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Kodėl bolševikai nekentė
kun. Z. Neciunsko

fltkentejęs 10 metui Sibire, antrą kartą į Krasnojarsko sritį savo noru nuvyko ir aptar
navo tautiečius pustrečių metu
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Kodėl tarybinės valdžios pa
reigūnai nekentė kun. Z. Ne
ciunsko? 1946 gruodžio 4 buvo 
suimtas Nedzingės klebonas kun. 
Z*Neciunskas.  Po metų jis gavo 
10 metų lagerio ir 5 metams ne
teko piliečio teisių. Iki rugpiūčio 
3 kalėjo iLukiškyje, o paskui bu
vo Išvežtas į tolimą Kareliją, kur 
jam teko gerokai pavargti prie 
miško darbų. Čia jis rado 500 vy
rų ir 300 merginų lietuvių. Po 
vienerių metų ji nugabeno i 
Maddovij’ą, kur teko dirbti fut- 
lia'rų-ceche ir tris mėnesius sirgti 
dėl širdies dekompensacijos. Pats 
būdamas silpnos sveikatos ir ne
tinkamas sunkiam fiziniam dar
bui, jis net 8 metus gydė ir slau
gę kitus kaip lagerio felčeris. 
1955 fnetų pabaigoje, pilnai at
likęs bausmę, jis buvo paleistas 
ir pirmiausia aplankė savo vys-
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^Maskva. — Anksčiau negu bu
vo =suimtas, poetas Aleksandras 
Gimburgas .papasakojo užsienio 
korespondentams, kaip buvo šel
piami politiniai kaliniai ir iš kur 
bthfo tie pinigai, rašo Christopher 
Wren, "NYT” korespondentas. 
Ginzburgas per pustrečių metų 
tokiu būdu išdalino 270,000 rub
lių -(ekvivalentas apie 360,000 
dol.). Visi pinigai buvo iš Alek
sandro Solženicino fondo, atėjo 
legaliai.

Top operacija buvo slapta, iki 
atsirado kas išdavė. ‘‘Literatur- 
naja 'Gazeta” paskelbė detales, 
straipsnis buvo parašytas Alek
sandro Petrovo, kuris kartu su 
Ginzburgu ir kitais disidentfais l 
siejęs kalėjime ir . dabar laiko
mės provokatorium, jau tada bu- 
vęs slaptu KGB agentu. Ginzbur
gą btitas buvo iškratytas gruodžio 
mėnesį, milicija atėmė visus ras
tųs pinigus, 5,000 rublių. Ginz- 
bttfgas pasiliko su 38 kapeiko-

I I Plėnys Vikingo, planuojamo pa- 
elųati į Marsą tolimesniems tyri
mams. Mokslinė laboratorija, bus 
ant ratų ir galės po planetą judėti

Meksikos Miestą*.  — Praėjusį 
penktadieni Meksikoje įsigalėjo 
konstitucinė pataisa, leidžianti 
prezidentui su kitais kraštais keis
tis kaliniais. Kai Amerikos Sena
tas'patvirtins su Meksika pasira
šytą sutarti, bus galima ją ir 
vykdyti. | 

kūpą Teofilių Matulionį invali
dų namuose Mordovijoje.

Jautri kun. Zigmo širdis neri
mo Lietuvoje, — tiek daug jo 
tautiečių dar gyveno Sibiro pla
tybėse! Porą mėnesių pabuvęs 
Tėvynėje, kun. Zigmas savo no
ru važiuoja pas tautiečius į Mak- 
lakovą Krasnojarsko, srityje. Čia 
jis aptarnavo tikinčiuosius pus
trečių metų 300-500 kilometrų 
spinguliu. Vėliau grįžus į Tėvy
nę, jam neleidžiama kunigauti.

Dar būdamas Sibire; jis 1957 
kovo mėn. apsilankė kun. J. Gus
to įrengtoje koplyčioje Krasno

jarske. Kun. J. Gustas greitai 
Krasnojarske mirė.ir ten pat kun. 
Šeškevičius jį palaidojo.

Kun. Z. Neciunskas buvo žmo
gus iki aukščiausio laipsnio iš- 
vystęs visas geriausias dzūko sa
vybes, — jį žavėjo kiekvienas su
tiktas žmogus; nes sugebėdavo 

mis. Dar daugiau — vonios kam
bary miliciją slaptai užkišusi^pa- 
liko svetimos valiutos - vėlesnei 
kratai ir įrodymui, kad nusižen
giama įstatymams. Rusijoj sveti
mos valiutos laikyti negalima.

