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Kinija siūlo Amerikai 
pasilikti P. Korėjoje 
Jeigu pasitrauktų amerikiečiai, jų vieton atsikraustytų rusai 

Washingtonas. — Kinija nori, 
kad Amerika pasiliktų Pietų Ko
rėjoje, sako kolumnistas Jack 
Anderson sindikatinė j spaudoj. 
Tai dar nereiškia, kad Mao ir jo 
režimas būtų pakeitęs planus 
ir nesiektų pasaulinės revoliuci
jos, bet tokios sugestijos palikti 
Amerikos karinius dalinius Pie
tų Korėjoje kyla iš praktiško 
pasirinkimo tarp dviejų būtiny
bių — Amerikos ar Rusijos. 

Amerikiečių karių P. Korėjo
je yra 43000. šiaurės Korėjos 
diktatorius Kim I l - sung viską 
daro, kad jie būtų atitraukti. 
Tada jam nebūtų sunku pradėti 
karą ir Korėją suvienyti jėga, 
panašiai, kaip yra buvę su Viet
namu. Jau niekas neabejoja, 
kad tuo pasinaudotų sovietai, 
ginkluotų ir remtų Kim ir po 
to įsigalėtų. Kinija pasijustų jei 
ir ne apsupta, bet spaudžiama 

replėmis iš dviejų pusių, šiau- mas sukeltų daug naujų rūpės-
rėje, visu 4,150 mylių pasieniu čių Pekinui. 

3 

rusai laiko sutraukę vieną mili
joną kariuomenės. Jeigu sovie
tai įsigalėtų Korėjoje, pusiausvy 
ra Azijoje būtų sugriauta, ir ja
ponai būtų priversti ginkluotis. 
Labai gerai apsiginklavusios 
Japonijos Kinija nepageidautų. 

Pirmieji signalai iš Pekino a-
tėjo praėjusią vasarą, kai tenai 
lankėsi keli Amerinos senato
riai. Percy minėjo pasikalbėji
mą su Kinijos užsienio reikalų 
ministeriu Čiao Kuan-hua. Jie, 
kinai. Korėją norėtų matyti su
vienytą, bet... jie geriau norėtų 
matyti amerikiečius ten, kur, 
jiems pasitraukus jų vietą už
imtų rusai. Labai panašiai kal
bėjo iš ten grįžęs ir kongresma-
nas John Anderson (resp., U.). 
Amerikiečių galimas pasitrauki-

Paskutinioji kongresinė dėle-j 
gacija Kinijoj buvo sausio mė- i 
nesį moterų atstovių. Atstovė! 
Margaret Heckler (resp. Mass.) ' 
ir Patsy (dem.. Hawaii) turėjoi 
kelis ilgus pasikalbėjimus su ki
nų vadais. Pradžioje, kol nepa
žįsta tų, su kuriomis kalbasi, ki
nai šabloniškai kartojo apie 
"imperialistus" ir "karinę inter
venciją" (Amerikos), bet išsi
šnekėjus nebuvo abejorių. kad į 
jie nori matyti Pietų Korėjoje 
amerikiečius ir toliau. 

Panašiai kalba ir kinų diplo- j 
matai "VVashingtone. Dar dau
giau — jie užsiminė, kad Ame- į 
rika gerai padarytų, jei įsireng
tų stiprią bazę Diego Garcia sa
loje Indijos vandenyne ir at
svertų sovietų ekspansiją. 

"Perauklėjimo" 
stovyklos Vietname 

Paryžius. — Vakarų viešosios 
opinijos dėmesį atkreipė ameri
kiečio kunigo O'Connor Pary
žiuje paskelbtas pranešimas a-
pie vadinamąsias "perauklėji
mo"' stovyklas Pietų Vietname. 
Kunigas O'Connor yra Vietna
mo problemų žinovas, Vietnamo 
karo laikais aname krašte buvęs i 
vienos katalikų spaudos agentū
ros korespondentas. Savo pra
nešimą apie Pietų Vietname vei
kiančias tokias stovyklas jis pa
rengė pasiremdamas pabėgėlių 
iš Pietų Vietnamo suteiktomis 
žiniomis. 

Perauklėjimo stovyklos, rašo 
kun. O'Connor, yra viena skau
džiausių Vietnamo karo pasek
mių. Stovyklos buvo Įsteigtos 
siekiant ideologiniai perauklėti 
buvusio Pietų Vietnamo režimo 
atstovas, valdininkus, intelektu
alus ir dabartiniam režimui ne
patikimus piliečius. Stovyklose 
yra neatsižvelgiama elementa
riausio žmogaus orumo, kaliniai 
pažeminami ir nuolat fiziniai bei 
moraliniai įtaigojami. Jų laiky
mas tokiose stovyklose, jau se
niai pasibaigus karo veiksmams, 
rašo kun. O'Connor, yra prie
šingas Jungtinių Tautų paskelb
tos Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos dėsniams, Genevos 
konvencijai, apsaugojančiai ka
r o belaisvių ir aukų teises. Sto
vyklų Įsteigimas pažeidžia taip 
pat Paryžiuje pasirašytą Viet
namo taikos susitarimą, kuria
me yra aiškiai pabrėžiama prie
volė apsaugoti pagrindines de
mokratines laisves: asmeninę, 
žodžio, spaudos, tikėjimo, susi
rinkimų ir judėjimo laisvę. 

Pramato mažiau 
maisto 

Maskva. — Scvietijoj suma
žinti planai maisto pramonės 
plėtimui. Dar gruodžio mėnesį 
buvo numatyta maisto produk
ciją padidinti nuo 26 iki 28 pro
centų, o dabar paskelbta, kad 
iki 1980 bus padidinta tik tarp 
M Ir 2Z prooectg. 

Apšaudė Belfasto 
aerodromą 

Belfastas. — Siaurės Airijos 
teroristai naudoja naują techni
ką: jie netoli Bslfas'o Alder-
grovo aerodrome įkasė į žemes 
mortyrų paleidimo 14 vamzdžių 
ir su gaištukais arba iš tolo val
domais prietaisais apšaudė aero
dromą. Apgadino tik kelis auto
mobilius bei pastatus, žmonių 
niekas nenukentėjo. 

Darbiečiai papeikė 
Whitlamq 

Canberra. — Australijos dar-
biečių partija nutarė papeikti 
savo vadą, buvusį premjerą 
Gough "VVhitlam ir dar du vado
vaujančius asmenis, kad jie rin
kiminei kampanijai buvo sutikę 
priimti Irako pasiūlytus 500,000 
dolerių. Whitlam turėtų dėl to 
atsistatydinti, bet kol kas jis to 
nepadarė. 

WASHINGTONAS. — Kai At 
stovų rūmų komitetas tyrė CIA 
veiklą, studijavo dokumentus, 
dingo ir negalima rasti 232 
slaptų raštų. Komitetui, ypač jo 
pirmininkui kongresmanui Ot;s 
Pike (dem., N. Y.) labai nema
lonu. 

Vatikanas. — Žaibas įtrenkė 
ir nuskėlė ranką vienai švento
jo statulai ant šv. Petro bazili
kos kolonados viršaus. 
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Šeima 

Didžiausio dėmesio amerikiečių 
spaudoje susilaukęs Patricijos 
Hearst teismas. Nuotraukoj Patri
cija atvedama į teismo salę 

Izraelio protestas 
Kissingeriui 

Jeruzalė. — Izraelio premje
r a s Yitzak Rabin sakė, kad j o 
kabinetas sekretoriui Kissinge
riui įteikė griežtą protestą dėl 
nutarimo Egiptui parduoti gink-

j lų. Kol kas Amerika sutinka 
j parduoti Kairui tik šešis trans
portinius lėktuvus, bet Izraelis 
ir dėl to labai rėkia. 

Dresdenas, Rytų Vokietija. — 
"Neues Deutschland" rašo, kad Į 
Dresdeno bibliotekoj buvo už
tikta 18 amžiaus italų kompo
zitorių Vivaldi, Albinioni. Tele-
mano ir kitų muzikos kūrėjų ne
žinomų kompozicija 

Egiptui duos 
didelę pagalbą 

Kairas. — Amerika Egiptui 
nori duoti per dvejus metus 
1.855 bil. dolerių pagalbos, sakė 
iždo sekretorius VVilliam Simon, 
išskrisdamas iš Kairo Simon 
apankė Saudi Arabiją, Siriją. 
Abu Dhabi, Izraąl;. ir Egiptą. Il
gai kalbėjosi su prezidentu Sa-
datu ir laikraštininkams sakė 
aPie jį, jog tai vienas pačių ryš
kiausių vadų šių dienų pasauly, 
turįs labai platų akiratį ir drą
sus. Sekretoriaus toks pagyri
mas Sadato yra pirmas iš va
kariečių aficialių pareigūnų nuo 
to laiko, kai Egiptas 1972 išva
rė sovietus. 

Kada Amerika 
nubus? 

N*ew York. — Pietų Afrikos 
ambasadorius Roelof Botha a-
pie Angolą taip kalbėjo: sovie
tai ten įsikišo. įsitikinę, kad po 
Vietnamo nepasisekimo Ameri
ka neturi noro kovoti, ir jiems 
reikia dabar šią progą išnaudo-

Marokas nutraukė 
diplomatinius 

santykius su Alžirijc 
Rabatas. — Marokas nutrau

kė diplomatinius santykius su 
savo kaimynu Alžirija. Tai pa
darė po to, kai Alžirija pripaži
no vakarinės Sacharos demokra
tinę respubliką, paskelbtą Poli-
sario fronto. Polisario prieš ku
rį laiką paskelbė šią buvusią Is
panijos Sacharą nepriklausoma 
valstybe. Ispanai pasitraukė 

Asmenybes kulto atgimimas 

'IŠMINTINGAS... IS DIDŽIOSIOS 
RAIDES" 

Maskvos generalinio gubernatoriaus ok. Lietuvai 
parengti smilkalai Brežnevo garbei 
paskaityti P, Griškevičiaus lūpomis 

Mlaskva, — Sovietų partijos šias savybes žmogaus iš didžio-
XXV kongrese kalbėtojų buvo šios raidės. (Plojimai.) J i s pui-
kelios dešimtys. Visi daugiau ar kiai žinote padėtį kiekvienoje 
mažiau liaupsino ne tik partiją, respublikoje, krašte :r srityje, 
bet ir Brežnevą, tokiu būdu as- mūsų rūpesčius, mūs.. rci/talus 
menybės kultas, OhrBščiovo pa- ir poreikius. Mea fisada jaučia-
smerktas, vėl atgyja. Bene aukš me Jūsų didelę pagalbą, Savo 
čiausio laipsnio vado garbinimas nuoširdumu, atidumu. :~-pgi reik 
pasireiškė Lietuvos komunistų lumu, pasiaukojamu tarnavlun 
partijos vado., Sniečkaus įpėdi- partijai ir tarybinei liaudžiai Jus 
nio, Petro Griškevičiaus žodžiuo- pelnėte visuotinę pagaroą. ro-
se. štai, kaip jis savo kalbą pra- dote t ikro lenininio tipo vadovo 
dėjo ("Tiesa", vasario 27): pavyzdį, visiems sukuriate gerą 

"Be galo didžiuodamiesi mū- darbo nuotaiką, siekimą dirbu 
sų partija, mūsų šalimi, mes iš- vis geriau ir geriau. Plojimai.) 
klausėme TSKP CK Generalinio Mes nuolat jaučiame tokį pat 
sekretoriaus draugo Leonido kitų mūsų partijoe Centro Ko-
Brežnevo pranešimą... miteto Politinio biuro r.arįų ir 

"Sprendžiant visus komuniz- CK sekretorių atidumą Ir UBO-
mo statybos uždavinius didžiu- latinę paramą. Dalykiškumas, 
lį asmeninį indėlį įneša TSKP tikrai kolektyvinis vadovavimas, 
CK Generalinis sekretorius drau leniniškai principingas reikiu-
gas Leonidas Brežnevas. (Ploji- mas, derinamas su draugiška 
mai.) Jūs, gerbiamas Leonidai pažiūra ir pasitikėjimu kadrais, 
Ujičiau, ne tik išmintingas, ta- tapę kasdieninio gyvenimo ir 
lentingas mūsų partijos vado- veiklos norma visose mūsų nar
vas, įžymus tarptautinio komu- tijos grandyse, kuo palankiau-
nistinio ir darbininkų judėjimo šiai atsiliepia ir visos tarybinės 
veikėjas, bet ir didelės sielos visuomenės vystymuisi, f Ploji-
žmogus, įkūnijąs visas geriau- mai.)" 

SOVIETU GINKLAI MOZAMBIKUI 
Washingtonas. Žvalgybos 

prieš keliolika dienų ir buvusią' žiniomis, sovietai Mozambikui 
koloniją valdyti perdavė Maro-
kui ir Mauritanijai. 

Nouakchott. — Mauritanija 
pasielgė panašiai kaip ir Maro
kas — nutraukė diplomatinius 
santykius su Alžirija. 

Afrikoj bus 
revoliucija 

Londonas. — Zambijos užsie
nio reikalų ministerig Rupiah 
Banda duotame pasikalbėjime 
per BBC sakė, kad visai galimas 
dalykas, jog visam pietiniam A-

gabena ginklus ir amuniciją. Du 
sovietų laivai atvežė ir iškrovė 
T-34 ir T-54 tankus, prie sunk
vežimių primontuojamų raketų 
ir kitokių ginklų. Dar trys kiti 
sovietų laivai pakelėj į Beira 
uostą ir veža ne žaislus. 

Dar nepatvirtintomis žiniomis, 
kubiečiai, baigę karą Angoloje, 
jau keliami į Mozambiką ir pra
deda treniruoti Rodezijos parti
zanus. Kol kas Mozambike y ra 
tik 4,000 partizanų, ir jie blo
gai parengti, blogai apginkluoti. 

ko išmokti, jie turi aukštą tech
nologiją, bet jei jie norės amži-

dai šiais kovos, tai juodieji juos 
išvarys, jų vieton pasikvies ką 
nors kitą. 

i Ronald Reagan, siekiąs respublikonų nominacijos j prezidentus, su Imo-

ti! Jis klausia, kada Amerikal merikos kontinente gali būti la 
pradės rimtai priešintis vis au
gančiai rusų hegemonijai ir no
rui užvaldyti pasaulį? Kas turi 
atsitikti, koks naujas Pearl, 
Harbour turi supurtyti, kad ji 
pradėtų veikti? 

Ambasadorius sako, kad Af
rikoj nėra tokios tautos, kurioj 
nebūtų disidentų, ir juos jau 
verbuoja Maskva ir pradeda ne
ramumus. 

Naujos kopijavimo 
mašinos 

New York. — IBM išleido į 
rinką dvi kopijavimo mašinas, 
kurios per valandą gali atspaus
dinti 4,500 kopijų. Jos gali 
spausdinti ir abiejose lapo pu
sėse. 

Pekinas. — Švedijos ambasa
dorius Kinijai Kaj Bjork buvo 
bene pirmas vakarietis, gavęs 
leidimą lankytis komunistinėje 
Kambodijoje. Grįžęs pasakojo, 
kad ten įvykdyta revoliucija y-
ra daug radikalesnė, nei buvo 
Rusijoj arba Kinijoj, tik jis ne
mano, kad dėl to gyventojai bū
tu, lebai ĮpįMltĄfc l "DekokKūzavaao pcUiiK* ikeittjav 

Pietų Afrikos kariniai vadai 
Pretorijoj turėjo pasitarimą, 
buvo aptartas didėjąs spaudi-

bai neramu, gali kilti revoliuci- j " ^ kaimyninei Rodezijai. Ne-
ja. Ji prasidės iŠ karo Rodezi- ! ž i n o m a S e r a i . *** spėjama, jog 
joj ir persimes į kitas šalis. Mi-! *** nutarta jai padėti, kai j i 
nisteris sako, kad baltųjų b u - | b u s užpulta kitų kaimynų, ne 
vimas Rodezijoj reikalingas juo
diesiems, nes iš jų galima daug 

vien puolama savų partizanų. 
Fidel Castro, grįždamas iš 

Maskvos, dvi dienas viešėjo pas 
Jugoslavijos prezidentą Tito i r 

nai dominuoti ir dėl to su juo- j su juo plaukiojo jachta. Abu 
pareiškė didelį pasitenkinimą 
dėl įvykių Angoloje. Spėjama, 
kad Castro iš Jugoslavijos tie

siai neskris namo, sustos kur 
nors ir Afrikoj, gal būt, Alžiri-
joj, k u r yra taip pat daug ku
biečių patarėjų. 

Jeigu sovietai ir Castro rim
tai sutarė remti Mozambiką ir 
ten ruošti maskviniua agentus 
Afrikai, Washingtone manoma, 
kad ta i bus jiems sunkiau pada
ryti nei Angoloje. Minimos ke
lios priežastys; 

1. Mozambikas yra toliau pa
siekti ir rusams, ir Kubai; 

2. Kubiečiai kariai, jei bus pa
siųsti kovoti su Rodezijos ka
riuomene, susidurs su gerai 
ginkluotais ir paruoštais kariais, 
ne tokiais, kaip angoliečiai; 

3. Mozambike turi daug .ta
kos kiniečiai. Jiems labai nepa
tiks, kai sovietai ar jų "svetim
šalių legionas" stiprins savo po
zicijas. Kinai neužmirš ir pasku
tinių Castro žodžių, pasakytų 
sovietų partijos kongrese apie 
maoizmą ir jo išsigimimą Jie 
reaguos, o kaip tai padarys, pa
aiškės vėliau. 

Maskva. — Vitas Gerulaitis 
ir d a r penki kiti amerikiečiai 
dalyvauja Maskvoj Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos teniso turny
ro atidaryme. Turnyras prade
damas Maskvoje, o šios savai
tės pabaigoj bus tęsiamas A-
merikoj — Philadelphijoj, Cte-
velande ir Indianapolyje. 

vl» vokiečių jpaodocg 

KALENDORIUS 

Kovo 9: Kandidas, Pranciška, 
Žygintas, Visgailė. 

