOTOMOSniAMS STATYTI 

I * 

Brangiai Motinai ir Močiutei Lietuvoje mirus, 

S T A S Į V I R P Š Ą 
ir 

LIUCIJĄ ir VILIŲ HOFMANUS 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Antanas ir Genovaiti Pustelnikai 



DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. kovo mėn. 8 d. l 

x Lietuvos generalinė konsu
le Juzė Dauzvardi^nė pakvietė i 
Liuksemburgo konsulą Nicho-
las Colling į Pirmyn choro s t a 
tomą operetę "Grafą Liuksem- • 
burgą". Konsulas mielai su t iko 
su žmona atvykti į sekmadienio, 
kovo 14 d. spektaklį. 

X Agr. An ' anas Santaras sa- ; 
vo darbovietėje gana sunkiai su-

• siželdė. Gvdvtojams pat ikr inus , 
kvklos laikraštėlis. Nauiausia- j • " 

^ J ! gydcsi savo namuose. 
- numeryje apstu mokinių j _ .. . , . . . 

x Povilas Saltimieras, pasi-
, žymėjęs visuomenės veikėjas. Patriotinio turinio viršeliai pieš . / , . , . . . . . ; C T . . T XT . , . „ . -.r ilgametis radno pranešėjas Chi-ti Lauros ISaru ytes 

kos V. Noreikos. 
Nuotrau-

cagoje, iš Chicagos pr:es pus
metį persikėlė į Arizoną ir įsi-

X Įsisteigė kražiškių sambū- kūrė Mėsoje, Ariz. Vasario 22 
ris. Vasario 29 dieną Jaunimo d ii<; daJvvavo Phneniv l 'etn-

- . . . vT ' . . . . * • a a i V v a v o " o e m . x i.etu r , M | r f „ &hur_0 radijas New Yorke balandžio 25 d., se kmadienį. mm«« i n metų gyvavimo mfcafcų. šia proga 
centre susimokę kražiškiai įku- vių pamaldose ir vasar io 16-sios bus išleista sukaktuvinė knyga su Laisvės Žiburio : s ori ja ir jva'riais statutiniais duomenimis. B?landžio 
rė Kražiškių sambūrį, kurį minėjime salėje. Apie Phoenbc 3 d. Kearny, N. J., gimnazijos salėje bus nepaprasti s koncertas. Programą atliks "Grandinėlė"' iš Cleve-
sudaro daugiausia buvę Kražių lietuvius jis sužinojo iš vietos l a n d o - Nuotraukoje rengimo komitetas, susirinkęs pc sėdžiui vasario 8 d. Lietuvių Kataliku, centro salėje 
*iHiiHr» crir«r.Q^nrtc -- «— •"• • , \ . „ . . Kearny , N. J. Sėdi (iš k. i d.) S. Kačinskienė, P. Dargienė. L. Kulikauskienė, B. Macijauskienė, B. Ke?.ienė. 

P. Melynienė, O. Skurvyd'enė, B. Labutienė. Stovi (iš k. j d.) J. Kiaušas, V. Labutis, d*. S. Skripkus, J. Au
gius, R. Kezys — Laisvės žiburio direktorius. A. Rvsrys, N. Kulikauskas, P. Macijaukas, K. Jankūnas, J. 
Vaičkus, A Diržys — Radijo rėmėjų klubo plrrninir. kas. Nuotr. P. Bivainio 

X 4<Pirmieji Žingsniai" y ra 
K Donelaičio lituanistinės mo 

] 
me 
rašinėlių, piešinių ir nuotraukų. 