Solženicihas, 1974 išvykdamas 
iš Sovietuos, už savo knygės gau
tą honorarą paliko -politiniams 
kaliniams ir jų šeimoms šelpti. 
Vėliau jis pinigus Siuntinėjo iš 
Vakarų. Sovietb valdžia, iškeisda- 
ma pinigus, trečdalį sau pasilik
davo. Komitetas 1974 sušelpė 120 
šeimų, 1975 — 720, o 1976 — 
630 kalinių ar šeimų. Tarp tų, 
kurie yra gavę pašalpas, buvo ir 
Vladimiras Bukovskis, neseniai iš
keistas į Čilės komunistų vadą 
Luis Corvalaną.

Nesutarė dėl pabėgėlių 
teisių

Genėva. —- Jungtinių Tautų 
šaukta konferencija pabėgėlių tei
sėms apsaugoti nepasisekė. Kon
ferencijos tikslas buvo sutarti, kad 
politiniai pabėgėliai jokiu būdu 
nebūtų grąžinami atgal. Labiau
siai tokios konferencijos norėjo ir 
siekė garantijų pabėgėliams Skan
dinavijos valstybės, V. Vokietija 
ir Austrija, bet iš 92 dalyvių dau
guma pačia konferenrcija nesido
mėjo arba kliudė jos darbams. 
Vakarai pastebėjo, kad sovietai ir 
buvo tie, kurie nenorėjo pasiekti 
jokio susjtąrįma

Washingtonas. — Sausio mė
nesį bedarbių skaičius sumažė
jo ir krito iki 7.3 proc. Illinoju- 
je procentas buvo dar mažesnis 
— 6.7, o Chicagoje — 6.9. Į 
tuos skaičius neįeina laikini at
leidimai dėl šalčių, užsidarius į- 

‘ihcmėnis.

greitai jame pastebėti ką nors ge
ro. Turėdamas gyvą ir karštą 
širdį, jis giliai atjausdavo kitų 
rūpesčius, nelaimes ir skausmus. 
Jis mokėjo žmogų paguosti, pa
drąsinti ir pakelti jo nuotaiką. 
Išganytojo pavyzdžiu jis pirma 
žmogui padėdavo, paguosdavo, o 
paskui aprūpindavo jo dvasinius 
reikalus.

Kajp kunigas velionis buvo uo
lus ir pareigingas, gerbė Bažny

čios vyriausybę ir gražiai sugy
veno SU broliais kunigais, o su 
daugeliu jį rišo gilaus draugiš
kumo saitai, todėl jo laidotuvė
se matėme arti šimto kunigų.

Žemiau pateikiame kun. Zig
mo. Neciunsko paruoštą skundą 
Lietuvos TSR Prokurorui, kurį, 
draugams pertariant, dar nebu
vo išsiuntęs.

(Bus daugiau)

Konservatorių partijos 
nebus

Washingtonas. —- Trečioji, kon
servatorių partija Amerikoj netu
rėtų pasisekimo, ir nuo jos steigi
mo atsisakoma, sakė Jeffrey Kene, 
“Jaunųųjų amerikiečių už laisvę” 
sąjūdžio pirmininkas, konservato
rių konferencijoje. Reikia veikti 
•respublikonų rėmuose. Konserva
toriai neturi nei natūralaus vado, 
nei būtų įmanoma nugalėti kitus 
didžiuosius sunkumus.

Opozicija prieš 
Indira Gandhi

New Delbi. — 'Pirmoji Indiros 
Gandhi rinkiminė kalba baigėsi 
nekaip, kai sukviesta 100,000 mi
nia prajdėjo grūmoti ir, jai ne
baigus kalbėti, tūkstančiai išėjo 
iš susirinkimo aikštės.

Chicaga. — 'Paskutinėmis ži
niomis Chiėagos iškeltųjų trau
kinių nelaimėje žuvusių buvo ne 
16, bet 11.