Kovo 10: Makaras, Anastazi
ja, Visvydas, Žibuolė. 

Saulė teka 6:15. leidžias 5:49. 
ORAS 

Daugiausia debesuota, gali
mas smulkug sniegas, šalta, a-
pie 35. laipsniai 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI m SVEIKTI PAJ«GUMO rODYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS ) SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd^ Oiioago, I1L 606S6 
•* 

LIGOS IŠVENGIMAS — GERIAUSIAS 
JOS GYDYMAS 

Stenkimės išvengti krauja.-
gyslių ligos, tada geriausiai 
padėsime savo širdžiai. 

\Viiliam Dock, M.D. 

Kada pagaliau, mes pradėsime 
savas širdis tinkamai gydyti, vi
sokeriopai, net keturiais būdais, 
jas sargdinti nustosime? Rodos, 
nesame tiek sumenkę, kad nega
lėtume ryžtis pradėti sveiką gyve
nimą. Tikrai, mes nesame tiek 
giliai įsibridę į visokeriopą- ne
sveikatos liūną, kad jau nepajėg
tume Sfortsri i pasigėrėtinos svei
katos, įvairiomis gėrybėmis gau
sų, tikrai žmonišką šioje žemėje 
gyvenimą. Todėl nustokime to
liau klausę savo sveikatos priešų 
patarimų. Perdaug dabar mes 
klausome visokių: pelnagaudžių 
mums giedamų "meilių", mus 
žudančių dainelių — už tai ir vė-
luojamės su savu pasitaisymu 
sveikatos srityje 

Nustokime save žudyti 
Juk mums kai kurios moterė

lės įkaiba valgymą ir persivalgy
mą debiais — saldžiais patieka
lais. O kad dėl to per anksti 
kcĄ&s užversi •— jos tik džiaugsis, 
didesnį palikimą gavusios. Tas 
mūsų suriebėjimas — susaldėji-
mas yra viena mūsų mediciniškų 
tiuodėmių. 

Pensininkai vienas kitam pa
taria nedirbti, o vien tik prie kor-

• tų sėdėti, vien tik apie savo artri-
tį — bursitį kitam galvą sukti ir 
savo energiją niekais leisti. Per
daug lietuviai blogai apie savo 
artimą atsiliepia ir taip niekingai 
•besielgdami ne tik artimą vargi
na, bet ir save niekais verčia. 
Blogiausia, kad taip neveikdami 
ir persikąlbėdami pensininkai ta
riasi tinkamai leidžią -pensininko 
dienas. Tas užsisėdėjimas ir gan
donešio rolės savo gyvenime at-

'Ifkrmas yra antroji mediciniško
ji nuodėmė. 

Širdį mes apsaugosime nuo 
stipriausios giltinės - sklerozės 
dalgio, jei nustosime, net savo 
maisto neparagavę, barstyti ant jo 
valgomąją druską. Jos dabar per
daug kiekvienas vartojame, nes 
esame Įpratę į nesveikai sūraus 
maisto vartojimą. Druska sulai
ko vandenį mūsų kūne, kelia 
kra-urjospūdį ir taip sunkina dar
bą mūsų širdžiai; Išklausykime 
kiekvienas šiandien mūsų širdies 

'•''prašomo — nekartokime trečios 
mediciniškos rraodėmės — nus
tokime sūriai valgę rr savo vaikus 

. į sūrumą skatinę. Juk tie sūrių 
bulvių pjaustiniai (potato chips) 
yra mūsų vaikų.,pirmieji žudikai. 

Pagaliau, laikas mums visiems 
mesti is burnos ketvirtą medici
nišką nuodėmę — nustoti rūkyti 
dėl malonumo, dėl skonio. 

Gydytojai, pirmieji duokime 
pavyzdi -

Gydytojai dažniau už bet 
kurią kitą profesiją miršta nuo 
širdies kraujagyslių ligos. Apsi
saugojimas nuo širdies kraujagys 
lių skelrozės yra sėkmingiausias 
gydymosi būdas nuo šios dabar 
labai dažnos ligos. Apsisaugoji
m u gydymasis nuo visų ligų yra 
žinomas visiems gydytojams. 

Senas patarimas ."Gydytojau, 
pasigydyk pirma save" — tinka 
visiems, tiek dabartiniams kūno 
gydytojams, tiek dvasinių reikalų 
tttįrkytojams. Dabar šiame kraš
te gydytojai gausiau už kitos pro
fesijos narius kenčia nuo širdies 
kraujagyslių sklerozės Tai kaip 
gydytojas pamokys pacientą, 
jcaip saugotis nuo sklerozės šalti
nių, jei pats gydytojas neina ša
lin n u o sklerozės versmių? 

Žmogum netapai — sveikatos 
kalba yra kinu kalba 

Cia prisiminkim, ką gydytojas 
kalba savo pac ien tus* ftcdAt-
nines snedicinos žinias pasiima 

savo elgsenos vadovu tik žmogu
mi patapęs žmogus. Mediciniška 
kalba dar žmogum netapusiam 
asmeniui yra kinietiska kalba — 
jis jos nesupranta ir nesistengia 
suprasti. Taip nesužmoniškėję 
savomis asmenybėmis žmonės ne 
pajėgia mediciniškomis žiniomis 
pasinaudoti tol. kol jie ima tapti 
tiksais žmonėmis savo dvasia ir 
asmenybe. Štai ką mums pataria 
medicina nuo širdies ligų apsi
saugojimo reikale. Visų (pirma at
siminkime visi pirmą medicinos 
turtinimą, kad vien tik pariebė-
jęs kraujas — be kitų talkininkų 
— gali užkimšti širdies krauja
gysles. Taigi, riebalai kraujuje, 
patys vieni, be kitų talkininkų, 
gali mums širdies ataką prišauk
ti dar jauname mūsų amžiuje. 
Mat, širdies arterijų užsikimši
mas yra tas pats, kas širdies ata-

L ir M. šimsnskiai su ciceriškiu 
pažmonio programa. 

Venclovų gėrisi Lietuvios sodybos 
Nuotr. AL Nagio 

KANADOS 2INI0S 
Hamilton, Ont. 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ 

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo sukaktį Hamiltonas 
atžymėjo vasario 15 d. V. A. pa
rapijos svetainėje iškilmingomis 
pamaldomis, ku r i a s a tnašavo 
kum L. Jonikas, o dienai pri
taikytą pamokslą pasakė msgr . 

;: > gavimos Tas širdies atakos <*• J- Tadarauskas . Bki lmingas 
gavimas per riebalais širdies s v - M^* 8 * dalyvaujant o rgan i 
arterijų užsikimšimą greitinamas 
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į imus perdavė latvių ir estų at
stovai. 

Pagrindinę paskaitą anglų ir 
lietuvių kalba skaitė prof. G. j 

įPro^uta iš Ottawos. Sunku pa-i 
Į sakyti , a r visi sutiko su prele- | 
gento kai kuriomis kontraversi-

į nėmis mintimis, priešingomis 
, mūsų veiksnių vedamai linijai 
į ir akcijai, tačiau gal jos čia už-
i augusiam jaunimui buvo leng-
I viau suprantamos už vyresnės 
Įkartos, vedančios bekompromi-
sinę kovą už Lietuvos laisvę. 

Po oficialios dalies sekė me
ninė programa. Po ilgesnės per
traukos vėl išgirdome torontie-
tj soL Rimą Strimaiti ir p i rmą 
ka r t ą duetą V. Verikaičio su 
R. Strimaičiu. Abu paliko la
bai gerą įspūdį (nors gal M. 
Pet rausko "Bernužėli nesvol-
iok" nelabai tiko iškilmingam 
aktui) ir reikia tikėtis kad juos 
abu teks dainiau scenoje pa-

C ? 

9U I 

THE UTHUAN1AN W O * U > W l D e DAU-Y 
(543 WEST «3rd sn\ . CHICAGO, DLL. 80629. TeL LU 5-9500 
Second Class Postage pakl at C h l o r o , IUtooia PuMisoed dally, 
ezcept Sundays, Legal hohdays, days afler Chriitmas and Easier 

by tbe Lithuaniaa Press Society. 

Illinois. 
Foreign 

Subscription Rates: $28.00 — Chicago and Cook Cc-unty. 
Elsewhere in U.SA. $26.00. Canada $28.00. 
Countries - - $29.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u2 gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs. 

"Draugo* prcenumerata mokama Iš anksto £ 
metams 6 mėn. 3 mėn. 1 mėn. . £ 

Chicago Cook, HL $28.00 $15.00 $10.00 S4.00 s 
Kanadoje $28.00 $15.00 $10.00 §4.00 = 
Kitur $26.00 $15.00 $10.00 — = 
Užsienyje $29.00 $17.00 $11.00 — M 
Savaitinis $18.00 $10.00 — — = 

zacijų vėliavoms ir organizuotai j visuomet malonu dalyvauti lie-
skautams, šauliams ir ateitinin- į tuvių ta rpe , lietuvių šventėse, 

p a t pažymėjo, kad lietuviai į šj 
k r a š t ą atsivežė gražias t radi
ci jas , puikius tautinius rūbus, o Į matyti . Daug gyvumo įnešė Ha 
ypat ingai Lietuvos auksą _ gin! miltono '•mažųjų'" tautinių šo-
ta rą , kur iuo ji buvo ypatingai j kių grupė Gyvataras, vado-
sužavėta , ilgai kalbėdama ir tei- ; vaujamas I. J Jokubynienės, 
r audamas i prieš akademiją su į šokėjai, pašokdami vėdarą, suk-
Aido chore dalyvėmis. Didelis ; tinj ir kalvelį. Meninę progra-
lietuvių bičiulis — miesto meras , mos dalį užbaigė jungtinis cho-
V . Copps priminė savo dalyva- j r a s — Hamiltono Aidas, Hamil-1 
v imą pirmoje Kanados lietuvių; tono V. A . parapijos ir Toronto 
dainų ir tautiniu šokių šventė-j Prisikėlimo parapijos, padaina-
je Hamiltone, kuri j a m palikusi, ves šešetą dainų, kurioms diri-
gražiausius prisiminimus ir j am; gavo V. Verikaitis. Chore domi-

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsaką Skelbimų rai
nos prisiunčiamos gavus prasytu* 

~ • Redakcija dirba kasdien 
E &3Q — 4:30, šeštadieniais 
5 &30 — 12:00. 
S • Administracija dirba kas-
= dien nuo 8-30 iki 4:30, šesta-
S dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiint«imttniiĮimiĮi^ 
ofiso tr bato Olyuple 3-4158 TeL PR 8-S&9 

DR. ANNA BALIUNAS 
2858 W e s t 63rd Street 

AKIŲ. A U S Ų . NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal Busitarimą 

orgaiuzaci-

kams, buvo užbaigtas mūsų him
nu. 

Pagrindinis minėj imas buvo 
surengtas Scot P a r k 
jos auditorijoje. P o 
jų vėliavų įnešimo, Kanados 
himno ir prel. J . Tada rausko in-
vokacijos, t rumpą Įvadą į šven
t ę anglų i r lietuvių kalba padarė 
L B Hamiltono apyl . valdybos 
pirm. L. Skripkutė, perdavusi 
tolimesnį programos vedimą Vi
dai Stanevičienei. P ranešė ja pir
miausiai į sceną pakvietė Went-
worth - Hamilton apygardos 
pirmininkę A. Jonės , kur i savo 
sveikinimo kalboje palinkėjo 
lietuviams laisvės. Anksčiausiai 
už visus aukštuosius svečius 
atvykusi pirm. A . Jonės taip 

trijų blogybių: pakelto kraujos
pūdžio, tabako rūkymo ir užsisė
dėjimo — neveikios. 

Medicina turi vaistų gydymui 
krūtinės anginos. Kitokie vaistai 
vartojami, gavus širdies ataką. 
Kai visa tai negelbsti — daroma 
širdies kraujagyslių pakaita — 
vadinama "bypass" operacija. 
Bet visų geriausias širdies sklero
zės gydymas yra apsisaugojimas 
nuo sklerozės. Tai mažiausiai pa
vojingas, o labiausiai sėkmingas 
apsisaugojimas yra. Ta apsauga 
yra geras širdies gydymas ne tik 
gydytojams patiems, bet ir jų 
visiems pacientams. 

Neriebinkime savo kraujo — 
nesulauksime širdies atakos 

Jau prieš 80 metų buvo susek
ta, kad tinkamas maistas yra 
svarbiausia priemonė sutvarky
mui širdies kraujagyslių ligos. 
1896 m. pajėgiausias to meto ka
nadietis gydytojas Osler pastebė
jo, kad jo privačios praktikos pa
cientai nevienodai dažnai sirgo 
širdies kraujagyslių liga. Ši liga 
retai pasitaikydavo neturtingųjų 
pacientų tarpe: jie negalėjo rie
biai valgyti ir negalėjo užsisėdė
ti: jie turėjo sunkiai dirbti, kad 
duonos kąsnj sau ir šeimai už
dirbtų. 

Tas skirtumas Širdies atakos ga
vime neturtingųjų ir turčių pa
stebėtas ir rusų tarpe paskatino 
atlikti tyrimus su triušiais. Sun
kiausią sklerozę pas triušius gali
ma sukelti pradėjus triušius šerti 
gyvuliniais riebalais gausiu mais 
tu ar grynu cholesteroliu. Kraujo 
pariebėjimo ir stipriai skleroze su 
sirgimo santykiavimas buvo pa
stebėtas pas žiurkes, šunis, viš
čiukus ir beždžiones. Tas pats 
skleroze susirgimas dėl per-
riebaus kraujo pastebėtas ir pas 
žmones. Tik vienos ir plaučių ar
terijos nesukalkėdavo nuo rie
baus kraujo. Malonu žinoti, kad 
skleroze susirgę gyvuliai dėl per-
riebaus kraujo vėl atgaudavo 
sveikatą tada, kai jie liesu mais
tu būdavo maitinami. Mažai rie
balų turinčiu maistu gyvuliai 
maitinami sugebėjo savo arterijų 
sklerozę visiškai prašalinti. 

Visada apsimoka turėti 
liesą kraują 

Sekantieji faktai toliau patvir
tina riebaus maisto žalą širdies 
arterijoms: 1. Tie žmonės, kurie 
mirė dėl bado ar nuo suliesėjimą 
sukeliančių ligų neturėjo savo ar
terijose riebalinių priskretimų 
(plaąues) — tik buvo likę jų ar
terijų vidinėse sienelėse buvusių 
priskretimų žymės —randais su
gijo priskretimai. 

2. Kai labai riebų kraują t fflNDERS MEDICAL ARTS. 
rintieji pradeda maitintis liesai ir 3 2 1 3 W 6 3 f d S t f M i 
pradeda imti riebalus .kraujuje. «» t m* r J 7 Q 7 
mažinančiu* vaistus, jie sumaži- ^.JY^VEMOKAMAI 
na kraujuje nebalus (cholestero- M e a p a ^ e f ^ u o s i m jūsų gydytojui 
1( ir triglyceridusl. Kai tie krau- miitintiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii* 

y r a geri sio kadang i lietuviai 
k r a š t o ir Hami-tono m. gyven
to ja i . Miesto vardu meras per-

navo moteriški balsai , nes sce
noje suskaičiavau 21-ną vyrą 
ir 63-is tautiniais rūbais apsi 
rengusias moteris. Akademija, 
kurioje dalyvavo apie 500 ha 

DR. K. G. BALUKAS 
Aku^rt..* tf motery B^o» 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawlord 
Medical Bnildiiig) TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal •usitarima. 

- Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004 

gimnazi-Į d a v ė taip pat linkėjimus tikė-j miltoniečių, baigia Lietuvos 
damas , k a d Lietuvai išauš lais- \ himną. Pr ie jėjimo surinkta 442 
vės ry tas . Taip pat savo linkė- doleriai. 

jo riebalai sumažėja daugiau, 
kaip 60 proc. tada tie žmonės per j 
kelias savaites netenka riebali
nių guzų ant savo odos atsi
randančių Xanthoma — tokie 
riebalų guzai medicinoje vadina
mi. Tie žmonės, kurie negalėjo 
vaikščioti dėl blauzdos skausmų 
atsiradusių priskretėjus jų kojų ar-
erijoms, po keturių mėnesių lie-
saus maitinimosi vėl galėjo pa
togiai vaikščioti, nes jų kojose pa 
gerėjo kraujotaka net 60 proc. 

3. Antro pasaulinio karo metu 
800 amerikiečių karių, jaunesnių 
negu 35 m. amžiaus, mirė nuo 
širdies kraujagyslių sklerozės 
naujokų treniruotės metu. Tuo 
taupu Anglijos kareivių tarpe be
veik nebuvo tokių mirčių. Mat, 
anglai valgo liesiau, kaip ameri
kiečiai. Anglai nevalgo kaip ame
rikiečiai daug pieno mišinių 
(milk shakes), retai jie valgo 
sviesto ir kiaušinių; anglai neval 
go riebalais persunktos mėsos. 
Tik atsiminkime mūsų bekonus 
— riebesnių jų anglai iš Lietuvos 
nepeikdavo. 

4. Pusė visų Amerikos kareivių, 
žuvusių Korėjos kare (jų amžiaus 
vidurkis buvo 22 metai) turėjo 
matomus širdies arterijų priskre-
timus. Tokios sklerozės nebuvo 
rasta žuvusiųjų korėjiečių karei
vių tarpe. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ JB. VIDAUS LIGOS 

Blarquette MedStaU Cente* 
6132 So. Kedzie A ve. 

V a i : pirmad.. antrad. ir ketvlrtad 
6 Iki 7:80 vaL vakaro. 

Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Offtso telet. W4 5-2670 
Rerid. teL VFAlbrook 3-3048 

TA Ofiso H E 4-5849, re/- 888-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 

antrad., penkta. 1-5, 
nusitarus. 