CHICAGOS ŽINIOS 
PREZIDENTAS CHICAGOI | TOBULINA SUSISIEKIMĄ 

Prezidentas Fordas, savo Chicagos Susisiekimo admi-
rinkiminėj kampanijoj lankyda- nistracija priėmė 10 m. planą, 
mas Illinois valstiją, kovo 12 d. pagal kurį numatoma pirkti 550 
kalbės Chicagoje, Palmer Hou- modernių vagonų. Jie kainuos 

! se, užsienio reikalų tarybos 222 mil. dol., bet bus užmokė-
: parengime. ' t a permetu. Nutar ta ieškoti 71 

KELED7IAI AUTOBUSUOSF m^' ^°*" P a r a m o s ^ valstijos ir 
iš federalinio iždo. 

AUTOMOBILIS UPĖJ 

Žiburio gimnazijos auklėtiniai. 
I samūrio valdybą buvo išrinkti 
šie asmenys: pirm. Antanas Po-
skočimas, sekr . Sofija Bražio-
nienė, ižd. Jonas Žadeikis, vice-
pirrnininkas spaudos reikalams 
Apolinaras P . Bagdonas, n vi-

spaudoje pasirodžiusio skelbi
mo apie ruošiamą Vasario 16-
tos minėjimą. 

X Cicero ateitininku pavasa
rio vakaras wyks balandžio 24 
d. šv. Antano parap. salėje. 

X "Būdamas ilgametis skai -

Per pirmus du 1976 m. mėne
sius Chicagos miesto autobu
sais keliaujančių skaičius pa- Iš Chicagos upis išbrauktas 
augo 4.2r'c. Iš viso važiuojančių automcbJ s ir upėje ras tas lavo-
bi.vo 107,100.0-O. jų tarpe nas karo vetera :o Victor Kre-
<".3 mil. vienu isždirmj. o 44.100,! mer, 25 m., kuris automobiliu 
000 ėmė lapelius persėdimni. b vo ;važiavęs į upę. 

I 
PAMINĖJO LIETUVIUS SAUGOTIS APGAVIKŲ 

Lenkų dienraš is "Dziennik Pašto vadovybė perspėja pi-
Związkowy" išspausdino žinią liečius būti atsargiems su ap-
apie Cicero lietuvių rezoliuciją j gavikajs, Yra asmenų, kuris, 
Vasario 16 proga, prašant JAV-', pasinaudodami nedarbu, ižnau-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
cepirrnininkė Vanda Giniotienė tytojas ir buvęs Draugo bendra 
ir parengimų vadovas Aleksan- I darbis, galiu pasidžiaugti Jū sų 
d ra s Atutis. Artimiausias Kra- ; daroma pažanga ir pas tango-
žiškių sambūrio uždavinys y r a ! mis, skirti daugiau straipsnių 
suruošti rudenį įspūdingą Kra- : lietuviškomis ' aktualijomis" — 

PREZ. FORDO ASISTENTAS 
PAS LIETUVTUS 
RESPUBLIKONUS 

Illinois lietuvių respublikonų 
žių skerdynių minėjimą, sukvie- rašo mums Vytautas A. Šešto- ]YZos sukaktuviniam bankete va 
čiant plačiąją Chicagos lietuvių '. kas iš Los Angeles, Calif., s iųs 
visuomenę. 

X Cicero šv . Antano parap. 
gavėnios metu vakarinės mišios 

damas prenumeratos mokestį i r 
10 dolerių auką. Labai ačiū. 

x Toronto lietuvių koopera-
būna trečiadieniais angliškai, : tyvas "Pa rama" per Vytautą 
penktadieniais lietuviškai — ! A. Aušrotą parėmė mūsų spau-
6:30 vai. vak. i dos darbą 10 dol. auka. Nuo-

X Chicagos Marijos aukšt. į š i r d ž i a i d ė k ° J a r r e -
mok. tėvų komitetą sudaro 
pirm. R. Rapken, dvasios va
das kun., J . Malin, J . Melske., 
Thomas Gilhooly, R. Malinows-
ki, Bob Mooney, G. Paciga, R. 
Est rada , J. Klich. 

x Atitaisymas. "Draugo" ko
vo 3 d. laidoje a. a. Mečio Sen
kevičiaus t re jų metų mirties 
pranešime (5 psl.) po praneši
mu buvo palikta korektūros 
klaida pavardėje. Turėjo būt i : 
Veronika Senkevičienė įr sunūs. 
Už klaidą nuoširdžiai atsiprašo-

X Inž. Kostas Dočkus, Cice-
iro, UI., paskyrė "Draugui" 7 
j dol. auką. Dėkojame. 