Izraely vyksta nuolatiniai archeologiniai kasinėimai, užtinkama daug 
radinių, kurie patvirtina Biblijoj minimų faktų istorinį autentiškumą. 
Nuotraukoj buvusios Hazor tvirtovės pamatų atkasimas ir vienas radi
nių

Akis už akį

Žiema Klaipėdos krašte (Prieškarinė nuotrauka)

Arabų grasinimai
Prancūzijai

Paryžius. — Saudi Arabijos 
naftos ministeris šeichas Ah- 
med Žaki Yamani pagrasino, 
kad gali nutraukti naftos tei
kimą, Prancūzijai ir Italijai, jei
gu. jos išsirinks f komunistines 
valdžias. Kalbėdąpiąsįs su kai
riojo sparno r laikraščiu “Le 
Nouvel Observateur”, Yamani 
minėjo: jei Prancūzijoj įsiga
lėtų socialistų - komunistų re
žimas, iškart- gal ir nenutrauk
tų naftos teikimo, tik pažiūrė
tų, kuriuo keliu suka Prancū^ 
zija.

Etiopijoj

Addis Ababa. — Apie 200,000 
žmonių klausėsi pulkininko 
Mengistu Mariam kalbos, kurioj 
jis išdėstė, kodėl reikėjo .pašalinti 
Etiopijos valstybės galvą gen. 
Teferi Bente. Save ir kitus kari
nės tarybos narius pavadino “pro- 
gresistais”, kurie gelbėjo “socialis
tinę revoliuciją”. Bante ir dar še
ši kiti buvo sušaudyti ar žuvo su
sišaudymo metu.

\ Sakoma, kad Etiopijos sostinėje 
ramu. -Neramu tik šiaurėje, kur 
Eritrėjos sukilėliai vis įgauna dau
giau pasitikėjimo, gyventojų pri-ž 
tarimo ir vyriausybės kariuome
nės daliniams sudaro daug rū
pesčių.

Reikės šaukti 
j kariuomenę

Washingtonas. — Už mėnesio 
ar kito galima laukti Kongreso 
paruošto projekto atnaujinti nau
jokų šaukimą į kariuomenę. Tar
nyba būtų trumpesnė, tik dviejų 
metų. Savanorių nepakanką, ir jų 
kyąlitętas taip pat nepatenkina
mas.

Šveicarijos 
socialdemokratai gina 

žmogaus teises

Bęmas. — Šveicarijos social
demokratų partija laiškais krei
pėsi į Sovietų Sąjungos, Če
koslovakijos, Rytų Vokietijos ir 
Lenkijos ambasadorius Berne, 
išreikšdama protestą dėl tų 
kraštų vyriausybių vykdomų 
baudžiamųjų priemonių prieš 
kovotojus už žmogaus teises. 
“Neleistina”, pažymi Šveicari
jos socialdemokratai, “kad ta
riamo valstybės saugumo pre
tekstu, grubiai susidorojama 
su žmonėmis, kurie nesutinka 
su oficialiąja ideologija. Tų žmo
nių suėmimas, jų atleidimas iš 
darbo, izoliavimas nuo .viešojo 
gyvenimo, nesudeririama.su ati
tinkamų vyriausybių prisiimtais 
tarptautiniais įsipareigojimais ir 
pažeidžia Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos nuostatus”.

sa-

Kodėl išvyko rusų 
dirigentas Baršoj

Londonas. — Prieš porą 
vaičių iš Rusijos išvykęs žymus 
kamerinio orkestro dirigentas 
Rudolf Baršaj pasakė, kodėl jis 
emigravo. “Nesu politikas, tik 
muzikas, bet gyventi buvo ne
įmanoma”, sakė Baršaj.. Skun
dėsi, kad. net gastrolių tvarka
raščius tvarko valdžios agentū
ra Goskoncert. Iki paskutinės 
minutės dirigentas nežino, kur 
jis ir jo orkestras bus siunčia
mas. Jis žinojo, kad. daugelis 
užsienio kraštų kvietė orkestrą 
gastroliuoti, bet apie kvietimus 
dirigentas net nebūdavo infor
muojamas, pasakydavo tik die
ną ar kitą, kad “reikės jums 
ten ir ten važiuoti”. Negalėjo 
tokio traktavimo pakęsti nei 
toks žymus čelistas — dirigen
tas Rostropovič, 1974 irgi išvy
kęs iš Rusijos.