1 Iki 6 popiet 
treč. ir ftest. tik 

Kun. Petras 
ir šio skyria. 
pažmonyje. 

baitis įteikia alvudiečiams — Aleksui Krumpliauskui (kair.) 
vedėjui savo knygą apie Indiją Lietuvio sodybos Chicagoje 

Nuotrauka M. Nagio 

5. Gyvulius auginą kiniečiai, 
valgą daugiausia mėsą ir pieno 
gaminius, net 30 kartų dažniau 
miršta nuo Širdies kraujagyslių 
ligos, palyginus su kiniečių žve
jais, kurie minta žuvimi, ry
žiais, sojos pupelėmis ir aliejais. 

6. Riebaliniai guzai odoje 
(Xanthoma; ir sausgyslėse retai 
kada atsiranda anksčiau, kol 
kraujuje paaoga cholesterolio 
kiekis daugiau kaip 400 proc. ir 
triglyceridų kiekis lygiai gausiai 
pakyla. Gera žinoti, kad minėti 
riebaliniai Klodai sutirpsta — 
pranyksta, kai kraujas suliesina-
mas tinkamu maistu ir gydymu. 

Išvada. Nustokime toliau ru
dens lapais kritę, dar jauni bū
dami nuo širdies kraujagyslių 
sklerozės — nuo širdies atakos. Į 
Pradėkime keisti savo gyvenimo 
šunkelius tikrais gyvenimo ke
liais. Tokiais keliais eiti gali tik 
tikru žmogum tapęs — sveikos 
asmenybės savininku. Todėl 
tvarkyk i mės savo asmenybės jaus 
mus iki pajėgumo atsisakyti visų 
medicinškų , nuodėmių — ypač 
pirmosios jos"— kraujo suriebėji-
mo. 

Dr. Ant. Kudoko kabinetą perėmė 

DR, EDMUHD E, CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2*09 W e s t 51st Street 
TOL GB 8-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. ii penk-
tad. 10—4, fiežtad. 10-3 vai. 

Ote. teL 735-4477; Rez. PR 8-6960 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA rR CHlRURGfi 
Specialybė — Nervą ir 

Emocinės l i g o s 
CRAWFORD MEUTCAJL, BUILDING 

8449 So. Putask! Road 
Valandos pagal susitarimą 

TeL 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave- Cicero 

Kasdien 1-3 vai. tr 6-8 vai. vaJc 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 ir 4 vaL popiet 

TeL REIianee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 West 59th Street 

VaL pirmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vaL popiet ir 6-8 
vai. vak. še^tad. 12-2 vaL poplst o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 
KCDIKTf n t VAIKŲ UGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BCTLDCTG 

7158 South Western Aveno* 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
llrt 1 vai. popiet 
Ofiso teL R E 7-1168; rezkL 239-2919 
Offeo HE 4-1818. Rez. PR 8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specialybė \ r d a u s l igos 
24*1 w e s t 7 1 s t Street 

f 71-os ir CampbeU A ve., kampas) 
VaL: pirmad., antrvd.. ketvlrt. ir 
penkt 3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus. 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
ŠIRDIES LR VTDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
Valandos pagal susitarimą, 

o l P T I C A L S T U D I~0 
VIOLETA KAROSATT* 

7051 So. Washtenaw, teL 778-67S8 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rėmu pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:30. 
Ketv. 1-8 v. v. šeSt 10-4 • . p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Pasiskaityti. 
cember 1974. 

Consultant, De-

SCRANT0N0 VYSKUPIJOS LIETUVIŲ PARAPIJOS 
SURINKO BAŽNYČIOSE L K. RELIGMEI ŠALPAI: 

| | imi l1 IP"«HIUI IHUIHIHHI1|HI IMMIH!l l 

Šv. Trejybės parapija, Wilkes-Bar-
r e $714.00. šv . Kazimiero pa-
rap.. Wilkes-Barre S613.00, Šv. Juo
z a p o parapija, Scranton $562.00. 
Š v . Kazimiero parapija . Pit tston 
$500.00. š v . Marijos parap.. Kings-
t o n $343.00 Šv. Onos parapija, Lu-
zerne $313.85. š v . P e t r o ir Povilo, 
Hazleton $289.00. Šv . Mykolo pa

rap . Scranton S277.00. Š^. Pran
c i škaus parapija, Wilkes-Barre 
S239.00 Šv. Petro ir Povilo. Sugar 
N o t c h $133.40, Šv. Juozapo parap.. 
N a n t i c o k e S120.00 Šv. Marijos par., 
N a n t i c o k e S115.00, Šv. Marijos pa
rap. , D u r y c a S89.70. šv. Marijos 
A u š r o s Vartų. Eynon $86.00 

BODY W0RK C 0 L L I S I 0 N E K P E R T S 
J. STAMTVICITJS 

Transminaions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos ( B o d y ) ir Spanrq darbas 

(Fender ) pilnas Pataisymas 
G A S FOR LESS 

2637 W . 4 7 t h S t M te!. 523-1249 
Chicago, Illinois 60632 

^aoooooooooooooooooooooooooooo<xx>ooooooooooooo<xxx>ooo 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
8240 80. RALSTED STREET TEL. — CA 5-T252 

RADUO rp. 8TEREO APARATŲ PARDAVTMAS TR TAISTMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Rezid. teL — GI 8-«873 

DR. W. M. EISIN-EISiNAS 
A K U Š E R I J A IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
61S2 So . K e d n e A ve- W A S-2670 
Valandos pagal snsltartma. Jei •©-

atsiliepia, -kamMntr. MI 3-0001. 

TeL — BE S-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
S907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitariiaą 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CH1P.VROUA 

Ofisai: 
111 VO. WABASH A VE. 

4200 XO. CE?fTRAL AVH. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

S O K S A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 63rd Street 

Pirmad. antrad.. ketvlrtad.. Ir penlct 
nuo IŽ lkl t vai. Ir nuo 5 Iki 8 *al 
vak., Seštad. nao 1 lkl 4 vaL 

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

DR. A. JENK1NS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

S844 W e s t 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. V. JUČAS 
4SV-4441 — l/O 1-4S0S 
jei neaidliepia 5S1-I070 

OTX)8 U 0 0 9 — CHIRURGIJA 
Ofisai: 1002 N. We«tera A ve, 

6214 N . Westera Ave. 
Valandos pagal susitarūną 

VTsI telefonai 652-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
VaL: ka*ll*n 10-12 Ir 4-7. Treclad. 
Ir Mttad. tik roaltarjim. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akla. Pritaiko akinio* tr 

"conttact lense*" 
VaL pagal rasitarlma. ridaryta tre& 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS LR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880: rez. 448-5548 

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

Adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso telef 

Rezkleact*ofl 
Valandos: pirmad 
Ir penktad. nuo 1 

RE 5-4410 
GB S-MU 

antrad., ketvlrtad. 
Iki S ral. popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir m. 2852 W. Sfth SC 

TeL PRo«pect 8-1323. 
Ofiso vai.: Pirm., antr. tr«4. ir 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. tr « lkl v. v , 
šeSt 2-4 p.p. ir kitu laiku susitarus. 
Offcto tH HT 4-212S, namu GI S-Sltft 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West TLst 8treet 

Vald.: plnn., antrad.. ketv. Ir penktad 
1-6 ir 6-7 — U anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
S107 West 71st Street 

popiet 
Kusi tarimą. 

Valandos: l -« vai. 
Tre£ ir taead. pagal 

Ofiso teL 586-S166. namu 636-4850 
DR. PETRAS ILIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURG.AS 
6234 S. NarraRansett Ave. 

Vai.: pirm., antr., ketv. j . 7 ; ponktad 
2-6 vai. še&tad. pagal susitarimą. -

file:///Viiliam
file:///rdaus


Du Šimtai metų 

ATŽYMĖTI LAISVĖS LAIMĖJIMAIS 
Amerika yra tapusi daugelio rentę jų laisvei pagrindus. Atvy-

tautų priegloba ir kovos lauku, kėliai ii Europos ar jų vaikai ne-
Cia ėjo kovos už naujo pasaulio norėjo pripažinti Čiabuviams 
kūrimą, už geresnį gyvenimą, (indėnams) pilnų teisių, patys 
prieš gamtos jėgas ir net vienų tapdami jų viešpačiais. Vergijos 
prieš kitus. Palyginus su senomis negandas nebuvo amerikiečių išra 
imperijomis ir karalystėmis, su dimas, bet jos paveldėjimas dar 
istoriją tūkstantmečiais kūrusio- šiandien slegia Amerikos sąžinę, 
mis tautomis ir valstybėmis, A- Tačiau Amerika nesustojo prie 
merika yra naujas pasaulis, nau- šių nelemtų kraštutinumų. Jos 
ja valstybė ir nauja tauta. Ka- gyventojai — tiek ateiviai, tiek jų 
daise poetas Milašius Ameriką vaikai, tiek nuo seniau įsigyve-
vaizdavo daugelio tautų kapiny- n u s i e j i šiame krašte — pamažu 
nu, nes čia, kurdamos naują gy t a n e paveldėtą nedalią, atitaisi-
venimą, išnyko daug tautų, bet n ė j 0 skriaudas, .plėtė tikrąją lais-
iš_tų tautų margumyno jos su- V ę j r ryškino asmens vertės paži-
kure naują tautą. nimą. N ū n a i Amerikos laisvės 

Nūnai jau niekas, i Ameriką traukinyje j au gali susėsti visi 
nežiūri tomis pačiomis akimis, kartu ir laisvai keliauti, laisvai 
kokiomis žiūrėjo tada, kai dau- planuoti savo kelionės galą ir 
gybė emigrantų iš Europos vyko į ieškoti galimumų kurti naują 
nežinomybę — į užjūrį, kuris gyvenimą. Jei dar ir antrojo ne
buvo neaiškus, bet visus viliojo priklausomybės šimtmečio pa
savo auksu ir nauju kontinentu, baigoje yra blogybių ir neteisin-

KREMLIAUS SIEKIMŲ BODAS 
Leidimas nukrypti, kad galėtų laiku pavergti 

DR. J. DR.\UGEL1S Kadangi Prancūzijos komunis
tų kongreso metu užsienio ko
munistų delegacijos nebuvo pa
kviestos tarti pasveikinimų (ma
tyt, bijota polemikos), tai prieš 
kongreso uždarymą vasario 8 d. 

nizmo realybę ir idealus, p.isėti 
nesutarimus pažangiųjų jėgų ei
lėse". 

Atkirsdamas priekaištams, kad 
dvylikoje Prancūzijos miestų bu-jSov. Sąjungoje nėra laisvės, Kir 
vo surengti komunistų mitingai. 
Kirilenko ,Sovietų komunistų at
stovas, važiavo į Nanterre ir ten 
pasakė, ką jis turėjo ant širdies. 

Kirilenko buvo entuziastiškai 
sutiktas 5000 minios, kuri choru 
šaukė: "Sovietų Sąjunga". Čia Ki
rilenko oponavo Marchais te
zėms ir ištraukė iš archyvo prieš 

lenko nemirkčiodamas teigė, kad 
"Sovietų piliečiams yra užtikrin
tos visos teisės ir visos laisvės". 
Bet yra tam tikrų išimčių. "Pas 
mus nėra " tam tikrų" laisvių ir 
jų būti negali, pvz. draudžiama 
karo propaganda, kurstymas ne
apykantos, smurto, skleidimas ne 
moralumo. Tauta, kurios valia 

čionybė yra nesuderinama su 
marksizmu, nepatiko prancūzų 
komunistams. Užuot polemizavus 
su vyskupais, į tribūną buvo iš
šaukti keli "katalikai", kurie įro
dinėjo, kaip jie suderina savo ti
kėjimą su komunizmo mokslu. 
Reiškia, praktiškai ir katalikai ga
li būti gerais komunistais. 

Kongresui pasibaigus Pary
žiaus Bourget rajone, parodų 
kvartale, buvo surengta visuome-

Vasario 16-sios minėjime Washingtone kalba kongr. T. 
A. Varnas, kongr. L. Wolff, N. Beaggi ir J. Abadlo. 

Nuotr. ^ 

Mcri ja j i . S ė d i : 

Bacevičiaus 

gubai laisvas, nes jam nereikia 
savo buto dalintis su kitais". In-

nei "liaudies šventė"" su visokiais formacijos laisvė net ir apie pa-

Sąjunga yra nepamainoma atra
ma kovoje už komunizmą. Todėl 

Šiandien Amerika yra turtinga gumo, už tai atsako laisve besi- Į antisovietizmas, nežiūrint, iš kur 
naudojantieji ar laisvės tinkamai 
nesuprantantieji šio krašto pilie
čiai. 

penkerius metus Marchais pasą- j yra išreikšta socialistinės valsty-
kytą kalbą Maskvos Sov. Sąjun- į bės įstatymais, neleidžia asme-
gos partijos suvažiavime Ten i nims kenkti socialistinei visuo-
Marchais pasakęs, kad "Sovietų į menei, susirišti su imperialis

tiniais centrais ir siekti reakcio
nieriškų uždavinių". Čia Kirilen
ko padarė aiškių aliuziią į Sov. 

valstybė, padedanti karo su
griautiems ir neturtingiems kraš
tams. Savo labdaringomis insti
tucijomis ji yra toli pralenkusi 
Šalpos ir pagalbos draugijas se
nose Europos valstybėse. Ameri-

jis pasirodo, yra nusikaltimas 
prieš darbo klasės interesus". 
Tiesiogiai neminėdamas vyks
tančiame prancūzų komunistų 
kongrese atmestos "proletariato 
diktatūros", įspėjo prancūzus, sa
kydamas, kad, jei komunistai no
ri pasisekimo, jie turi likti ištiki
mi marksizmui - leninizmui. 

Kitas klausimas, kurs erzino 
Kirilenko — tai paminėjimas, tiniame kongreso posėdyje, 
kad Sov. Sąjungoje nesą asmens 
laisvės. Kalbėti, kad ten nesą lais
vės, reiškia pasiduoti sukurtam 
mitui, kuris pasireiškė neva žmo
gaus teisių gynimu Sov. Sąjun
goje. Kas taip elgiasi, rizikuoja 
įkristi į pinkles. "Atsirado nauji | Pirmuoju partijos sekretorium 
bandymai diskredituoti komu- | patvirtintas Marchais. Pati parti-

Laisvę brangina visi. Ne tik šio 
krašto žmonės, besidžiaugia ne

ką yra demokratijos ipavyzdys, priklausomu, tur t ingu ir patogiu 
kurio ją mokė Europos kovotojai gyvenimu, bet ir jų senolių pa-
už laisvę ir demokratiją, bet jos pėdininkai, likę savuose kraštuo-
neįgyvendino savo kraštuose. Ji ^ gavo kilmės šaknų ieškojimas 
yra ir pertekliaus kraštas, iš ku- § i u 0 metu ryškus Amerikoje, nes 
rio pagalbą gauna ne tik drau- t a u t a be praeities y ra medis be 
gai, bet ir priešai, kartais net gaknų. Buvo laikų, kai buvo slo-
tiesiogiai atsisuką prieš Amerikos p į n a m a etn inė tapatybė. Atsi-
laisvę. randa ir dabar net svarbiose pa-

Jungtinėms Amerikos Valsty- reigose žmonių, nesuprantančių, 
bėms švenčiant savo nepriklau- kad, užmiršus save ir savo kilmę, 
somybės dviejų šimtmečių sukak- negalima t inkamai mylėti ir sa-
tį, į šį kraštą žvelgia be pykčio, V o gyvenamo krašto. Bet nėra tai-
bet su noru bendrauti net tos syklė, o tik žmogiško egoizmo 
valstybės, prieš kurias kadaise A- reiškinys. Etniškumas kaip tik 
merika kariavo ir iš kurių kolo- y r a Amerikos dvasinis turtingu-
ninės valdžios išsikovojo laisvę, m a S j kuris ne skiria, o jungia \-
nors tai atsėjo daug kraujo, sun- vairios kilmės ir ne t rasės žmo-
kių pastangų, nesutarimų viduje n e s t o je pačioje laisvėje ir toje 
ir pasipriešinimo išorėje. Tačiau pačioje atsakomybėje už laisvę ir 
krašto laisvės ir drmokratijos is- Ameriką. 
torija prieš du šimtus metų ne- Etninės grupės, mokėdamos ar 
užsibaigė, o tik prasidėjo. Laisvę j a u užmiršusios savo kalbą, bet 
Amerika kuria ir dabar, laisvę ieškodamos savyje kultūrinio pa
ginti ji turi ir dabar kovos prie- likimo ir savo tautos kamieno, 
monėmis. turtina Ameriką, imasi- didesnės 

* atsakomybės už žmogų ir jo gy-
Per Ameriką jau keliauja vadi- venimą. EKiejų šimtmečių ne-

namas "laisvės traukinys" Tai priklausomybės sukaktis n- kvie- g a i k i m o j e p a r o d y t i b k l i p a n , 0 b r u . 
simbolis pavaizduoti daugeliui i- čia visokių etninių grupių zmo- į ̂ lūs bandymai bet kokia kaina su-
vairių tautų kilmės pranokėjų, nes prisidėti prie šios šventės iš- naikinti pasipriešinimą pavergtoje 
kurie keliavo visokiomis priemo- kilmingumo, prie Amerikos gy- Į tėvynėje, čia parodomi Mindaugo 
nėmis, ieškodami laisvės, kurdą- venimo išlaikymo, laisvės saugo
mi savo gyvenimus ir užtikrin- j į m o ir ne t laisvės užtikrinimo 
darni ateitį dabartinėms kartoms, toms tautoms, kurios yra paverg-
Laisvės traukinys — tai tik vaiz- tos žmones ir tautas naikinančio 
das drąsaus verslumo, ieškant lai- komunizmo, 
mes. Vieni tą laimę suprato lais- Lietuviai savo įnašą Amerikos 
ve išpažinti tikėjimą, kiti —gy- kūrimui pateiks parodomis, raš-
venti be prievartos ir svetimųjų tais, specialiomis studijomis. Tuo 
valdžios, treti ieškodami aukso ir jįe parodys, kad myli kraštą, ku-
žemių, dar kiti traukiami nuola- riame gyvena ir dabar kuria savo 
tinio nerimo rasti ką naujo. Tose ateitį, skatindami saugotis vergi-
varžybose dalyvavo ne viena ku- jos ir patiems saugoti savo laisvę, 
ri tauta, bet daugelio tautų ats- kaip vieną žmogiškų laimėjimų 
tovai, tarp jų ir šimtai tūkstan- vaisių. Lietuvių dalyvavimas su 
čių lietuvių, pasitraukusių nuo tautiniais šokiais Amerikos ne-
rusiškos prievartos ir norėjusių priklausomybės sukakties minė-
bent laikinai savo pragyvenimą jime bus savos kultūros perteiki-
užsitikrinti nežinomoje žemėje. mas šio krašto visuomenei, kad 

Šio laikotarpio istorija nėra to- jį pažvelgtų į vienos, tuo pačiu ir 
kia lengva ir šviesi, kaip ji at- į visų Ameriką sudarančių tautų 
rodo dabar. Ir Amerikos istorija kultūrinį kraitį, 
atžymėta kovomis, kai dėl religi- Amerika yra tapusi daugelio 
nių laisvių pasitraukę nenorėjo antrąja tėvyne. Jos ateitis yra vi-
laisvės pripažinti kitaip tikin- sų šio krašto gyventojų ateitis. Ir 
tiems. Vadinami nativistai mūsų pareiga prie jos gyvenimo 
(čiagimiai) pasižymėjo net la- ir laisvės užtikrinimo prisidėti 
bai šiurkščiais naujųjų ateivių savo tikru kultūriniu įnašu, išti-
persekiojimais, nors jų pačių tė- kimybe ir atspara laisvės žaloji-
vai ar seneliai neseniai buvo su- mui. P.S 

pasilinksminimais. Verta buvo I 
po sunkaus darbo atsikvėpti ir 
parodyti visuomenei, kad komu
nistai moka ne tik dirbt, b?t ir 
linksmintis, kaip ir visi kiti. 