X Kostas Mykolaitis. De t -
i roit, Mich., dėkodamas už ka -
• lendorių ir korteles, aukojo 9 
i dolerius. Ačiū. 

X Jonas Veiveris, Chicago, 
UI., dosnus skaitytojas, p r i e 
pre"umeratos mokesčio pridėjo 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Romualdas U b u s , CTrca-
go. Tll., atsiuntė 7 dolerių auką. 
Ačiū. 

sario 28 d. Jaunimo centre Chi
cagoje dalyvavo gražus skaičius 
svečių ir banketas praėjo pakilio
je nuotaikoje, minint Amerikos 
200 metų gimtadienį ir Illinois 
lietuvių respublikonų 10 metų 
veiklos sukaktį. 

Programą atliko sol. Praurimė 
Ragienė, akomponuojant muz. 
M. Motiekaičiui. Tarp lietuviškų 
dainų, solistė padainavo keletą 
dainų ir angliškai, tarp jų "This 
is my co untry", specialiai skirtą 
Amerikos gimtadieniui. 

Vėliau crogramoje pasirodė 
Sūkurio tautinių šokių grupė, va
dovaujama Dalios Vindašiūtės. 
Lietuvių tautinius šokius užbai
gė amerikonišku square dance. 
Menininkai buvo šiltai sutikti. 

x U. Stapv.'icnis, Sočtas, 
Mich., parėmė mūsų spaudos 
darbus 9 dol. auka. Labai ačiū. shingtono ir susitikti su lietuviais. 

Jis pabrėžė jog j 's s ipriai vertina 

X ftv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. A u k a ^ 4 d 3 l a t s iun tė : 
(7 vai. ryta is) . Marijonų koply- ^ J u o z a a S k a u d v s v i n ( ~ g 
čioje, pne "Draugo". Norintieji H a i t i s . Stasys Mockus. J u o 
stoje novenoje dalyvau*:! ir įsi
jungt i su savomis intencijomis. 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Maiian Fathers, 6336 So Kil-
bourn Ave., Chicago, B Į 60629. 

(pr.) 

X Norman Bursteino Kailių 
krautuvės didelis išpardavimas. 
Atvykite, įsitikinsite. Moteriški 
ir vyriški kailiniai, paltai, kepu
raites, kepurės. Išpardavimas 
prasideda vasario 28 d. ir tęsis 
iki kovo 7 d. Nepraleiskite šią 
progą! Krautuvė a tda ra : šeš
tadieniais nuo 9 v. ry to iki 5 v. 
vak. Sekmadieniais nuo 10 v. 

Politinėj programos dalyje kal
bėjo pulk. Julian Niemczek-res-
publikonų partijos tautinių gru
pių direktorius. Jis pasidžiaugė ga 
lėclamas jau antri metai iš eilės 
atvykti į Šį parengimą iš Wa-

(Pilnas tekstas Illinois lietuvių kiai dekoravo sceną, o bare tai 
respublikonų '.ygos buvo persiųs
tas lietuvių spaudai ir radijui) 

bių padėti Lietuvai atgaut i lais
vę. 

NUO ŽMONOS 
SLĖPSIS KALĖJIME 

T. Mc Inerney, nuėjęs į Lake 

Cook apskrities prokurorą pris
tatė Algis Regis. Svečias džiaugėsi 
galėdamas dalyvauti su žmona 
vėl lietuvių tarpe ir gyrė lietu
vius kaip stiprų tautinį vienetą 
kultūrinėj inpolitinėj veikloje. 