Bendra užsienio 
politika

Kairą*.  —- Egiptas ir-Sirija, 
dvi didžiosios arabų karinės galy
bės, sudarys bendrą politinę ko
mandą. Abiejų šalių prezidentai 
paskyrę atstovus, kurie koordinuos 
užsienio politiką.'Paskelbtas ir są
rašas komandos narių: .-pręzįdęn- 
tai, jų pavaduotojai, premjerai, 
užsienio reikalų ir gynybos mi- 
nisteriai.

MIRĖ KUN. FELIKSAS GUMAS
Chicago, III. — Vasario-4 d. 

vakare Lietuvos Dukterų name 
posėdžio metu staiga nuo širdies 
priepuolio niirė a. a. kun. dr. Fe
liksas Gureckas. Greitosios pagal
bos nuvežtas į Šv. Kryžiaus ligo
ninę, bet ten tik buvo konstatuo
ta mirtis.-

Velionis a. a. kun. dr. F. Gu
reckas buvo gimęs 1912 m. bir
želio /18. d. Užpaliuose, Utenos 
apskr. Mokėsi Užpaliuose, Rokiš
kio gimnazijoje' ir Telšių kunigų 
seminarijoje. Kunigu įšventintas 
1933 m.'liepos. 7 d. Studijavo Vy
tauto; D. universitete, Vokietijoje 
ir Amerikoje,.kur . 1960 m. gavo- 
teologijos daktaro laipsnį. Specia
lizavosi Anglijos Oxfordo univer
sitete 1961-62 m.

Lietuvoje >1935 m. buvo “Že
maičių Prietelio” redaktorius, o įkūrę Lietuvos Dukterų draugiją, 
po to Tauragės gimnazijos kape
lionas. Austrijoje ir Vokietijoje 
lietuvių sielovadoje darbavosi 
1940 - 1950 m., ypač daug pa
dėdamas karo pabėgėliams Vie
noje, kur tarp kitų -globojo ir ten 
1944 m. pasitraukusį Čiurlionio 
ansamblį. 1950 m. atvyko į JAV 
ir apsigyveno Chicagoje. .Darba
vosi St. Juliana par. ir studijavo, Marąuette laidojimo koplyčioje, 
Šv. Tomo kolegijoje, River Forest. iŠ kur antradienio vakare bus 
Kelerius' metus ■ profesoriavo De pervežtas į Marąuette Parko liet 
Paul universitete, bet, sveikatai bažnyčią, o trečiadienį po 10 vai. 
pašlijus, šių pareigų atsisakė ir pamaldų palydėtas į Šv. Kazimie- 
buvo šv. Šeimos vilos kapeliono ro kapines.

Vietkongas baigė 
dienas

Bangkokas. — Vietkongas, pas
kutinis simbolis padalinto Viet
namo, likvidufotas, sujungtas su 
kitais komunistiniais kariniais 
frontais, pavadintas bendru var
du: Vietnamo tėvynės frontu.

Maskva. — Sovietai išvaro 
Associated -Prėss korespondentą 
George Krimsky. Davė savaitę lai
ko. Krimsky yra pirmas, išvytas 
per trejus metus užsienio kores
pondentas. Porą dienų prieš tai 
“Literatumaja Gazeta” -jį apkal
tino šnipinėjimu, pavadindama 
ČIA agentu, spekuliantu. Sovie
tai jo nemėgo svarbiausia dėl ge
rų santykių 'su disidentais ir pa- 
skelbimo_daug rusams nemalonių 
faktų apie Helsinkio susitarimo 
nevykdymą ir žmogaus teisių pa
žeidinėjimą.

Vakarų diplomatiniuose sluoks- 
niuise aiškinama, kad Krimsky iš
valymas reiškia detantės pabaigą.

Washingtonas. — Amerika iš
varo sovietų Tasso korespondentą 
Washingtone Vladimirą Alekse- 
jevą. Jam taip pat pęr savaitę lie
pė išsikraustyti. Praeity nebūdavo 
tuoj pat. tuo pačiu atsilyginama, 
tik pareiškiamas protestas.