Maskvos reakcijos 

Kad Kremliaus valdovams 
nepatiko pastarasis Prancūzijos 
komunistų kongresas, tiksliau sa
kant, jo nutarimai, matyti iš to, 
jog Maskvoje nutarta nutylėti 
naują prancūzų partijos kryptį. 
"Pravda", aprašydama kongreso 
darbus iš Marchais pagrindinės 
kalbos daug ką nutylėjo, išleido, 
pvz. apie prancūzų komunistų 
partijos skirtingą pažiūrą į laisvę. 

Sąjungos disidentus, kuriuos ėmė 
ginti net ir Prancūzijos komunis
tai. Apie kongresą Kirilenko tik 
tiek pasakė, kad jis sekė jį su di
deliu dėmesiu. 

Neapsiėjo ir be šūkių. Kirilen
ko, baigęs kalbą. įteikė komunis
tams raudoną \ėliavą su įrašu: 
"Ištikimybė leninizmui". Ta vė- ' Lygiai nutylėta apie prancūzų 
liava turėjo būti iškabinta pasku-

ta-
čiau ji ten nepasirodė. 

Kongreso užbaigimas 

Paskutinę prancūzų komu
nistų kongreso dieną buvo rinki
mai. Vienbalsiai ir entuziastiškai 

partijos atsisakymą "proletariato 
diktatūros". Už tai labai pabrėžta 
Marchais puolimas Kinijos ko
munistų vadų ir partijos viduje 
vad. "demokratinis centraliz
mas". Ir suprantama kodėl. 

Marchais visus pareiškimus at
pasakojus, būtų "Pravdos" skaity
tojams parodyta, kad svetur ga
lima padaryti "nusikaltimus", už 

į jos vadovybė stipriai"atnaujinta" kuriuos Sov. Sąjungoje pasiunča-
naujais jaunais žmonėm"s. Pir- Į ma į pamišėlių ligoninę. Eilinis 

laik-
Randame vedamąjį straipsnį iš 
"Aušros'', Jono Jurašo liudijimą, j mą kartą į partijos vadovybę iš-! sovietų pilietis, nusipirkęs 
atrinktas ištraukas iš "Lietuvos rinktos 23 moterys. Marchais pa- į raštį Raudonosios aikštės kioske 

sijuto gana stiprus partijos va- ir pasiskaitęs, kaip iŠ tikrųjų pra-
dovybės kėdėje, nes jo raportas i ėjo tas prancūzų komunistų kon-
buvo vienbalsiai priimtas, pats; greas, pagalvotų: "Tai kaip čia 
vienbalsiai išrinktas ir toliau va
dovauti partijai. Dar maža smul
kmena. Kai kuriu Prancūzijos 
vyskupų pareislclmai. kad krikš-

dabar? Ar ne visi komunistai ly
gūs? Mes į pamišėlių ligonines, o 
Marchais laisvai gyvena savo gra
žiame bute Paryžiuje ir yra dvi-

.1 

Katalikų Bažnyčios Kronikos' 
Ypač daug dėmesio skiriama tikė
jimo persekiojimo klausimui: atvi
ras laiškas kard. Bengsch, vysk. 
Steponavičiaus pareiškimas, užda
rytų ir išniekintų bažnyčių sąra
šas, vysk. Sladkevičiaus padėtis. 
Skyriuje, kur rašoma apie emigra
cijos teisės paneigimą, atspausdin
ti Tomo Venclovos, Marijos Jurgu-
tienės ir Broniaus Naudžiūno pa
reiškimai. Paskutinis skyrius, ap
imąs beveik trečdalį viso leidinio, 
yra skirtas dokumentinei medžia-

Tamonio "gydymas" ir mirtis, J. 
Ivanausko ir B. Kulikausko teis
mai, Juozo Gražio, P. Plumpos. P. 
Petronio, J. Stašaičio, V. Jaugelio 
ir A. Petriubavičiaus. Nijolės Sa-
dūnaites teismai, S. Kovalevo teis
mas ir lietuvių kunigų protestas 
dėl neteisėtų suėmimų, teismų ir 
bausmių. 

Leidinį galima įsigyti per LB 
apylinkių valdybas ar tiesiog ra- j 
šant JAV LB krašto valdybai: j Priėmime Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone. D C. 
708 Custis Road, Glenside Penn- i šios proga. Iš kairės: P. Labanauskas, Ingrida Bublienė Genfcni ;r i r 
•ytvania 19038. I J. Genys. N" ' ' ' V Baw>vu* a-js 

šaulio komunistų veiklą Sov. Są
jungoje yra negalima. 

Kai kas spėlioja, kad Marchais 
suvaidino savo rolę su Maskvos 
pritarimu. Kažin? Jei būtų savo 
programinę kalbą pateikęs Krem
liaus cenzūrai, tai ji bf 
buvusi pataisyta pagal Maskvos 
liniją ir direktyvas. Tik ateitis pa
rodys, ar iš tikrųjų Vakarų Euro
pos komunistai bando eiti "hu
maniškesni komunizmo keliu". 

Ko laukia Kremlius 

Prieš tokius Vakarų Europos 
komunistų partijos bandymus 
ieškoti naujų kelių, net ir dogma
tinius komunizmo principus pa
neigiant, kad tik būtų lengves
nis kelias į valdžią, Maskva gali 
užmerkti akis. Kai tos partijos jau 
bus valdžioje, tada bus galima 
rasti bendradarbiavimo, susitari
mo bazė pagal Maskvos direkty
vas. Net ir programos keitimas, 
savojo tautinio socializmo ieško
jimas gali būti šiandien Maskvos 
pakenčiamas, kai veda į bendrąjį 
tikslą — komunizmo pergalę. 
Tačiau Maskvai yra svarbu kas 
kita: sulaikyti, kad naujos idėjos 
nepasiektų vad. komunistinio 
bloko valstybių: Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos, Rytų Vo
kietijos. Iki šiol Maskva vadina
mąja Brežnevo "riboto suvere
numo" doktrina išlaikė jas savo 

munistai yra savarankiški, nuo . 
Maskvos nepriklausomi (ką jie 
seniai skelbia) ir su Maskva juo? 
riša tik draugiški santykiai. Bet 
tie draugiški santykiai tur i būti 
labai stiprūs ir pastovūs. T a i ro
do naujai paskelbtoji Lenkijos 
konstitucija, kurioje įrašyta, jog 
Lenkija yra ištikima amžinai 
draugystei su Sov. Sąjunga. 
Toks Lenkijos suvereniteto apribo 
j imas sukėlė Lenkijoje susirūpi
nimą ir iššaukė ne tik kardinolo 
VVyszynskio, bet ir 59 intelektua
lų reakciją. 

POPIEŽIAUS ŽODIS 
MOTERŲ TEISIŲ R E I K A L U 

Moterim y ra sk i r t a at l ikt i 
svarbius uždavinius žmonijos ir 
Bažnyčios gyvenime. Lygybės 
pagrindu bendradarb iaudamos 
su vyrais, moterys s a v o dide
liais gabumais ir joms būdingu 
dianmizmu gali daug padė t i , ug 
dant visų žmonių vienybę i r san
tarvę, bei kuriant harmoningą ir 
taikingą pasaulį pažymėjo Po
piežius Paulius VI, audiencijoje 
priimdamas Tarp tau t in io Moters 
Metų komiteto i r t a r p t a u t i n ė s 
studijų komisijos a p t a r t i mo
ters vaidmeniui visuomenėje ir 
Bažnyčioje nar ius . Šia proga 
Paulius VI išryškino ka i kur iuos 
pagrindinius kiikščioniSkuoaiUB 
principus, liečiančius motelis 
vaidmenį šiuolaikiniame pasau-

v ^ a m 16-* o-

hegemonijoje ir slopino bet ko-! l vJe- K a d m o t e r v s &*** a ė k * 
kias autonomistines tendencijas. | " " ^ į j u n g t i į visuomenini 
Ji laikėsi taip, kad neliktų jokios gyvenimą, kalbėjo Popiežius, 
abeionės aoie reikalą pasiduoti visų pirma reikia ne t ik ta i su

teikti moterim lygias te ises su 
vyrais profesinėje ir socialinėje 
srityje, bet ta ip pa t y r a būt ina 
sukurti t inkamas moral ines są
lygas, pagrįs tas do rovės dės
niais ir pagarba moters orumuL 
Bažnyčiai ypač rupi, k a d Hfto. 
apsaugotos darbininkę i r 
t ingu moterų teisės, 
.jom sąlygas lygiomis teisėmis 
su vyrais siekti mater ia l inės ge 
rovės. Tačiau siekiant moterų i r 
vyrų lygybės, t u r i būt i a t s i s v e r 
ta į specifinę moters misiją šei
moje, kurioje n iekas k i t a s M * 
gali atlikti moter ia i ski r tų 
uždaviniu, saugojant 

nepakeičiamai Maskvos vadovy
bei, kuri viena yra tikrojo socia-
'.:/.mo ir komunizmo modelis. 

Kad Maskva nesileidžia i Vaka
ro, Earopos partijų nuo linijos 
nukrypimo pasmerkimą, o pasi
tenkinta tik pamokymais, įspėji
mais, greičiausia daro dėl to, kad 
nori išlaikyti satelitinių komunis
tinių valstybių monolitizmą, 
saugodama, kad jis nesusilpnėtų 
ir nebūtų griaunamas reformisti 
nių ir autonomistinių idėjų. 

Kremlius, nutylėdamas Pran
cūzijos komunistų kongreso "at
skalūniškus" nutarimus, nori pa-
odjrti, kad Vakarų Europos ko-1 židinį ir auklėjant v a i k u s . 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 
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Spaudoj ir gyvenime 

METRAŠTISAPiE PAVERGTOS LIETUVOS KANČIAS 
JAV LB Visuomeninių reikalų j čiai informuoja amerikiečius apie 

taryba ir šiais metais išleido met- J Lietuvos žmonių kančias pereitų 
raštį apie žmogaus teisių paleidimą ' metų bėgyje. Leidinyje dokumenti-
okupuotoje tėvynėje - The Viohv- nė medžiaga yra atitinkamai su-
tions of Human Richts in Soviet 
Occnpied Litnuania: A Report for 
197S. 

Tai jau penktas tomas šio kas
metinio leidinio. Šie metraščiai lei
džiami pristatyti amerikiečių įta
kingiems sluoksniams apie paverg
tą Lietuvą informaciją, kuri yra 
moksliškai sukaupta ir nepasenusi. 
Pasirodydami kasmet nepriklauso
mybės Šventės proga, šie metraš-

Štai jau ir Giruliai. Čia ta ip neseniai būta. š ta i 
čia kairėje pusėje plento tada buvo didingoji Jaunosios 
Lietuvos — Santaros stovykla. I r aš buvau Santaros 
stovykloje. Rengiausi išvykti į Klaipėdos kraštą- todėl 
norėjau susipažinti su Klaipėdos krašto jaunimo orga
nizacija Santara. Kiek gražių ir linksmų valandų čia 
praleista. 

Štai ten liepsnodavo didingi laužai, skambėdavo 
dainos, juokas. Dabar čia liūdnas vaizdas, anot Bara
nausko, "Tik kelios pušelės apykreivės liko"... 

Vos liko Giruliai, štai ir Klaipėda. Ir čia 
viskas pažįstama, art ima. Štai kareivinės. Čia dar ne-

n=?or-;<= i ?talai Vidury kambario didokas, pailgas, ru- ir kankinamas. Viešpatie, atverk apakėl iams akis i r 
dos spalvos stalas. Per visą stalą didelė dėmė. js s p a l - ' apšviesk jų pro+ą, 
va šviesesnė. Šio stalo minima dėmė žmogaus kūno ' 
formos. Ji sukelia r a n m a ir šiurpą. Šis s ta las ne rašy
mui, o kitiems t ikslams naudojamas. Mano įtarimas 
apie šio stalo paskirtį greit pasitv-.rtino, greit paaiškė
jo tikroji šio stalo paskir t is Prie jo dar sugrįšiu vė- ta ir pritvirtinta prie sienos, kad dieną šioje ankštoje 

Gerai zmau ir jaučiu, kas laukia manęs. Apmeta 
akimis vienutę Ji niūri, remonto seniai nemačiusi . 
Aukštai mažas lar.gf-lis. apkaustytas geležiniais gro
tais ir nepermatomu stiklu. Maža geležinė lova, pake)-

liau. 
Čia Behrentas grei ta i užpi!d«-> raudonos 

arešto lapą (mat. politinis) ir su juo veža į Klaipė 
dos kalėjimą Malkų gatvėje. 

•fau Klaip^do*; kalėjime 

Į kalėjimą mane j ie veda. Už grotų plieninių ma
ne uždarys... Čia greit perrengia mane kalinio drabu
žiais. Tuoj tempia į a n t r ą a r trečią aukštą ir Įstumia ; 
vienutę "54". Ant durų uždeda raudoną trikampį, su
prask, politinis kalinys, be gestapo žinios nieko prie 
manęs neprileis. 

Likęs vienutėje vienas, dairausi aplinkui. Pi rmą 

skirstyta ir pridedami reikalingi 
paaiškinimai svetimtaučiams. 

Šių metų leidinyje taip pat spaus
dinami analytiniai straipsniai, ku
riuose yra diskutuojama Helsinkio 
konferencija, tikėjimo padėtis Lie
tuvoje, kūrybinės laisves varžymas 
ir kiti klausimai, šių metų leidinyje 
yra sukaupta naujausia dokumen
tinė medžiaga, kuri yra įvairiais 
keliais pasiekusi laisvąjį pasauli. 

mokiau savo šalies jaunimą ne tik mokykloje, be t 
seniai skambėjo lietuviška daina, vakarinių patikrini- į ir organizacijose mylėti savo žemę visa širdim, visais 
mų metu visose kareivinėse skambėjo lietuviška mal- į jausmais. Ir už tai a š dabar čia, kalėjime ? Tai mano 
da "Marija. Marija", skambėjo Tautos himnas. Dabar j kar tą kalėjime. Savotiška nuotaika, savotiškas dva-
viskas nutilo. Matau, lauke slankioja svetimi, rūstūs! šios sukrėtimas, žodžiais neišreiškiamas, 
veidai. Net šiurpas nukrečia mane, pažvelgus į tą pusę. Daug esu skaitęs apie visokius žudikus, krimina-

Tokių vaizdų, sunkių minčių ir prisiminimų lydi-, listus, pagaliau ir apie politinius kalinius. Bet juk nė 
mas. pasiekiu savo tikslą — Gestapo namus Palangos] vienas iš jų nebuvau ir nesu. Už ką a š čia, kalėjime, 
gatvėje. 

Jie niūrus ir svetimi. Sustojame. Behrentas spau
džia skambutį prie geležinėmis grotomis apkaustytų 

už ką. kodėl? Jei myliu savo tėvynę, savo pavergtą tė
vų žemę daugiau už viską, ar tai nusikaltimas? A r aš 
kaltas, kad kūdikystėj taip mokė mane tėvai, vėliau 

durų. Atsidaro grotos. Kopiame į antrą aukštą, vėl an t mano mokykla, dar vėliau vadovai organizacijų, ku-
durų geležinės grotos. Vėl spaudžia skambutį, ir šios, riems aš priklausiau, kuriose nuoširdžiai dirbau, kur 
grotos atsidaro. įeiname į gana erdvų kambarį. Keli | didysis nusikaltimas, kuriuo a š čia būsiu kalt inamas 

' vienutėje būtų daugau vietos. Ant sienos spintelė kali-
spalvos ' nio turtui susid^'i O *as tur tas juk k u k l u s : puo

dukas, dubenėlis, šaukštas, peilis, kurį naktį a t ima. Čia 
įdedu ir kepurę. Vienutėje stovi maža3 stalellis, kėdė, 
kampe puodas būtiniems gamtos reikalams. Tiesa, 
kampe stovi krosnis. V* ; ; šalta NV-žir.au. a r jau vi
sas kalėjimas r ' kū renamas ar tik ši vienutė. Gal t i k 
ši. n p s eal aš nenumatytas ir netikėtas "svečias", gal 
rytoj pakurs. pašį.rįvs 5įą ja i ;r ilgalaikę m a n o buvei
ne. Juk ia- ':'-: kovo mėnuo. Lauke žvarbus oras , šal-
ta drėgna. 