Jim Thompson — kandidatą 
į Illinois valstijos gubernatorius 
pristatė banketo pirm. Aleksas 
Jankūnas. Respublikonų kandida
tas į gubernatorius, savo energin 
ga kalba atkreipė dalyvių dėme
sį ir susilaukė gausių ovacijų. 
Jis taipogi paminėjo jog jo buvęs 
pirmasis U.S. attorney asisten
tas Anton Valukas, pasitraukia 
iš savo pareigų ir jungiasi i 
Thompson rinkiminę kompaniją 
koordinuoti tautinių grupių rin
kiminę akciją. 

Lygos metinis banketai yra at-
žymėjlmų banketas, kada yra pa 
gerbiami nusipelnę asmenys, tie! 
oolitinė tiek visuomenininė veik
loje. 

1975 metų Pasižymėjusio lietu 
vio atžymėj'mas buvo įteiktas dr 
Kaz. Bobeliui, ALTos pirminin 
kui už išskirtiną veiklą politinėj 

kininkavo, kaip visuomet, Grigą- j View banką, 3201 N. Ashland 
liūnas ir Balčiūnas. Jiems ir vai-1 Ave., Chi:agoie. iš kasininkės 
dybos nariams .priklauso padėka rašteliu pareikalavo pinigų. Ka-
už gražų vakarą ir dar vieną gra
žų pasirodymą kitiems, bendram 
lietuviškam interesui. 

A-M. 

L B VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS 

LB Marąuette Parko apylin
kės valdybos posėdis įvyko 
1976 m. vasario 27 d. Pe t ro 
Indreikos. bute. P. Indreika 
pradėjo posėdį, kuriame daly
vavo visi valdybos nariai. Val
dyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. P e t r a s Indreika, I vice 
pirm, 
vicepirm. 

sininkė surado j a m krepšelį, su
žėrė 2,571 dol. i r drauge paspau-

doja kitus. Indianapoly nubaus
t a 12 asmenų, kurie laiškais 
siūlė kursus. Net 10,000 apgau
tų žmonių siūlytojams be rei
kalo sumokėjo po 3 dol. 

ĮKLIUVO ADVOKATAI 

Keturis advokatus mokesčių 
įstaiga patraukė atsakomybėn. 
Jie, vengdami mokesčių, neleis
tinai pajamas nukreipė į Ba

dė aliarmą. Policija grobiką I hamų banką, panaudodami nuo 
areštavo. Jis aiškinosi, kad no- į mokesčių atleistą tur tą , 
rėjęs patekti į kalėjimą, nes 
žmona pasamdžiusi du vyrus jį 
nužudyti ir tik kalėjime j i s galė
siąs jaustis saugus. 

BE ŠIRDIES 

GERĖJA ORAS 

Dr. R. D. Stewart skelbia, 
kad Chicagos gyventojų krau-
juje mažėja angliarūkščio kie
kis. Tai laimėjimas kovojant 
su oro ta rša . Trys kaimynai nužudytos au

torės Mari — Gray Jobes gir
dėjo jo3 pagalbos šauksmą, bet 
nešaukė policijos. J i i r kon-

Bfaoaius P r i e ^ i - U t r a k t o 1 " ^ M. Demetrius nužu- ral, Chicagoje, ieško savanorių 
Vladas Velža sekr. ^y-1 2 9 7 0 N - Sheridan, Chica- talkininkų, kurie galėtų padėti 

Jos bute rasta narkotikų, raštinėj ir dovanų krautuvėj. 