Mini Jokubyno atvejį

Chicaga. — “Chicago Tribūne” 
vakarykščiam numery; aprašyda
ma disidentų persekiojimus So- 
vietijoj, taip kitų mini ir Kęstu
čio Jokubyno htvefį. Jis 1975,pra- 
šė leidimo išvykti j Kanadą pas 
brolį, bet negavo leidimo, nes. yra 
buvęs koncentracijos stoyykloj'ę. 
Antrą kartą prašė, tai gavo keistą 
atsakymą: negali gauti leidimo, 
nes Izraely neturi giminių. Tre
mčių kartą paprašė; nurodydamas, 
kad jis nėra žydas ir. visai neke
tina vykti Izraeliu. Atsakymo S 
viso negavo. , 

asistentas, kol 1975 m. -pabaigoje 
buvo ištiktas paralyžiaus.

Rūpindamasis Šalpa, 1960 m.

kurios tikslas — rūpintis paliegu
siais, .vargšais ir seneliais. Drau
gija dabar yra išaugusi netoli 
tūkstančio narių.

Spaudoje rašinėjo nuo jaunys
tės. Amerikoje bendradarbiavo 
“Drauge”, ‘Taive”, **Lux  Chris- 
ti”, “Darbininkė” ir kt

Jo kūnas pašarvotas Petkaus

KALE3NDORTOS

Vasario 7: Ričardas, Julijona, 
Ramutis, Drova.

Vasario 8: Jeronimas, Kointa, 
Dormantas, Nirma.

Saulė teka 6:58, leidžias 5:12.

ORAS

Didėjantis debesuotumas, Šil
čiau, apie 20 laipsnių.

nesudeririama.su


2 DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. vasario 7 d.

1

Subscription Rates: $30.00 — Chicago, Cook County, IUinol£:|

and Cariada. Elsewhere in the U.S.A $28.00. Forėigri coun 
Iries $31.00.,

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
VLADAS RAMOJUS

TAVO ŽODIS

Sausio 29 d. vakare 592 lietu- 
Viškos šptlndos, radijo ir televizi7 
jos mylėtojai susirinko į VI-jį 
Spaudos balių, įvykusį puošnaus 
Martiniąue rėStOraho pokylių
salėje. Lietuviškojo žodžio reikš
mę gal geriausiai išreiškė savo 
invokacijoje jaunosios kartos 
kun. J. Šarauskas. Prasmingą 
invokaciją čia ir eituoju:

“Šį vakarą mes suėjome džiau
gsme ir viltyje atšvęsti žodį. 
Mes iškeliam jo galią ir jo mis
teriją. Dangiškas Tėvas, savo 
žodžiu Tu iššaukei viską į buitį. 
Tavo žodis davė paukščiams jų 
dainą ir vėjui jo harmoniją. Tas 
galingas žodis sudėjo žmogų ir 
davė jam jo kilnumą. TavO dos
nus žodis tai buvo Tavo Sūnus, 
kuris yra išganymas. Ir Sūnaus 
Žodžiai buvo žodžiai džiaugsmo, 
gailestingumo, gyvybės ir tai
kos. Ir dabar jo žodis yra Šv. 
Dvasia, kuri mumus duoda viltį-?

Šį vakarą mes, rašyto žodžio 
darbininkai ir to žodžio skaityto
jai, atėjome atšvęsti mūsų dar-i 
dus. Mes, kurie tašome, redaguo
jame, špaūsdinairie, if tiė, kurie 
skaitome, sekame Tavo žodžio 
galybę. Mes meldžiame, kad Ta
vo žodžiai atneštų palengvėjimą,, 
kur yra skausmas, kad iššauktų 
viltį iš nusivyfimo. Kaip Tu, T>iė-, 
ve, žodžiu sukūrei savo tautą? 
taip inės, lietuviai, savo kūrybą 
aukojam savo tautai. Mūšų spaui 
da iškelia musų tautos garbingą 
praeitį, kad vėl iššauktų tos 
tos didingumą. Kaip Tavo- žodis 
atnešė jėgą pavargusiems ŽmO- 
riėms, taip mes norim savo dar
bais suteikti viltį mūsų paverg- 
tiems Broliams. Kaip Ttt, DiėVe/ 
davei džiaugsmą ir gyvybę, įneš 
meldžiame, kad mūsų žodžiai 
džiugintų mūsų širdis ir dubtų 
laimės bei taikos mūsų šeiihoms. 
Palaimink mūšų darbus if duok 
mums stiprybės, kad visur būtų 
žinoma, jog Tavo lietuviai vaikai 
gyvena, rašo if dainuoja, ries jie 
yra pilni Tavo Balso.