Atsisėdu. Šalta. Drebulys krečia. Kalinio drabu
žiai marškoniai, ploni, kojinės marškonės. Klumpės di
delės, medinės, tikri gramozdai. Nenorėčiau š iuo metu 
pažvelgti į veidrodį. Žinau, kad a t rodau, lyg tyčia 
pajuokai *aip aprengtas. Po visos praei tos nak t ies ne
migos, nevalgius visą dieną, o jau pavakrys , t ik ra i j au
čiu šaltį, drebulys krečia. Tyliai nuleidžiu lovą (die
nos metu ji pakelta ir prie sienos p r i tv i r t in t a ) . Nuirau 
nuo lovos antklodę ir apsigaubiu ja . Tikrai šilčiau s u 
ja, daug geriau. 

Tik staiga įgriūna į kamerą rak ta i s žvanginda
mas prižiūrėtojas. Atsistoju. It pakvaišęs, j i s su r inka : 

— Melden Sie sich —raportuok! 
— Was soll ich melden, — ką aš tur iu rapor tuo

t i? 
Bu* daugiau 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Miami, Fla. 

VASARIO 16 d. MINĖJIMAS 

Vasario 16 d. minėjimas pradė
tas vasario 13 d. Bay Front Par
kai kur Miami miestas paskyrė 
specialų koncertą Lietuvos nepri
klausomybės 58 sukakčiai pami
nėti. Miami miesto .orkestras,. xaz 
dovaujamas Ceasar La Monica, 
grojo lietuvių kompozitorių kūri
nius, ištraukas iš operos "I Li-
tuani' ir kitą klasikinę muziką, 
specialiai šiai šventei paskirtą. 
Sol. A. Brazis, pritariant orkest
rui, padainavo keletą operų ari
jų. Jo galingas balsas didžiuliam 
parke skambėjo gražiai ir klau
sytojai juo gėrėjosi. Orkestro pra
nešėjas Gordon Shaw pabrėžė, 
kad lietuviai yra dideli mėgėjai 
tiek savo tautinės, tiek pasauli
nės muzikos, kad Lietuva jau 
13 a. buvo galinga valstybė, kad 
lietuvių kalba yra labai sena, 
turtinga savo formomis bei žo
džiais, kad ji yra kalbininkų stu
dijų objektas. Jis priminė, kad 
dabar Lietuva yra rusų okupuo
ta ir lietuviai visam pasauly ko
voja dėl jos laisvės. 

Koncerto klausėsi daugiau 
1000 klausytojų. Ta i daugiausia 
vasarotojai iš plačiosios Amerikos 
bei Kanados. Taigi šiuo koncer
tu žinia apie Lietuvą buvo pa
skleista plačiai po visą Ameriką 
bei Kanadą. Pabaigai, orkestrui 
grojant ir solistui Braziui vado
vaujant, buvo sugiedota Lietuvos 
ir Amerikos himnai. Šis lietu
viams skirtas koncertas virto jau 
tradicija, kiekvienais metais jis 
ruošiamas ir mes lietuviai tuo 
didžiuojamės, nes kitos tautybės 
tokių koncertų dar neturi. Tai 
yra nuopelnas Miami ilgamečio 
lietuvių veikėjo p. Kaulakio. 

Vasario 14 d. nepriklausomy
bės minėjimas vyko St. James 
bažnyčioj, N. Miami, kur 11 vai. 
buvo lietuviškos pamaldos, daly
vaujant 3 kunigams: Abromai
čiui, Kazučiui ir Venckui. Šven
tei pritaikintą pamokslą pasakė 

žmoniškumo, plačiai žinomas ir 
amerikiečių tarpe, nes dažnai pa
sirodo jų spaudoje bei susirinki
muose. Savo kalboje pabrėžė, kad 
laisvė yra kiekvienos tautos tiks
las. Laisvę gauna pusiau lauki
nės tautos, o Lietuvai, senai tau
tai, su senomis valstybinėm tra
dicijom, ta laisvė yra paneigta. 
Mažos tautės stiprybė yra ne 
ginkluose, bet dvasinėse vertybė
se hei pasiryžime kovoti. Didžiau 
šias ginklas kovoje dėl laisvės 
yra tiesa. Naudokime ją kuo 
plačiausiai. Tiesos žodžiu turime 
sprogdinti geležinę uždangą, pa
rodykim pasauliui komunizmo 
melą, jo priespaudą, piktadarys
tes bei grėsmę. Džiugu, kad pa
čiam krašte ta geležinė uždan
ga . pradedama sprogdinti tiesos 
žodžiu. Katalikų Bažnyčios kro
nika atidengė melą apie religijos 
laisvę, pasirodžiusi nauja "Auš
ra" ir vėl gaivina tautą ir rodo 
jos tvirtą pasiryžimą kovoti dėl 

Š A C H M A T Ų Ž I N I O S 

Vysk. Hastrich, jo dešinėje kun. J. Klumbia laiko šv. Mišias už Lietuvą 
Gallup, N. M., vietovėje. 

L e m o n t , III. 
PASIŽYMĖJĘ 

LIETUVIAI MOKINIAI 

Darbštūs, tvarkingi ir gabus 
lietuviai, t oks ir jų prieauglis. 
Štai lemontiškiai mokykloje ge
rai mokosi, tvarkingi i r darbš
tūs . 

Lemonto aukštesniojoje mo
kykloje mokosi keli š imtai , iš jų 
keli desėtkai prisikiriami prie 
"labai gerai". Tie geri mokiniai 

tautos""iŠlik^ayMe7laisVieji l i e - l s u ^ t i k r o m i s ceremonijomis 
tuviai turime jų kovą remti. Pers-
pėkim pasauli, kad detentės poli
tika neužmigdytų jo, bet pama
tytų tikrą komuflizmo veidą ir 
suprastų je grėsmę. O ta grės
mė tikrai yra didelė. 

Antras kalbėtojas buvo ameri
kietis dr. Grady. Jis yra buvęs 
kandidatas į senatorius, veiklus 
visuomenės veikėjas ir nusipelnęs 
kovotojas dėl laisvos Amerikos 
principų. Jis pareiškė, jog jis tu
ris ypatingų sentimentų lietu
viams. Jo gimtojoj parapijoj lie
tuvis kunigas savo pamokymais j v i l i a j a k u t y t ė , Rita Eitutytė^ 
bei taurią asmenybe jam dar Aleksandra Eitutytė, K e n Kau-
vaikui daręs didelį įspūdį ir tu- i ^^ g t e v e K ^ p a s , Marija Ka
rėjęs didelės įtakos jo asmeny- , r a i iūnaitė, Virginia Markevičiū-
bės vystymuisi. Jis gerai s u s i p a - ! t ė 3 u s a n a Xausėdaitė, Rūta 
žinęs su Lietuvos istorija, jis se- į M o n t v i l a i t ė ir Arvydas Poviiai-
kąs lietuvių kovą dėl laisvės irj ^ 
visuomet stengiasi toje kovoje pa 

įvedami j '-The Harold Julian 
Chapter of the National Hoaor 
Society". Joje priklauso: Rasa 
Jovarau3kaitė, Kristina Kaire-
lytė . Marija Karaliūnaitė, K a i . 
Kaupas. 

Kiti "The School Honor Roll": 
Paulius Jakaitis, Vilija Jakaity-
tė , Naureen Gaushaitė, Jane 
Montvilaitė. 

Praeitais metais to je pačioje 
mokykloje mokėsi "A" pažy
miais ir buvo garbės studentai: 
Kristina Kairelytė, Naureen 
Gaushaitė, Viktoras Kedaitis, 

Miestel io gyvento jų dideliam 
džiaugsmui, ypač jaunimui, pra-! 
e i ta is meta i s į s te igtas p a r k a s . ; 

pavadintas Centennial Park. J i s ! 
randasi pr ie 127 g a t v ė s įvažia- ' 
v imo nųo S ta te gatvės . Reikalin- j 
giausi pas tata i jau p a s t a t y t i ir! 
įrengti . Į r e n g t o s sportui a ikš tė s j 
ir didelis vandens baseinas . T a s , 
j au kainavę v irš % mil. dolerių j 
Parką nor ima gražinti , gražia i ; 
tvarkyti , k a d gyventoja i turė tų j 
malonų poilsį. Pasirodo, k a d ba-
se ino s ta ty to ja i gera i j o nepa
s ta tė , n e s kiekvieną dieną i š jo 
per dugną išteka apie 4000 ga
lionų vandens . Vis i sujudo, gal-

— Bostonas, laimėjęs pirmą
s i a s t e l e f o n o rungtynes pr ieš 
Cleve landą 3 ^ - 2 ! / ^ , an trose su 
k lupo p r i e š Clevelandą 2V2_3a/a-
D i d m e i s t r i s Kayalek pr ieš R o -
go f fą t e p e l n ė pustaškj , be t John 
P e t e r s ne laukta i suklupo prieš 
Povvell ir S t r a u s s prieš Dieseną. 
P o p u s t a š k į pridėjo Harr ing ton 
ir M e y e r . B o s t o n a s vasar io 2p 

v o j a ir tyr inė ja , kaip ta i patai
s y t i i r k a i p rasti priežast į t o 
v a n d e n s mažė j imo baseine . 

P a r k o v a d o v y b ė paskelbė, k a d 
v a s a r a i b u s reikalingi bes imau-
danč ių jų saugotoja i , įva irūs pa
t a r n a u t o j a i be i pataisytojąi ir 
t. t. O ta ip pa t mokytoja i įvai
r ius s p o r t o m ė g ė j u s pamokyt i , 
ka ip t a i : softbal l , teeball , foot -
bal, t e n i s ir 1 . 1 , ( i švardinau an
g l ų ka lboje , k a d darbą norintie
ji g a u t i ž inotų darbų r ū š į ) . 

P r a š y m a i j a u pri imami kiek
v ieną d ieną n u o 9 - 5 vai . p. p., 
9 0 W e s t 127 St., Lemont , EI., 
telef. 2 5 7 - 6 7 8 7 . 

S t u d e n t a m s ir k i t i ems y r a 
proga v a s a r o s m e t u užsidirbti 
š i ek t i e k pinigų. 

Andrius Laukai t i s 

loš ia prieš Chicagą: kovo 2 1 
prieš Los Angeles; kovo § 1 
prieš Miami, balandžio 7 prieš 
New Yerką, JA". 21 prięs San 
EVancisco ir V. 12 prieš Housto-
ną. 

Rytų sporto apygardos šach
matų p-bės paskirtos kovo 13-
14 d. New Yorke. T jaukiame 
smulkesnių informacijų. 

— Didžiulis L. D. Statham 
j turnyras JAV-bėse (Lone Pine, 
CA) kovo 7-13 turėtų sutraukti 
žymiuosius pasaulio didmeiste-
rius, nes laimėtojui paskirta 
$8.000. 

— Dr. Euvce 75 metų jubilie
jinis turnyras yra rengiamas 
gegužės 13-22 Amsterdame. Pa
žadėjo dalyvauti pasaulio meis
teris Karpovas, Ljubojevičius 
(Jgs.), amerikietis Walter Brow 
ne, islandas Olafsson ir kiti did-
meisteriai. 

— FIDEs speciali komisija 
išdirbo pasaulio pirmenybių re
glamentą, kuris taikomas 1978 
mačui prieš dabartinį čempioną 
Karpovą. Laimėtoju taps pirma
sis laimėjęs šešias partijas. Prie 
santykio 5-5 titulą pasilaiko da
bartinis čempionas. 

— Ispanijoje pasiiymi «nw«-
kiečiai. Orense tarptautini tur-
Hyrą laimėjo 22 metų amerikie
tis Ken Rogoff (CA) draug su 
kubiečiu Garcia ir islandu Si-
gurjonsonu, o dabar Terremoli-
nos turnyre po 8 ratų pirmavo 
JAV didmeisteris Robert Byme, 
turėdamas 6*X» taško ir antruo
ju ėjo 1975 JAV jaunių čempio
nas Christianssen su 5 tš. ir 1 
nebaigta, toliau Rumunijos did 
meisteris Gheorghiu su Cioei-
tes, Islandijos Sigurjonsson, is
panas Praguela, visi po 4*4 taš
ko, anglas Keene 4, ispanas Po-
mar 3 ^ , kubietis Garcia su is
panu Medina po 3, o kiti mažiau. 

Kazys Merkis 

OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO* 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
Radjjo Valanda jau 33 m. tarnauja, 
New Jersey, New York Ir Connecti-
cut lietuviams! Kas šeštadten} nuo 4> 
iki 5 vai. popiet. Iš W..VT> Stoties 
New Yorke (1339 klL, A-M ir il.it 
meg. FM). 

Direfau — Dr. Jokūbą* J. Stoka* 
1467 Foroe Drive 

Moantainslde, N. J. O7092 
TeL 232-6363 (oode 201) 

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuviški] kultūrinių valandų angių 
kalba, iš Seton Hali Universiteto ra-

, dijo stotiea: (New Jersey WSOC. 1 89.5 meg. FM) Plrmad., 7:30-3:30 
v. vak. (Vadovauja proi. J. Stukas) 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: 

dėti. Lietuviai pergyveną tikrai į 
didelę tragediją — lietuviai savo 
krašte turi tautą, bet neturi lais
vės, negali laisvai vystyti savo 
kultūros, gi lietuviai tremtiniai 
turi laisvę, bet neturi tautos, ji 

!.„„ Do-™*;- T~ x„Ji;„;. j ;nt i pavergta. Amerikos dalyvavimas kun. KazutK Jo žodžiais, Lietu-; T- , . , . . P .. . i 
vos padėtis yra sunki, bet ne be
viltiška, nes pati tauta kovoja 
dėl savo religijos, kultūros bei 
laisvės. Tas rodo, kad Lietuva 
yra gyva ir niekados nepriims 
jai primestos svetimos ideologijos. 

Pamaldų metu solo giedojo 
sol. A. Brazis; ta ip pat jis va
dovavo ir bendram giedojimui. 
Pamaldos baigtos Tautos him
nu. 

Pagrindinis Lietuvos nepriklau 
somybės minėjimas įvyko vasario 
15 d. Miami lietuvių klubo sve
tainėj. Minėjimą atidarė Akos 
sk. pirm. P. Šilas, pabrėždamas, 
jog ši diena Lietuvos istorijoj 
yra pati svarbiausia ir ji visuo
met bus minima tol, kol lietu
vių tauta bus gyva. Tol iau mi
nėjimui vadovauti pakvietė Rū
tą Bronišiene. 

įnešamos vėliavos, pakviečia
mi garbės svečiai, susikaupimu 
pagerbiami visi žuvusieji kovoje 
dėl laisvės. Solistams Dambraus
kaitei bei Braziui vadovaujant, 
sugiedami Amerikos bei Lietuvos 
himnai . Kun. Venckus sukalbė
jo invokaciją. Jo mintys — Die
vas sukūrė daugybę tautų ir joms 
visoms paskyrė vietą šiam pa
sauly. Mūsų graži šalis prie Bal
tijos yra pavergta, tačiau Dievas 
išklausys jų ir mūsų maldų ir 
ji vėl kelsis naujam gyvenimui. 

Sveikino vengrų, lankų, ukrai
niečių bei latvių atstovai. Pers
kaityta sen. Jacksono telegrama, 
kurioje jis sveikina Miami lietu
vius, mininčius savo laisvės die
ną ir užtikrina, kad, jo pastan
gomis, Lietuvos prijungimo prie 
Rusijos Amerikos kongresas bei 
senatas niekados nepripažins. Jis 
nepritariąs Helsinkio konferenci
jai, gi detente su Rusija neduoda 
naudos nei Amerikai, nei paverg
tiesiems. . . . 

Pagrindinis kalbėtojas lietuvių 
kalba buvo Vil ius Bražėnas. Jis 

Šioje aukštesnioje mokykloje 
yra ir prancūzų kalbos klasė. 
Joje mokėsi: Donna Montvilaitė, 
Aleksandra Eitutytė . Maria Ka
raliūnaitė ir Rasa Jovarauskai-
tė. Audrius Laukaitis 

IEŠKOS T A R N A U T O J Ų 

Šio miestelio (virš 5 .000 gyv.) 

Juose būtų v isos administra
cijos ištaigos, su policija ir ug
niagesiais, sveikatos ir t . t. Da
bartinė vieta į s ta igoms yra per 
maža ir randasi labai nepatogio
je vietoje. 

Planuose numatoma miestelį 
žemės plotu ir gyventojų skai
čiumi padidinti (iki 17,000 gyv . 
19S0 m.). 

Helsinkio konferencijoj buvęs ne
reikalingas. Tos konferencijos nu 
tarimai sudavė didelį smūgį pa-{vadovybė sudarinėja planus ir 
vergtiesiems. Jie pamatė, kad ir nori pirktis didesnį žemės skly-
Amerika išdavė laisvės principą pa administracijos namams pa-
ir juos paskyrė vergijai. Tač iau; sistatyti 
vergija šimtmečius neišsilaiko. 
Tik laisvų žmonių sukurtos vals
tybės yra pastovios, vergų vals
tybės pasmerktos pražūčiai. 

Sveikino vengrų, lenkų ats to
vai. Po to pertrauka, kuriob me 
tu renkamos aukos la isvinimo 
reikalams. Aukų buvo surinkta 
apie 1,600 dol., kurios buvo pas
kirtos Altai. 