DZŠKO SAVANORIŲ 

Loreto ligoninė. 645 S. Cent

ras Manses. P, Leonas : An
tanina Jonynier.ė. Nucširdiliai 
dėkojame. 

x Aukų po o dolerius a ts iun
tė : 
Stasė Kowbell, Kanadoje, 
Jonas Jasiūnas. Evanston, 
Ksaveras Žilinskas, Hollywood. 
Anatolijus Čepulis, Chicago. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

X Regina ir M a d a s Andr i 
jauskai, Andrijauskas Liąuors 
savininkai tapo naujais P i rmyn 

j choro mecenatais Įteikdami 100 
jdolį čekį. širdingas ačiū. Choras 

ry to iki 4 v. p. p. Darbo dieno-. s tato nuotaikingą Lehar 'o ope-
mis nuo 9 v. ryto iki 6 vai. vak. į retę "Grafas Liuksemburgas" 
Krautuvės teL 263-5826; namų 
677-8489. 185 North Wabash 
Ave. (2nd Floor), Chicago, UI. 

X L. B . Lemonto apylinkėm 
narių metinis susirinkimas bus 
kovo 14 d., sekmad.. 3 vai. po
piet Lituanistinės mokyklos pa
talpose, 410 McCarthy Rd.. Le-
monte. Dienotvarkė pramaty ta : 
susirinkimo atidarymas, prezi
diumo sudarymas, darbotvar
kės priėmimas, protokolo skai
tymas , valdybos ir kontrolės 
komisijos pranešimai, Maironio 
lituanistinės mokyklos praneši
mas , klausimai ir diskusijos dė ' 
pranešimų ir jų priėmimas. Pu
sės apylinkės valdybos nariu 
rinkimai, atstovų ir Vidurio va
ka rų apygardos suvažiavimo 
rinkimai. įvairūs einamieji rei
kalai. Susirinkimo uždarymas 
Visi Lemonto ir apylinkių lietu
viai kviečiami dalyvauti. 

(pr.) 

kovo 13 ir 14 d. Marijos a u k š 
tesniosios mokvklos salėje. Bi
lietai gaunami Marginiuose. 

(pr . ) 

srityje. Dr. Kazį Bobelį la!šk 
sveikino prezidentas Gerai d For. 
ir sena'oriiH Charles Percy, tele 
gramą kongr. Edvvard Denvinski. 

Amžinojo nario atžymėjima 
Prez. Fordo specialų Ba l tų jų ' b u v o i t e i k t a s ilgameciui Cicer 

Rūmų asistentą Myron Kuropas. respublikonų veikėjui, viesųjv 
-ristatė lygos sekr. Anatolijus Mi- į mokyklų tarybos nariui Charl-c 
lūnas. Buvo paminėta jog My- \ G e n i u i - 1 ' lalP°& P a l i k i n o spe 
ron Kuropas yra ukrainiečių kil- «a lm laiša. prez Fordas. 

lietuvių įnašą į Amerikos politi
nį ir kultūrinį gyvenimą. Svečią 
prhtatė lygos pirm. K. Oksas, 

mės, puikiai susipažinęs su lietu
vių reikalais ir netolimoje praei
ty glaudžiai bendradarbiavęs su 
lietuviais respublikonų veikloje 
ir kaip regijono Action įstaigos 
direktorius. 

Svečias pasveikino susirinku
sius ir perskaitė specialų vasario 
26 dienos prez, Fordo pareiški
mą lietuviams. Prez. Fordas pa
kartotinai pabrėžė jog Amerika 
nepripažins Pabaltijo inkorpora
vimo, ir kad Helsinkio konferen
cijoj pasirašytas aktas Amerikos 
pozicijos jokiu būdu nepakeičia. 
Prez. Fordo pareiškimas buvo 
sutiktas griausmingais plojimais. • 

Padėkos lakštas buvo įteiktai 
"Cicero Life*' laikraščio redakto
riui Sean O'Gara už ilgametę tal
ką ir specialų dėmesį lietuviam? 
talpinant, aprašant ir fotogrs 
fuojant lietuvių įvykius ( ir pla
čiai .paskleidžiant per laikraščio 
puslapius j platų pietų vakarų 
užmiesčio raioną. Redaktorių sve
čiams pristatė dr. F. Kaunas. 

Svečių tarpe matėsi eilė ameri
kiečių respublikonų, tarp jų kan
didatai į kongresą iš 3 distrikto 
Carl Klein ir Allred, valstijos ats 
tavas "Babe" McAvoy, Charles 
Janulis kandidatas į Illinois sena
tą iš 27 distrikto, į kurį įeina 
ir Marąuette parkas, ir eilė kitų. 

Ona Karosienė, ižd. Stasys Ži- &*°3e-
levičius, parengimų vadovas 
Povilas Norvilas. Švietimo va- | 
lovas Apolinaras Bagdonas, i 
jaunimo reikalams vadovė Dai
na Kojelytė, "Pasaulio Lietuvio" 
"aunimo skyriaus redaktorius 
\lgis Avižienis, valdybos nar ia i ! 
— Paulina Sulas ir Juozas Fa
bijonas. Juozas Gramas pa-: 
'cvies^as vesti kartoteką ir Jo - : 
tas Kaunas pakviestas korės- . 
oondentu. P. Indreika padarė ; 
nlatų pra-esimą apie pasiruoši-j 
mą i V U ! LB tarybos rinkimus, į 
'eure rvyk3 balandž'o 24 — 
?5 d. Marquette Parko apylin- \ 
kės balsavimo vieta — Jaunu-1 
čio Puodžiūno baleto studijoj, 
2556 W. 71 St. Chicago. Illinois Lietuvių respublikonų banketo pi 

; rygos pirm. Kazimieras Oksas pristato jaunųjų respublikonų vadovą Paulių 
Chicagoje ruošiama lietuvių Laniauską banketo dalyviams vasario 28 d. Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos 

tautinių šokių šventė. Čia lie-1 _ ^ . 
tūriai pagerbs JAV 200 metų G u l b į n s k o veiklą Lietuvoje, Vo- ; viai įsijungs į LB veiklą ir Ka-
nepriklausomybės sukaktuves. | k į e t i jo je ir šiame kraš te . Tai : lifornijoje. Už nuopelnus L B 

rv.c^^aa Jai Kaires ir 

Apylinkės valdyba dėkinga vi 
suomenei už gausų dalyvavimą 
metiniame susirinkime, už pa
sitikėjimą ir sumokėtą solida
rumo mokestį, kurio surinkta 
apie 600 dol. Valdyba stengsis 
visuomenės neapvilti, rems pa

yra ilgametis mokytojas, spau-1 veikloje A. Gulbinskui P. In-
dos bendradarbis ir foto repor-: dreika įteikė L F išleistą kara-
teris. Jis gražiai įsikūrė Chi- liaus Mindaugo medalį. Visi 
cagoje, išmokslino dvi dukras, kalbėjusieji Gulbinskams linkė-
kurios yra baigusios aukštuo
sius mokslus, sukūrusios šei-

imas ir lietuviškai auklėja savo 
rapiją, lietuviškas organizaci-j p r i e a u g l ^ P a t s ^ Gulbinskas 
jas, lituanistines mokyklas. Į 
mokyklų vidaus tvarką nesikiš, 
nes tuos klausimus tvarko Švie
timo ta ryba , tėvai ir mokyto
jai. Valdyba sveikina ir kviečia 

dirbo braižyklose. Jis priklausė 
visaį eilei lietuviškų organizaci
jų, kuriose aktyviai reiškėsi. 
A. Bagdonas mokytojų sąjun-

jo sveikatos, ir gražiai įsikurti 
Kalifornijoje. 