Po pertraukos, prasidėjo kon
certas. Sol. A. Brazis, kaip ir vi
suomet šiltai sutiktas, padainavo 
lietuvių liaudies dainų, arijų iš 
operų ir operečių. Solistas dar 
keletą dainų turėjo padainuoti 
virš programos. Pabaigai, sol. 
Braziui vadovaujant, visi sugie
dojo "God bless Amerika", kas 
amerikiečių svečius, dalyvavusius 
minėjime, labai šiltai nuteikė. 
Solistui akompanavo A. Brazie-
nė. Minėjimui puikiai vadovavo 
jauna ponia Rūta Bronišiene. 

Altas vardu p. Zigmant ienė 
padėkojo svečiams, programos 
dalyviams ir visiems kit iems pri
sidėjusiems prie šio minėjimo. 
Minėjime dalyvavo daugiau 300 
žmonių. Minėjimas buvo gana 
gerai suorganizuotas, sklandžiai 
pravestas ir dalyviai nebuvo var
ginami per i lgom kalbom. 

Po minėjimo buvo pietūs, ku
rių metu nuolatinis Miami lie
tuvių svečias bei gausus aukotojas Į ^ 
kultūriniams reikalams D a n Ku-j 
rakis pateikė keletą patrijotinių. 
minčių. 

JJC. 
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JONIŠKĖLIO APSKRITIES 
PARTIZANAI 

I dalis 
Jų organizavimas ir slaptoji veikla 
priei bolševikus. Knygą paraše ma
joras Petras Gudelis. 202 pusi. 
Spausdinta Romoje 1975. Tik dabar 
gauta. Kaina $6.0). 

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 W. 63rd S t * 

Chicago, HL 60629. 
Blinojaus gyventojai prideda 5% 

mokestį. 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Iituevių Radijo Progra
ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
WLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 

J pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, š ią programą veda Stepo
nas J. Mhtkns. Biznio reikalais 
kreiptis į Baltk: Florists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E. Broad-
vaay, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

IltlilllllllllllllllllltlllllllllfIIIItllIlIlIIIIIIT 

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

— t9W< 

McKey & Poague 
10549 S. Western — 235-8425 

butas 
Skam-

>oc»rjirxoc«:«::»::»>.:cc»"»nccccc«c:gaoac 
Apsimoką skelbtis dien. DRAUGE, 
nea fa plačiausiai skaitomas be
taria dienraštis. Gi skelbimų kai-
aoa visiems prieinamos. 

ID rVUCMVIUC r\k t n^MA KABTA PARDUODAMAS 
IK u i IUIMINC tiA gvarua 5 kamb> mūr, tamgrtow_ 2 

Arti 7S Ir CaUfontia. 20 metu pal- I ma^ 8 * " ^ ' ^ ^ m o k e s č i a i 
kua 6 kamb. 2 aak^taj mūraa. 2 au- : $23,900.00. Skambinkit dar šian-
to mūro garažas. Patrauklus gyventi ! dien. 
$23.300. 

Savistoviam profesionalai ar kiek
vienam žmogui galima gerai pirkti 2 
aukštų mūro narna, liukso* 6 kamb. 
butas ir modernus biznis. Namas sta
tytas prieš 18 metu. Beveik prie* pat ! 
Mara.uette Pk. $38,000. ^ < ~ _ ~ _ ~ _ » 

2 bato paikas miras Ir S auto ga- į IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T 
ražas. Marąuette Pke. ArU sausu, • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • - • - • - i " 
$27,900. 

9 kamb., kaip naujas Boksas j Kiuomojamas gražus didelis kamb. 
''ranch". 2 virtuves, 2 vonioa. Nauji su virtuvės privilegijomis dirbančiam 
karpetai. Arti Brighton Pko. Galit© ! o c _ « » , « 7iicfl c T , l m on A ™ 
greit užimti. $36,500. asmeniui. 7158 S. Talman Ave. 

6 bota iškilau* groinO maras. 4 au
to mūro garažas. Patiks Ir jums Mar-
ąuerte pke. $66,000. 

Modernas 4 batą maras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji šildymai. 
Centr. air condiUoning. Arti Maria 
Higta. $+5,000. 

2 butu modernas maro namas tm 
garažu. Atskiri Šildymai. Rami graži 
gatve Marąuette Pke. $36,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st S t , teL BE 7-7200 
minii!iii)iiiiHiiiinHHiuiim»Hinimwj 

BUTŲ NUOMAVIMAIS 
Namq pirkimą* — PkrdavimB0 — 

Valdymą* 
Draudimai — Eooome Cax 

Notanataa — VertimjU 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
tllllllllItlUIIIUlUUlUUlIlIUUUIUIllHUJJl 

HELP WANTED — VTBAI 

ELECTRICIAN 
HELPER 

English speaking 

DRISeOLL & C0MPANY 
3124 W. Grand Avenue 

Skambmt 77^042 

IŠNUOM. 3V2 kamb. 
arti 63-čios ir Kedzie. 
bint tel. 335 — 4658 

'.D^CELLANEOUS 

Go to employment office 
South on Troy Street 

and ask for MUBPHY 

1 0 ^ — 20 T- — S»% pigiau mokSsll 
o i %pc)raud4 noo mpuea ir aatomo 
bilio pa« 

F R A U K Z A P O L I S 
»20»H West »5tb Street 

Chicago, rjlinois 
Te. GA 4-8654 

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

E-vperienced or « i l l train 
Mušt speak and understand sozne 

English. 

Wages SSitO — $7.07 per hocr. 

MAJ0R CGSPORATI0H 
4603 W. Fullerton Avenoe 

PHONE — 772-7600 
Call between 8 a.m. and 16 a.m. 

I S C E L L A N E O t 8 

! IIIIIIIIIIUIIIIIlllllllllHIIIIHIUIIlllllllllUin 
•VI \J V ' N %J| Įvairiu prekių pasirinkimas, ne-

• B U T A S perkraoato baldos Ir H- b n t B « l a i a mūBų • a a d 8 , t o 

tau daiktas, b iŠ toU miesto leidJ-
Ir pila* apdraoda. 

— WA 5-8068 
M. As Š I M K U S 

REAJL ESTATE, NCrTARY įĘĘfėV, | ,»»»»»»iMi»niti ! .tMi.1 !- -,:•• - . „ . - . . . -.;. 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, teL M l f i p l 

Mielai sesei 

A. f A. NATALIJAI ZAKARIENEI 
mirus, jos vyrą JUOZĄ, dukras BERNICE. JOSEPHTNE 
ir STELLA, seserį STEFANIJĄ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PIIETYBftS PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai. 

•ooooooooooooc-c<-tx>c>oooc-->o-tx 
"O bir-j mūraa , vak ric C Ji-'-

Ave. Virš $19,000 pajamų. 2emj mo
kesčiai. Puikus investavimas. 

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

s-? a ;;-<;->!'* mūr. bunz*Jo'w. 4 "<a~h 
butas 1-me aukšte ir 2 lEMDb. viršuj. 
Mūr. garažas. I vak, nsjo Kedz:". 

Š I M A I T I S 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos b paprastos 
Rartjai 

PardaviitKM \j t)j«Trrtaa 

M I G L I H S S TV 
234fi W. ^ t h M. — TeL 776-1486 
imiiHHHHminnni!:i' -•••.;-

AR REIKIA YErnNIŲ 
KORTELIŲ? 
Icoitell-; ;A-.:-ic "2r-as %T? 

COSMOS P A B C E L S E X P R E 8 S 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
S&01 W. 6»tt> S*. CbicaBO, lu. SOSS*. 

j tSSS So. Halstod Chloa^o, GUI. SOSOS. 
TeL WA &-2T27, 2*4-3320. 

V. Va 

iiiiiimiiimiiiimiuiuimmiiiiUMimiii! 

h 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plaoname ir vaškuojame 

visa rusiu grindis 
BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

B T V ? r a i 5 J * paprotys. BiTr.-eraš :aa - la 
R E A L T Y iiai naudoja, bet zzk& tr r r ; Įuo 

A. + A. ANTANUI SMILGEVIČIUI 
Lietuvoje minis, jo sūnui dr. ZIGMUI SMILGAI >; 
seimą ir visiems artimiesiems nuoširdžia užuo:au*a 
reiškia 

Kisielių seimą 

Iri-urarit** — Income T a s 
2 9 5 1 W . 6 M - t - 136-78T8 

s ų ata*.--^3jns 'Tire u eražiaa 
baes korte Įsa. 

rjL 

NAMy APŠILDYMAS 
Taisau senus ir jdedu naujos pe

čius. Pigiai išvalau taipgi alyviniai* 
Ir perdirba del duju. įdeda vandens 
silrtuvns. Kreiptis — 

A. BANYS — teL 447-8806 

OOOO0OOOO4 ~<rCO' 

SLAUGYMO NAMAI 
Bus pravesti apklausinėji

mai, tiriant, kiek yra tiesos, 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus. 
DR. PRAN4 SUTKŲ 

IR VISĄ ŠEIMĄ 
giliai užjaučiame. 

yra veiklus Floridos lietuvis, di-|kad slaugymo namai buvo ragi-
deiis kovotojas dėl laisvės bei|Waikerio išrinkimui. 

Ada Neveraosldenė 
Aldona ir Jonas Pavilioniai 

ii;i iniiiinimniimiuiiiiHiiiiHitiHiHii 

BUD'S REAL ESTATE 
pm^siT — PARDUOSTT -

KūOMOsn 
ĮVAIB0S DRAUDIMAI 

Maloniai jumi patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4368 A/chwA»a^ 264-5551 
Lemont*, 1354* M i m t e Ava 

TeL — 257-6861 
• MMttniiiHiiHMiiiHitmiitfimttimttiiift 

Perskaitę "Drangą", dno 
kita kitiems pasiskaityti 

riją naais parAiiia^ -eika:a..s. Bū 
•ite pateki.z.t\ fciei-rleną iartą. 

5̂M8NS. "-^"-••-^CXZ>^yr>C3^M3C 
»UnnMlM!!! !»MII imi | | | ! l ! I I I ! I lHiU! l IIIUIII 

PLUMBPNG 
Vonjų, virtuvei sinkų ir vaodens gil-
dytuvu specialistas. Virtuves ir vonios 
batisHtai Kr-ramikos ir kt. plyteifts. 
Glass blocks. Sinkos vamzdžiai iiva-
lomi »!"ktra. Kreiptis po 5 vai. vak 

SERAPINAS — T7«M)205 
MiiiiiMiiiiiimitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitmiiJi 

•oooo<xxx>ooooooooooooooo<w< 
HEATENG OOVTRACTrOB 

I_r«agrlu mie«ta tr užml««ty naujtia 
Į Ir pentatau seniu visų rOSIn namo 
i ap*£dvmut penius, air oondlUoBias 
I U vandeni boileriu*. Dirba grett, •%-

tlningai Ir garantuotai. 
DOMAS trRATJSKAS 

4444 So. W m w i Ava, 
OtiaųpK m. Aoaot 

TeL VI 7-34*7, 
X>0O000O0OO0OO0OOOO0000OO<>! 

MARU K NORFTKIKN ft 
VTTACTA8 trKAUSKA8 

SIUNTINIAI | UETUV4 
LAbal pageidaujaino* geros rfiMes 

pr«k** Mai*taa tf Europos sandelių. 
w. mat SL, ctiioago. m. 

TEL. — WA 5-2787 

MuMiAi Į LIETUYą 
ir kitus kraitus 

N-ETrZL\SKAS, 4065 Archer A w . 
Chicago, OI. 60632, t e l e t 927-6660 

A. V I L I M A S 
M O V I NG 

Apdrausta* perkraastyraaa 
Įvairiu atstumiĮ 

823 WEST S4th PLACE 
TeL — FBontier S-L882 

http://il.it


MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

VASARIO 16 MlXfiJ1MAS 

Buvo pagerbti lietuviai sava
noriai, kovoje už Lietuvos lais
vę 1918 m.: F . Keršis, J . Nor
kevičius, K. šimulynas. K. Kriau 

Lietuvos Nepriklausomybės i čiūnas ir J. šermukšnis. 
58 metų atkūrimo sukakties mi
nėjimas mūsų kolonijoje pradė
t a s vasario 7 d. radijo bango
mis iš stoties WICH per lietuvių 
programos valandą. Buvo t rans
liuojama anglų kalba gauta iš 
LB kraš to valdybos jrekorduota 
juostelė • 'Vasario 16-ta ir Lietu
va". Vasario 11 ir 14 d. iš tos p a 
čios stoties buvo perduodamas 
tolimesnė Vasario 16-tos minė
jimui skir ta programa. Kalbėjo 
vieną vakarą Lietuvos Vyčių 
centro valdybos ir Lietuvos Vy
čių 116-tos kuopos pirm. A. Mi-
nikauskas apie religijos perse
kiojimą Lietuvoje. 

Vasario 14 kalbėjo \Vorceste-
rio Lietuvių Organizacijų ta ry
bos pirm. P. Molis apie Lietuvos 
istoriją, sovietų okupacijas i r 
ryžtingą pasipriešinimą okupan
tui. Visus skatino daryti ką ga
lime, kad palengvintume jų kan
čias, ypatingai ragino rašyti laiš 
£*-., kongresmanams, senato
riams ir kitiems valdžios parei
gūnams, prašant kelti Lietuvos 
reikalus. Šiai radijo programai 
vadovauja A. Greany ir studen
tas E. Meilus, š ios pačios dienos 
vakare per radijo stotį WTAG 
kalbėjo apie Lietuvą kcngr. J . 
Early su adv. A. Milerių, š i ą 
programą suorganizuoja adv. A. 
Mileris jau daugiau kaip 20 me
tų. 

Vasario 15 d. vVorcesterio Lie
tuvių Organizacijų tarybos vai 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. A. Budreckis iš Bostono, te
ma ''Mūsų kelias į Lietuvos lais
vę". Priminė, kad esame per 
daug susiskaldę. Būkime vienin
gi ir vieningai dirbkime visais 
frontais. Į darbą įjunkime ir 
jaunąją kartą. Semkimės jau
natviško entuziazmo ir kovoki
me dėl Lietuvos laisvės. 

Tarybos valdybos paruošta 
rezoliucija, kurią perskaitė stud. 
A. Dabrilaitė. bus pasiųsta pre
zidentui H. Fordui, valstybės 
departamento sekr. Kissingeriui. 
Jungtinėms Tautoms i r kt. 

Šv. Kazimiero mokyklos mo
kinių choras, vadov. Šv. Kazi
miero vienuolijos seselės M. Ber-
nice. padainavo t r i s daineles. 

Tautinių šokių sambūrio '•Žai
bo" vyresnės mergaitės pašoko 
Audėjėlę, jaunesnės — Kepuri
nę ir mažieji — Aguonėlę ir 
Malūną. Publikai šokiai labai 
patiko. Sambūriui vadovauja L 
Merkevičienė ir N. Pranckevi-
čienė. Akordeonu grojo stud. 
E. Meilus. 

Aukų rinkimu rūpinosi tary
bos ižd. K. Podolskis. J a m tal
kininkavo skautai ir ateitinin
kės. Aukos buvo skiriamos pa
gal aukotojų pageidavimą: Vli-
kui, Altai ir Lietuvių Bendruo
menei. Surinkta apie 1,400 dol. 

Tarybos sekr. stud. B. Miliaus 
kaitė parašė vieną straipsnį j 
"Catholic Free Press" apie reli-

Balfo koncerto, įvykusio sausio 25 d. Philadelphijoje, p* ogTamos atli
kėjai: akompaniatorė Dana Stankutė, solistė Ona salčiūnienė ir akor
deono programą atlikęs Jonas E. Puodžiūnas. Nuotr. V. šalčiūno 

dyba surengė pagrindinį Vasario gijos persekiojimą Lietuvoje ir 
16-tos minėjimą, kuris pradėtas antrą į "Worcester Telegram" a-
šv. Mišių auka Aušros Var tų pie Lietuvių kovą prieš okupan-
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias ta. Abu laikraščiai labai gražiai 
aukojo ir pamokslą pasakė kleb. I atspausdino minėtus straips-
kun. A. Volungis. Dalyvavo š v . 
Kazimiero parapijos vyrų cho
ras, vadovaujamas muz. Z. Snar-
skio. Choras buvo pasiruošęs 
giedoti naujas šv. Mišias, ku
rioms muziką parašė muz. Z. 
Snarskis, bet kadangi šv. Mi
šios buvo skaitytos, choras ne
turėjo progos giedoti. Giedojo 

mus. 
Pabaigoje tarybos pirm. P . 

Molis padėkojo visiems prisidė
jusiems prie Vasario 16-tosios 
minėjimo. 

Po minėjimo ten pa t klube 
buvo vakarienė. Ją paruošti pa
siaukojo Moterų s-gos 5 kuopos 

,., , TT ̂ , - pirm. M. Baškienė. idėiusi daugr 
tik solo pora giesmių V. Rože- % " „ , * , J . T 

^ įcarbo. Į stalus sunešti padėjo vičius. Vargonais grojo 
Kazimiero parapijos vargoninin
kė O. Keršytė. Sugiedota Ameri
kos ir Lietuvos himnai ir Mari
ja, Marija. Pamaldose dalyvavo: 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa, Lietuvos Vyčiai, St. Saikaus 
kio moksleivių ateitininkų kuo
pa, skautai, Moterų sąjungos 
5-ta i r Moterų s-gos 69-ta kuo
pos, Moterų Socialinis klubas 
ir kitos organizacijos su vėlia
vomis. 

Lietuvių Piliečių klube įvyko 
tolimesnis Vasario 16-tos minė
jimas. Vadovavo ir minėjimą a-
tidarė Organizacijų Tarybos pir
mininkas P. Molis. Lietuvių i r 
anglų kalbomis pasveikino visus 
susirinkusius, šauliai įnešė vė
liavas. Sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Akompanavo 
Šv. Kazimiero parapijos vargo
nininkė O. Keršytė. 

Miesto meras Thomas Ea r ly 
skaitė proklamaciją, skelbiančią 
Vasario 16-tą Lietuvos nepri
klausomybės diena Worcestery-
je. Nuo šios dienos visą savaitę 
prie miesto rotušės plevėsuos 
Lietuvos vėliava. Mero žmona 
yra puiki lietuvė. J i priklauso 
Moterų s-gos 5-tai kuopai ir y r a 
šios kuopos anglų kalbos kores
pondentė. 

Trumpą žodeli tarė kongres-
manas J. Early, primindamas, 
kad j is Washingtone darys tiek, 
kiek t ik galės dėl Lietuvos lais
vės atgavimo. 

Sen. Jacksonas atsiuntė tele
gramą, kurią perskaitė s tud. 
A. Dabrilaitė. 

Kalbėjo ir žymus lietuvių vei
kėjas adv. A. Mileris. Dalyvavo 
ir daugiau miesto valdžios pa-Į 
reigūnų, kurie buvo pristatyti . 
Taip pa t pristatyti kai kurių 
lietuviškų organizacijų pirmi
ninkai. Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. A. Volungis su
kalbėjo ui voitaci j * . 

kitos Moterų s-gos kuopos na
rės ir Dr. Vinco Kudirkos šau
lių kuopos šaulės, šaulės paly
dėjo Amerikos, Lietuvos ir šau
lių kuopos vėliavas. 

Paabigoje kalbėjo klubo pirm. 
J. Tribandis. J i s pasakė, kad 
klubas kiekvieną sekmadienį tu

r i šioje salėje bingo. kur is duo
d a 1,500 dol. pelno, š iandien 
j ie t o pelno neteko, todėl skai
tome, k a d mes Lietuvos laisvi
nimui paaukojome 1 5 0 0 dol. 
Ka i kur ie žmonės pradėjo kal
bėt i apie tokią didelę k lubo pa
aukotą pinigų sumą. Klubas to
kios a u k o s nesuteikė, d a v ė tik 
sa lę Vasa r io 16-tos minėjimui, 
kur i nieko bendra neturi s u bin-

M E N O E K S P O N A T Ų PARODA 
E . ir I . Tamulevičiai miesto 

bibliotekoje suruošė įvairių lie
tuviškų eksponatų — gintaro , 
audinių, medžio raižinių i r kitų 
meno išdirbinių parodą, kuriai 
bibliotekos vadovybė su t iko lai-j 
ky t i visą vasar io mėnesį. Aplan
kykime p a t y s šią parodą, pa-
kvieskime kitus, ypat ingai sve
t imtauč ius . J . M. 

St. Petersburg, Fla. 
M E T I N I S LB APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS 

Apylinkės valdyba vasario 25 
d. lietuvių klubo salėje sušau
k ė savo narių metinį susirin
kimą. Susirinkimą atitinkamu 
žodžiu atidarė ir j am (pirminin
kavo apyl. pirm. Pranas Stane
lis, sekretoriavo Jurgis Giparas. 
Susirinkusiems buvo išdalinta 
apie apylinkės veiklą pranešimas 
raštu, iš kurio m a t y t į kad įvairio 
se srityse gan gyvai buvo veikta. 
Šį pranešimą Pranas Stanelis dar 
papildė žodžiu. Apie kasos sto
vį smulkiau pranešė iždininkė 
Jadvyga Pupelienė. Vasario 17 d. 
kasoje buvo 262.17 do. Kontro
lės komisijos vardu pranešimą 
padarė Kazys Palčiauskas. JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos aplinkraštį apie JAV Lietu
vių Bendruomenės pasireiški
mus Lietuvos laisvinimo veikloje 
1975 metais perskaitė Kazys Gim
žauskas. LB Tarybos Floridos 

apygardos rinkimų, komisijos pir
mininkas Kazys Palčiauskas išsa
miai painformavo apie ateinan
čius tarybos rinkimus. 

Po šių pranešimų, pasibaigus 
dviejų apylinkės valdybos nar ių 
kadencijai, buvo 2-jų valdybos 
narių pririnkimas. Perrinktas 
Vytautas Ugėnas ir naujai iš
rinkta Vanda Gruzdienė. Apylin 
kės valdyba dabar yra tokios su
dėties: Pranas Stanelis — pirm., 
Klemas Jurgėla — vicepirm. 
Vanda Gruzdienė — sekr., Jad
vyga Pupelienė — iždin. ir Vy

tautas Ugenas — vaki. narys. 

Po rinkimų Adolfas Pupelis 
padarė pranešimą LF komisijos 
vardu. Įvairiais vietos reikalais 
•painformavo dar apyi. pirm. Pr. 
Stanelis. tarp kitko pranešdamas, 
kad kovo 17 d. lietuvių klube 
j vyks 'Bendruomenės vakaras, ku
rio programoje bus vaidinimas, 
moterų sekstetas, vadovaujamas 
Gražinos Jezukaitienės, šokiai ir 
bufetas. 

Susirinkimas praėjo darnioje 
nuotaikoje. Dalyvavo 40 asme
nų. Po susirinkimo buvo kavutė 
su pyragaičiais, kur dar ilgokai 
pasišnekučiuota. 

K. Gmž. 

DRAUGAS, antradienis, 1976 m. kovo mėn. 9 d. <> 

MĖGSTANTIEMS LAIVELIUS 
JAV Raudonasis Kryžius su 

Chicagos Pa rkų distriktu bal. 3 
d. pradės kursus mėgstantiems 
plaukioti laiveliais, ypač bus 
mokoma saugumo taisyklių. 

PRANCŪZŲ MENAS 
Chicagos Meno institute iki 

kovo 28 d. vyksta prancūzų 
meno paroda. Išstatyta 355 
instituto tur imi kūriniai. 

A. f A. 

A D O M U I M A S Č I U I m i r u s , 
žmoną KAROLINA ir mielus mūsų prietelius inž. VIK
TORE sol. ROMJį ir VĖĄ IBSCĮIĮS nuoširdžiausiai 
užjaučiame. 

Irena ir Eugenijus Vilkai su šeima 
Elena ir Petras Sfarev;ci2l 

AUGUSTINA YONKUTĖ 
Gyveno 7156 S. Campbell Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė kovo 6 d., 1976, sulaukus 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Dna Šimaitienė, švoge-

ris Liudas, dukterėčia Angelą, sūnėnai Eugenijus ir Vidotas, 
Lietuvoje brolis Juozas Yonkus su šeima, seserys Emilija Repš-
kienė su šeima ir Julija Yonkutė ir kiti giminės, draugai ir pa-
pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 South 
We8tern Avenue. 

Laidotuvės įvyks treč., kovo 10 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Nuliūdę: Seserys, broliai ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Maieika-Evans. Tel. R E 7-8600 

A. t A. PRANUI PILIPAUSKUi mirus, 
jo žmoną BRONĘ, dukrą JANINJJ, žentą RAMOJŲ 
M0Z0LIAUSKUS, sūnų ROMUALDA su šeima nuo
širdžiai užjaučiame. 

D. ir V. Bilaišiai 
V. ir Z. Braziai 
Dr. R. ir M. Povilaičiai 
A, Prapuolenis 
0. ir M, Baukai 

A. t A. VERONICA AZUKAS 
PAGAL TĖVUS KUNCE 

Gyveno 683o S. Artesian Avenue, Chicago, niinois. 
Mirė kovo 7 d., 1976. sulaukus 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, marti Rita, 2 

anūkai Mary Elizabeth ir Michael John, sūnėnai ir dikterėčios 
su šeimomis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Leg. Post 271 Auxiliary ir 
Suvalkiečių draugijai. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks ketv., kovo 11 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta i švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai, 

Laid. direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
DR. PRANĄ SUTKŲ 

IR JO Š E I M Ą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Antanas ir Genovaite Pustelnikai 

A. f A. PHILOMENA PLARPA 
BRAZD2IONYTĖ 

Gyveno Cincinnati, Ohio, anksčiau gyv. Cicero, niinois. 
Mirė kovo 6 d., 1976. 
Gimė Lietuvoje. 
Velionė buvo našlė a. a. Joseph Plarpa. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eugenia Maezer, žentas Jo

seph, anūkė Victoria Kirschner su vyru Roger, 2 proanūkai Christine 
ir Anthony Kirschner. Basil, Šveicarijoje sesuo vienuolė Ses. 
Britta, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Motinos Sopulingos dr-jai (Šv. Antano parap.). 
Kūnas bus pašarvotas antrad., 6 vai. vak. Petkaus koplyčioje, 

1410 S. 50th Ave., Cicero. 
Laidotuvės įvyks trec., kovo 10 d. t$ koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laHotir";*-^. 

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkė ir proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Donald A Petkų* — Tel. 863-2108 

Brangiam tėvui 

A. t A. ADOMUI MASČIUI mirus, 
žmoną p. KAROLINĄ MASTIEN'S .: -..-._ VL-:: 
su šeima nuoširdžiai užjaučia 

)RA 

Aldona Prapuola-j'."-

Didžiam Žemaitijos sūnui, Lietuvos visuomeninin-
kui. dipl. vaistininkui 

A. t A. STEPONUI NASVYč;Ui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ]o sūnų inž. dr. SLGIRDJJ. su 
šeima ii artimuosius. 

Stasė ir Jurgis Gimb-j-ii 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T i Y A S t R S Ū N U S 
IP.Ti MODERNIOJ KO H L \ ClOS 

2533 Wes1 7lst St. Tek GRotehil! 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhaii 3<2i08-9 

Laidotuvių Direktoriai 

0845 S a WESTERN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AOtCONDmONED K0PLY306 

REpttNkT-MOO 
VISTA 

HEpofcfie 7-3601 

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

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330-34 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741 - 2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LJetavių TdiirtSSllj Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNĄ* LABANAUSKAS 

3307 S. LJTU.VMCA AVE. TsL YArds 7-3401 

STEPONAS C LACK <LACKAWICZ) IR S0N0S 
2814 W. 2Srd PLACE TeL VErgiaia 7-6872 
2424 W. 69tr STREET TeL BEpabBe 7-1213 
11023 8astkwest Highw«y, PmJot HHls, DL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4848 S. CAUFORMA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS 1 RIDIKAS 

S254 S. HALfiTED BTREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

8819 & UTTAMCA A VE. Tel f Ard» 7-1138-S* 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 & iOtfc AVE, CICERO. O I * TeL OLyrapic 2-1008 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

file:///Vorceste-
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X Ses. Jeanne Mosejunas, 
6v. Kazimiero seserų vienuoli
jos narė kovo 10 d. išvyks iš 
Chicagos į Argentiną kur jau 
anksčiau yra dirbusi devyne
rius metus. Pakeliui ji dar ap
lankys savo motiną Salomėją 
Pittstone, Pa., o paskui lėk
tuvu skris į Buenos Aires. Ar 
gentinoje ses. Jeanne dirbs Ro-1 nas* J o n a s gvedas, Pranutė Dvi 

x Juzė Daužvardienė, Lietu
vos generalinė konsule, iškil
mingai atidarė tradicinę Kaziu
ko mugę, kurią šiemet, kaip ir 
kitais metais, Jaunimo centre 
suruošė Chicagos lietuviai skau
tai, — ės. Atidarymui vadova
vo akademikai skautai. Mugė 
buvo gausi įvairiais dirbiniais, 
kuriuos pagamino skautai, — 
ės ir jų tėvai. Veikė visa eilė 
užeigų, valgyklų, kavinių. Lan
kytojai, kurių buvo tūkstančiai, 
mielai pirkosi rankdarbius, lie
tuviškas knygas ir tuo parėmė 
mūsų skautų organizaciją. 

X Į ALTos Cicero skyriaus I Detroito tautinių šokių grupės Šilainės jaunesnieji še kėjai su vadoje Galina Gobiene ir padėjėja Asta Ba-
tarybą išrinkti Petras Atkocm-

sano seselių kazimieriečių ve
damoje mokykloje. Prieš išvyk
dama ses. Jeanne kartu su ses. 
Damiana iš Lemonto apiankė 
"Draugą" ir susipažino su lietu
viškos spaudos darbais. 

x Amerikos Lietuviu inžinie
rių ir architektu sąjungos Chi 
cagos skyriaus susirinkimas 
įvyks kovo 12 d., penktadieenį, 
7:30 vai. vakaro Lietuvių Tau
tinių namų salėje. Prie eina- Į 
m u J ų pirm. inž. Mečio Šilkaičio 
pranešimų, inž. Rimas Banys 
skaitys paskaitą, paįvairintą 
skaidrėmis. Paskaitos tema: 
"Hydroelektrinių stočių centri
nėje Pietų Amerikoje projekta
vimas ir priežiūra". Sąjungos 
nariai ir svečiai kviečiami susi
rinkime dalyvauti. 

x Muz. Nikodemas Kulys yra 
pakviestas paruosti meninę pro
gramą balandžio 23 d. Pensinin
kų metimam banketui ir balan
džio 25 d. Joniškiečių draugijos 
50 metų jubiliejiniam banketui. 

X Inž. Kazimieras Oksas, 
JAV ats. pulk. ALTos Chicagos 
skyriaus ir lietuvių respubliko
nų pirmininkas, kandidatuoja į 
Cook County rekorderio vietą. 
Respublikonų sąraše jis yra 
vienas, bet reikia gauti kuo dau
giau balsų, nes pagal balsus jis 
bus atitinkamai vertinamas res 
publikonų partijoje. Pirminiuo
se rinkimuose kovo 16 d. reiktų 
pabalsuoti už savo tautietį. 

X "Cicero Life" laikraštis-
praėjusio sekmadienio laidoj į 
pirmą puslapį įsidėjo bent keletą 
nuotraukų iš Lietuvių respubli
konų lygos banketo, kurio metu Chicagoje 
buvo pagerbta šalia kelių lietu
vių ir "Cicero Life" vienas redak 
torių Sean O'Gara . 

x Moterų sąjungos. Cicero, 
UI., susirinkimas antradienį, ko
vo 7 d., 7:30 vai. vak. parapijos 
mažojoje salėje. 

nionvte. Nuotr. J. Urbono 

laitienė, inž. Gediminas Biskis, 
inž. Jonas Cinkus, Pranas Ka
šubą, Jonas Šiaučiūnas, Stasys 
Juozaitis. Julius Norkus, Vik
toras Motušis, Stasys Pranske-
vičius. Kazys 2ilėnas, Alfonsas 
Kizlaitis, Steponas Paulauskas 
ir Jonas Cinikas. 

X Romas Kronas, Jr., Le
monto LB valdybos narys už, 
parduotas spaudos vajaus pro-1 
ga knygas "Draugo" adminis
tracijai vėl atsiuntė 143 dol. 
Taip pat prisiuntė 70 dol. už 
"Draugo" prenumeratas. R. 
Kronas per JAV LB krašto val
dybos paskelbtą spaudos pla
tinimo vajų nuoširdžiai darba
vosi ir pasiekė labai gražių re
zultatų. R. Kronui labai nuo
širdi padėka 

CHICAGOJ iū APYLINKĖSE 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE t PRANCŪZIJOJ 

— PhoenLve, Arte. lietuviams! Vasario šešioliktossios mi-
dvasinio susikaupimo dienos nėjimas Paryžiuje. Vasario 14 
arba rekolekcijos bus balandžio į d. įvyko Vasario 16-tosios mi-
3 — 4 dienomis. Jas praves j nėjimas Iškilmingas mišias at

našavo kun. J. Petrošius, Pran
cūzijos lietuvių bendruomenės 
ir Lietuvių katalikų misijos pir
mininkas. Du atstovai iš Pary
žiaus arkivyskupijos — kun. Gi 
bert ir kun. M. J. Mossand — 
koncelebravo. Po Mišių vykusį 
minėjimą pravedė R. Bačkis, 
Prancūzijos lietuvių bendruome 
nes tarybos pirmininkas. Po R. 
BaČkio įžangos kalbėjo amba-

"PIRMYN CHORAS 
LIETUVOJE IR CHICAGOJE 

-
. 

Lygiai prieš 27 metus, tik at
vykęs į Chicagą ir kojų gerai ne
sušilęs, su iš knygų išmokta 
anglų kalba nesusikalbėdamas, 
su rašreliu rankose keisdamas 
autobusus, galiausiai susiradau 
Kazį Steponavičių, "Pirmyn'' cho 
ro dirigentą, su kuriuo susipaži
nau Kaune, kai jo vedamas cho
ras 1938 metais lankėsi Lietuvoje. 

Pirmo vizito metu jis mane 
pavaišino Havanos cigaru, bran 
gi u prancūzišku konjaku ir lie
tuvišku nuoširdumu. 'Nesvaigino 
dūmai ir konjakas, bet gražūs 
.prisiminimai, vykę prieš 11 me
tų, kai chorui lankantis Lietuvoje 
teko jj lydėti keliose vietovėse ir 
žavėtis gražiu Amerikos lietuvių 
jaunimu. Prisiminėm vardus, pa
vardes ir tas gražiąsias Stellas, 
Bronice, Cristin, Sophie, su ku
riom linksniavome ir mokėmės 
"I love" žodžius. Maestro Kazys 
Steponavičius grįžta praeitin į 
nueitą muzikinį gyvenimą, kai 
1929 metais buvo įsteigtas "Pir
myn" choras ir po to sekęs 9 
metų pasiruošimas kelionėn į 
Lietuvą. Jo žodžiai pagyvėja ir 
lyg svajonėse paskendęs jis sako: 

j "Lietuva mums buvo lyg pasa
ka, lyg nepasiekiama vakarė 
žvaigždė". Ir kai buvo iškelta 
mintis aplankyti tėvų kraštą, su-

Genis, Cicero", ŪL, iš lygos sekreto-j rengti eilę koncertų, pakeliauti 
riaus Anatolijaus Miiūno lygos ban-| tėvų ir protėvių eitais keliais 

je, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar ganizacijos reikšmę ir tikslus 
keliolikoj kitų vietovių/ trumpai apibūdino P» Indreika, ' į į t y - į į g į * miestuke praJei 

A. Braz:s sako, kai atvy-'pabrėždamas, kad ji rūpinasi' 
ne tik tikinčiųjų šalpa paverg
toje Lietuvoje, bet ir r enka į ] i a s kun A Valiušką. Matučiai 
dokumentinę medžiagą ir ją i i § C n įCagos viešėjo pas savo se 
skelbia viešumai. LKRŠ rėmė-j g ^ Sofiją Liubartienę. J. Rausą 
jų pastangomis jau išleistos ^ Toronto buvo sustojęs Rima-

Sol. 
kome į Kauną ir išlipome iš 
traukinio, staiga atsidūrėme gė
lių kalne. 