A Gulbinskas t a r ė padėkos 
žodj už sveikinimus, linkėjimus 
ir dovanas. Jis pareiškė, kad 
sveikatos sumetimais išvyksta į 
Kaliforniją gyvenimo saulėlydį 
praleisti arčiau dukters šeimos. 

gos vardu įteikė dovaną — po- pferykęe ten žadėjo įsijungti į 
Illinois lietuvių respublikonų visos apylinkės lietuvius vienin- į e z i : J O s k „ y g ą "Tretieji vainikai" j lietuvių kultūrinę veiklą ir o r 

Lietuvos nepriklausomybės šven t* minėjimo metu Brighton Parke, 
Chicagoje Vasario 16 aktą skaitc (iš k.): Viktorija Meilyti, Romas 

i Paleckas xr Rita Aa&ulyti. N u o t r . p . M^ tos 

lyga darbuojasi ne tik respubliko-, gai dirbt i lietuvybės išlaikymo 
nų veikloje, bet taipogi glaudžiai darbą, nepasiduoti nerinktų at-
bendrada-biauja su kitomis res- stovų klaidinantiems skelbi-
publikonų tautinėm grupėm. I r : m a m g Be to, valdyba svarstė 
šį parengimą buvo cakviesta ei- į ateities veikimo planus. P . In-
lė tautinių grupių vadovu susi- dreikienė posėdžio dalyvius pa-
pažinti su l:etuviais. Dalis jų liko 
su lietuviai, iki banketo pabai
gos. Carl Hanson, Cook apskri
ties komisionierius, mielai mokė
si ''Noriu miego" ir "Bitutė pil
koji" šokiu, o kiniečių a'stovas 
bandė jungtis prie lietuviškų dai 
nu. Atrodo jog visi buvo paten
kinti lietuvių parengimu. 

Banketo nuotaiką kėlė pui
kus Xeo-Lituanų orkestras, vado-

vaišino kavute. kur svečiai 
pasikalbėjo įvairiais bendruo
menės klausimais. J. Kaunas 

ATSISVEIKINIMAS SU 
A. GLXBI>-SKU 

Mokytojų sąjunga vasario 24 

su mokytojų parašais. 
LB Vidurio Vakarų apygar-

ganizacijas: LB, Balfą, Moky
tojų sąjungą ir k i tas . Išvykda-

dos švietimo vadovas J . Plačas! mas iš Chicagos išsiveža gra-
apgailestavo A. Gulbinsko iške- I žiausius prisiminimus. Paklaus-
liavimą iš Chicagos. Mes pasi-
gesime rimto talkininko švieti-

tas, kas geriausiai gyvenimo 
slinktyje patiko, a tsakė: mo-

mo baruose. A. Gulbinskas daug Į kytojo darbas ir jaunimo auklė 
dirbo mokytojų sąjungai, rašė 
spaudoj švietimo klausimais, 
skaitė paskai tas ir puošė spau
dos puslapius įdomiomis nuo-

jimas - - t a i šviesiausi mano gy
venimo prisiminimai. 

Po kalbų vyko vaišės, kurias 
paruošė mokyt. A. Rūgytė. Vai-

traukomis. kelias kadencijas šių metu iš dovanotos knygos 
pirmininkavo mokytojų sąjun-

d. A. Rūgytės bute suruošė j gai. 
mokyt. E . i r A. Gulbinskams iš- LB Marąuet te Parko apylin-
leistuves. Susirinko gausus bū- kės pirm. Pe t r a s Indreika ta rė 

vaujamas Ugio^Modesto. Banke !rya mokytojų ir visuomenės at- : atsisveikinimo žodį, L B vardu židinio. žvakutėms ant s talo 
to pirmininkui nepaprastos talki-'atovų. Mokytojų sąjungos pirm. j dėkodamas už ilgametę bend- į mirkčiojant. labai jaukiai p ra -

"Tre'ieji vainikai" paskaitė ei
lėraščių A. Bagdonas ir Gul-
binskų dukrelė Milda Lenkaus
kienė. Šeimos, sėdinčios prie 

ninkės buvo I. Regienė ir Andri 
jauskienė. Algis Grakauskas pui 

Apolinaras Bagdonas pradėjo! ruomeninę veiklą, išreikšdamas leido kolegišką pabendravimą, 
pobūvi. J i s papasakojo apie A. j viltį, kad A, Gulbinakai akty- i Kaunas 
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