Aldona Barčus varto pagel
tusius dienora?5io puslapius ir 
skaito tada 15 metų lietuvaitės 
rašytus kelionės įspūdžius. Koks 
gražus, įspūdingas sutikimas Kau
ne birželio 21 d. "Pažangos" rū
muose. Matėme prezidentą Anta
ną Smetoną, dainavome radiofo
ne. Kokia jausminga išvyka į Vil
nių, susitikimas su .pavergtais 
broliais, lankymasis Rasų kapi
nėse, Gedimino kalne. Ak, yra ir 

j do žiemą. Pranas Dronseika iš 
j Toronto, Ont., buvo apsistojęs 

bet ir renka! i » •.*•-!=„«__ »*_^_.i:--

"LKB Kronikų" pirma ir ant ra 
dalys, o trečioji spausdinama. 
Taip pat priminė, kad verčia
ma ir į svetimas kalbas — an
glų, italų ir portugalų. 

Elena Blandytė paskaitė iš 
'"LKB Kronikos" ištrauką, su kliu 

pastatytą prie išlikusios sody- I celė Dorelytė Mockevičienė, Po-
bos ir nubaudžia sunkiomis j vilas Pretkus, Rosa Pretkuvie-
bausmėmis sugautuosius užjnė, Gene Pretkutė, Alicia Kaz-

liinois Lietuvių respublikonų Am
žino nario atžymėjimą priima Charles 

ARGENTINOJ 
Svečiai iš Urugvajaus kan 

orkestras ir dainininkai 
giliu įsijautimu perteikdama I apsilankė lietuvių parapijoj, 
vaizdą, kai teisėjas padaro; Lankėsi orkestro vadovas Vyt. 

tuščių puslapiui" tik užrašytos j sprendimą nugriauti kryžių, | Dorelis, Cecilija Dorelytė, Mar-
laimingos dato>, atidėtos, turbūt, 
kitai dienai nurašyti. O, kiek 
daug vietos skirta apsilankymui 
Birštone. Štai kokie grasūs įspū
džiai, dviejų dienų išgyvenimai, 
kai viešėjo Gargžduose, aplanky
dama tėvelio mamą, 93 metų 
amžiaus. 

"Pirmyn" choras, kuris netru
kus minės auksini jubiliejų, šim
tais skaičiuodamas pasirodymus, 
išdainavęs visas pasaulio garsią-

"LKB Kronikos" platinimą. Iš 
teisiamųjų teisme pasakytų ap
sigynimo kalbų trykšta nepa
laužiama tautos valia ir tvir ta 
moralė kovoti su bedvasiu ko
munizmu 

buvęs Montrealio parapijos kle
bonas kun. Leonas Zaremba, 
SJ. 

— Juozas Žadavičius, atvy
kęs iš Toronto į Phoenbcą, šiau
rinėj miesto daly, prie kalnų, 
nusipirko rezidenciją ir persi
kels į ją gyventi 

— Atostogauja Phoenixe. 
Marija Ročkuvienė iš Chicagos 
savo žiemos atostogas leiao pas sadorius G. de la Tournelle, 
seserį Janiną Rimavičienę. prancūzų — pabaltiečių draugi-
Jolanda Kizienė iš Windsoro, jos pirmininkas. Jaunimo vardu 
Kanados, svečiavosi pas Sinkus žodį tarė J. C. Mončys. Dr. J. 
Phoenixe ir Ruseckus Sun City. šaulio, Lietuvos nepriklauso-
Jurgučiai iš Montrealio Sun mybės akto signataro, vedamą

jį 1918 m. vasario 19 dienos 
"Lietuvos Aide" perskaitė Ž. 
Mikšys. Programos meninę da
lį atliko A. Draugelis, grodamas 
smuiku bei skambindamas pia
ninu Chopin'o, Bartok'o ir savo 
kūrinius. Jam akompanavo M. 
Viens. Minėjimas pasibaigė S. 
Kondrataitės skaitoma lietuviš
ka poezija. Buvo taip pat per
skaitytas mons. P. Ramondot, 
užsieniečių sielovados viršinin
ko Prancūzijoje, pasveikinimas. 
Susirinkusių tarpe buvo ir lie
tuvių draugai, tarp kurių buvo 
matyti generolas Ganeval, bu
vęs prancūzų — pabaltiečių 
draugijos pirmininkas, Abra-
ham, latvių bendruomenės at
stovė, Weide; estų bendruome
nės atstovė, ir E. Rehak, Pa
vergtų Europos tautų biuro di
rektorius. Po minėjimo buvo 
vaišes. Iš viso buvo susirinkę 
apie šimtas žmonių. 

vičių motely. P. Adomaitis iš 
Chicagos svečiuojasi pas savo 
dukrą Phoenbce. 

lauskaitė, Marcelė Kamanduly-
tė. Grįžo į Urugvajų vasario 19 
d. 

— Karolis Blumbergas «u-
. kūrė lietuvišką šeimą su Maria 

Blandytes perteikta, ^ ^ U s o n y t e J u n g t u v ė s įvy-
— - ^ ^ - -! k o Villa Adelina bažnyčioje, o 

po to šeimyniškos vaišės arti
mųjų tarpe. Jaunieji išvyko po 
vestuvinei kelionei į Tahiti sa
las. 

dr. Juozo Tautvilos paskaitai. 
Dr. J. Tautvilą, baigęs aukš

tuosius teisės ir socialinės eko-
sias operetes, lyg ir operečių ka-1 nomikos mokslus Sorbcnos ir 
raliaus vainiką užsidėjęs, pradžių i Romos universitetuose, ten igi-

kete vasario 28 d. Jaunimo centre, 
Nuotr. V. Noreikos 

X Juozas Žvynys, patyręs In-
come Tax pildytojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede-
ral ir State Incorae Tax. Kreip
tis visomis dienomis neišski
riant ir sekmadienių nuo 8 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Francisco Ave. TeL PR. 6-1349 

(pr.) 
X lietuviu kultūros palaiky

mui yra scenai rengiamos 3 lie
tuvių kompozitorių operos šį 
pavasarį. Jų pastatymui visa
da daugiau reikia lėšų. negu 
bet kada. Tad tam reikalui 
Ulinois Lietuvių Gydytojų drau
gijos pagalbinis moterų viene
tas atėjo į pagalbą ir kartu su 
Opera rengia šaunų balių su me 
nine programa balandžio 25 d., 
5 vai. popiet, puošniame Butter-
field Country klube, Hinsdale, 
Dl. Įėjimo auka $50. Lietuviš
ki} operų pastatymui kviečiame 
visos į talką! Vietas ir stalus 
prašome rezervuoti V. Mažei-
ldenės telefonu 438 — 7223 ar-

x Lietuvių Tautinių kapinių 
valdyba pareigomis pasiskirstė: 
Jonas Jakubonis — pirmininkas, 
VValter Slench — I vicepirm., Eu 
genijus Gerulis, II vicepirm., 
Motiejus Batutis — sekretorius, 
Alfredas Dargis — iždininkas. 
Į darbo komisiją išrinkti An
tanas Povilonis, Petras Dapser 
ir Bruno Matelis. Kapinių šven
tė bus sekmadienį, gegužės 30 
d. 

X Į Cicero .ALTos skyriaus 
ruoštame Vasario 16 minėjime 
priimtą rezoliuciją prezidento 
Fordo vardu atsakė Roland L. 
Elliott, Baltųjų rūmų korespon
dencijos vadovas, kongresmanas 
Henry J. Hyde. kuris apgailes
tavo, kad dėl ligos Vasario 16 
minėjime negalėjo dalyvauti. 

x Vytautas šoliūnas, visuo
menininkas, Lemonte turįs savo 
prekybą, spaudos platinimo va
jaus proga per Romą Kroną, 
Jr., įteikė 25 dol. auką "Drau
gui" paremti. Nuoširdžiai už 
auką dėkojame. Be to, V. Šo-
liūnas yra nuolatinis "Draugo" 
rėmėjas. 

X Amerikos Lietuviu Balso 
radijo klubas Detroite paskyrė 
"Draugui 10 dolerių auką ir 
per mūsų atsovą Stasį Gar-

jaunimas pritarė su didžiausiu 
užsidegimu. Choras ruošėsi lyg 
didžiausiam tarptautiniam .pasiro 
dymui. Vieni kibo geriau pramok 
ti lietuviškai, kiti kalbą švarino, 
turtino. 

1949,.. 1950 mėsai. Plaukė iš 
Europos laivai, didėjo lietuvių 
skaičius Chicagoje, ir mus nau
jame gyvenimo kelyje lydėjo vis 
nauji ''Pirmyn" choro pasirody
mai, koncertai, statomos opere
tės. 

Mes susitinkame solistą Algir
dą Brazį, Kristiną Krikščiūnaitę-
Austin, Aldoną BaTcus-Daukus, 
Sophie Barčus šeimos radijo ve
dėją, ir mūsų kalbos dažnai su
kasi apie "Pirmyn" choro vieš
nagę Kaune, Vilniuje, Klaipėdo-

gms mus visų nepaprastai mėgia
ma Franz Leharo trijų veiksmų 
operete "Grafas Liuksenburgas". 
Daug kas ja žar.'ėjosi Lietuvoje, 
kiti matė Europos keliuose kelia-
dami, ją maysime ir šį šeštadie
nį, sekmadienį, Chicagoje. Reži-

jęs daktaro laipsnį, pirmosios 
okupacijos metu žiauriai kan
kintas kalėjimuose, gyvais pa
vyzdžiais, remdamasis Stalino 
konstitucija, padarė išvadą, kad 
ji nieko nereiškia pavergtam 
žmogui, o tik melą ir apgaulę. 

LKB KRONIKOS 
H DALIFS PRIITATYMAS 

sierius ir dirigentas muzikas Ka-j Konstitucijoje įtrauktos žmo-
zys Stcoonavicius. j g a U g prigimtinės teisės yra tik 

Vytautas Kąsnis; ^ ^ p a r a g r a f a i ( k u r i a i s n i e k a s 

i negali pasinaudoti praktiškame 
gyvenime. 

Meninę programą atliko Ga-
Vasario 29 d. Jaunimo centre: ry, Ind., Šv. Kazimiero par. li-

įvyko "LKB Kronikos" viešas' tuanistinės mokyklos tautinių 
pristatymas visuomenei. Pri- šokių grupė, vadovaujama Kot-
statymą suruošė LKRŠ rėmėjų j rynos Pečkaitienės. Prieš šo-
organizacija, kuriai vadovauja kius mokinė Ruzgaitė perdavė 
kun. K. Kuzminskas. Šios or-|N. Mazalaitės legendą apie 

VĖŽIO TYRDLAMS 
Kovai su vėžio liga draugija 

šiemet Chicagoje užplanavo su
rinkti 3 mil. dol. Daugiausia 
skirs tyrimų darbams. 

CHICAGOS ŽINIOS 
IŠPARDAVIMAS PAŠTE UNIVERSITETO 

PREZIDENTAS Papigintai kovo 16 d. Pašto! 
rūmuose 358 W. Harrison, Į Devintuoju Chicagos univer-
Chicagoje, bus galima nusi- i siteto prezidentu į pareigas bu-
pirkti įvairių daiktų iš neatsi- vo įvestas John T. Wilson. 

ba V. Momkaufc telefonu 925 — liauską atsiuntė. Maloniai dė-
6193. Groja Neolituanų orkes
trą*, (pr.) 

x g. m. kovo 12 d„ 7 v. v. 
M. K. Čiurlionio galerijoj 5620 
So. Haremont Ave., Chicago, 
BL atidaroma Juozo Mieliulio 
kūrybos paroda. Paroda tęsis 
iki kovo 21 d. imtinai. Lanky
mo valandos: savaitgaliais: 1 
v. p. p. — 9 v. v.; savaitės die
nomis 7 v. v. — 9 v. v. 

(8k.) 

x Pa 3 dolerius aukojo: V. 
Usevičius, J. Papievis; po 2 dol. 
— Ig. Kukštys, B. Girnius. J. 
Jurgutis. Ig. Malėnas. Visiems 
tariame malonų ačiū. 

x Margučio rengiamas kon
certas bus kovo 21 d., 2:30 vai. 
popiet Jaunimo centre. Progra
mą atliks sol. V. Verikaitis ir 
R. Strimaitis. Bilietai Margi
niuose ir Marguty. Visi kviečia
mi, (pr.) 

X Lietuvon Dukterų dr-jos 
pavasario balins įvyks bal. 24 
d., Jaunimo centre. Stalų rezer
vacijoms prašome skambint A. 
Kaminskienei teL 778 - 6452 ir 
R. Spurgienel (vakarais) M. 
VI 7 - 5027 (pr.) 

X Lucille ir Bruno Shotas. 
tautinių šokių šventės garbės' įvertindami Pirmyn choro kul-
komitetą. Sutikdamas jis rašo: j tūrinį darbą paaukojo $100 sta-
"Ši šventė bus pagrindinis lie- tomai operetei "Grafas Lauk
tuvių reprezentacinis įvykis semburgas". Bruno, žinomas 
Jungtinių Amerikos Valstybių tautinių šokių vadovas yra pra-
200 metų sukakties proga, todėl ^ vedęs lietuvių tautinių šokių 
prie jo pasisekimo kuom galėda-, šventę Chicagoje. Choras dė-
mas Driflidėsiu". 

kojame. 
X Anicetas Simutis, Lietuvos 

gener. konsulas New Yorke, 
labai mielai sutiko įeiti į V I>iet. 

(pr.) j koja jiems až auką, (pr.). 

Dr. Jonas ir Kotryna SimokaiČiai atšventė 50 metų vedybinę sukaktį 
vasario 1t d. Svč. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Trisdešimt 
penkios poros 'jaunųjų" lydėjo jubiliatus į bažnyčią. Iškilminga vaka
rienė • r t nu t t jlačią risuonaeng ir daug atstovu, J organizacija 

imtų siuntinių. Kovo 19 d. Chi
cagos paštas iš varžytinių par
duos nereikalingus automobi
lius. MM -i.-: 

"Nežinomą kareivį", lyg sim
boliškai surišdama Lietuvos 
praeitį su dabartine tragiška 
padėtimi. Jaunieji šokėjai, pa
lydint J. Vaičiūnui akordeono 
garsais, pašoko šešetą šokių. 

(Reikia džiaugtis K. Pečkaitie-
I nes energija ir sumanumu su
jungiant mūsų jaunuosius į šią 

i grupę ir įdiegiant į jų širdis 
į tautinių šokių pamėgimą. K. 
įPečkaitienė jau ilgai dirba su 
i jaunimu — nuo pat stovyklinių 
laikų. Jos vyras J. Pečkaitis Vo 

i kieti jo j steigė gimnaziją (Meer-
Į beck, Wehnen) ir jai vadovavo. 
i Šiandien savo pamėgtą^ darbą 
j tęsia lituanistinėje mokykloje, 
j globojamoje kun. Igno Urbono, 
Gary. 

Užbaigiamąjį žodį tarė vysk. 
V. Brizgys, išreikšdamas padė
ką, primindamas religinės šal
pos reikšmę ir paryškindamas 
dr. J. Tautvilos ir "LKB Kroni
kos" keliamus faktus bei ryšį 
su pavergta tėvyne. 

Programai vadovavo P. In
dreika, LB Marąuette Parko 
apylinkės pirmininkas, prista-

jtydamas programos vykdytojus. 
Po programos dalyviai valan-

• dėlę dar praleido prie kavutės. 
Prie vaišių suruošimo daug pri
sidėjo A. Indreikienė. B. Tervy-
dienė. R. Kriaučiūnienė, O. Se-
bastijonienė, S. PranskeviČienė, 
S. Šidlauskienė, Elz. Kleizienė, 
Beinarauskienė ir Kybartienė. 

Apeigose Rockefellerio koply-
jčioje dalyvavo 1,500 žmonių. 

STREIKAS KOLEGIJOSE 

'""Ou'cag'os miesto kolegijų dėŝ -
tytojai pradeda streikuoti, rei
kalaudami geresnio atlyginimo. 

ŠALDYS SAULE 

Northrup bendrovė išrado bū 
dą panaudoti saulės energiją na 
mams vėsinti. 

BIBLIOTEKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Katalikų bibliotekų sąjungos 
suvažiavimas šaukiamas Chica
goje, Pick Congress viešbuty, 
bal. 19 — 22 d. Kartu įvyks ir 
Katalikų švietimo s-gos suva
žiavimas. 

U2 AKMENĮ 
IEŠKO 500,000 DOL. 

Dr. M. Brandfor Brenner no
ri gauti iš trijų bendrovių pu
sės mil. dol. kompensaciją už 
tai, kad ant jo automobilio už
krito 250 svarų marmuro gaba
las nuo Water Tower, nors jis 
išliko gyvas. 
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"MŪSŲ ŠOKIAI", 
Išleido Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas (antroji laida) 1975 
metais Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
West 63rd Street, Cnicago, Il
linois 60629. Kaina $4.00. Užsa
kant pridėti 21 centą už per
siuntimą. Ulinois gyventojai mo
ka 5% mokesčių. 
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