ANTROJI “INVOKACIJA”

Spaudos baliuje meninės da
lies vienas atlikėjų — rašyt. 
Aloyzas Baronas,' paskaitęs 
pluoštą humoristinių eilėraščių, 
sukėlusių gausius plojimus, pa- 
plakė mūsų tautinės Ijendruome- 
nės silpnąsias puses ir jo “invo- 
kacija’’ nuskambėjo kitais žo
džiais:

Už tave, tėvyne, ašarėlę tyrą, 
Spaudoje straipsnelį if nutari- 

/mus,
Už save gi — byrą, skąčių ar- 

/Ba girą, 
Sąskaitėlę banke ir naujus na- 

/tritis.*  
Matome, tėvyne, tavo vargą 

/didį, 
Skiriame tau giesmes ir rfrin- 

/tiš taurias, 
Te vienybe lydi, te vienybė 

/žj/ffi, 
Bet aukas tai rinksim 4 tris 

/kepures'...

Taip skamba tikrovė dviejose 
dimensijose, dviejuose horizon
tuose — jaunė lietuvio kunigo 
invokacijoje if humoristo saty
ros posmuose. Abi dimensijas 
čia tf cituoju, liudydamas demo
kratija ir pilną žodžio laisvę, 
nes vienoje pusėje iškeliamai 
idealas, 6 antroje — mūsiškio 
gjhrehimo tikrovinis vaizdas. Abi 
čia cituojamos programos dalys 
Buvo ryškiausios akimirkos pra
ėjusiam Spaudos baliuje, tas 
akimirkas jungiant nuoširdžiai 
ir talentingai atliktomis soL P. 
Ragienės dairiomis.

RAMI IB PAVYZDINGA 
APYLINKĖ

LB Gage Parko apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko šaltą 
sausio 30 d. vidudienį Jaunimo 
centre. Į susirinkimą atsilankė 
JAV. LB kirsto valdybos Vykd.

vicepirm. B. Raugas, LB Vidurio 
Vak. apygardos pirm. K. Lau
kaitis ir eilė apylinkės narių. Po 
kun. J. Borevičiaus invokacijos 

’LB Gage Parko apyl. v-bos 
pirm. I. Stončienė, pirmininkės 
pareigas einanti jau 5 metus, sa
vo pranešime pabrėžė: “ši apy
linkė yra graži, rami ir yra ver
ta tokia toliau išlikti.. , Turė
jome net" 30 valdybos posėdžių, 
7-nis visuotinius susirinkimus. 
Pravedėm dvejus LB tarybos 
rinkimus, rinkom aukas taip pat 
dviem jaunimo kongresams. 
Tiek balsavimai, tiek aukų rinki
mai mūšų apylinkėje praėjo ty
kioje ir pavyzdingoje nuotaiko
je. Kas metai suruošdavome 
bent po vieną renginį, pelną skir
dami lituanistinėms mokykloms 
ir kitoms institucijoms. Ruošėm 
ir S. Kudirkai iškilmes ir R. Ka
lantos minėjimą. O kur Vasario 
16 minėjimai, visokie suvažiavi
mai, talka kitoms organizaci
joms, Pavergtų tautų demons
tracijos, laiškų rašymai senato
riams ir t. t?’

Iš ižd. V. Sinkaus pateiktos 
apyskaitos sužinojom, kad nuo 
1975. IV. 26 iki 1977. I. 30 šio
je nedidelėje apylinkėje, turin- 
'čioje aįfiė 100 gyvesnių narių, į- 
vairioftiis progomis buvo surink
tą 3,046 dol. Iš tų pajamų m 
Jaunimo kongresui paskirta 
1,890 dol., stambesnėmis auko
mis paremtos lit. mokyklos, Jau
nimo centras, musų spauda ir 
radijo valandėlės, reikiamos su
mos pervestos JAV LB cv ir LB 
Vid. Vakarų apygardos valdy
tai. Tokie gražūs rezultatai pa
siekti vienoje ramioje, bet. gyvo
je apylinkėje, kur nėra susiskal
dymo; kur visus lydi vienybės 
dvasia, o- veiklioji pirm. i. Ston
kienė dr jos vadovaujama valdy
ba yra pavyzdys, kaip galima 
Apylinkėje, prisiglaudusioje Jau
nimo centro ir liet, jėzuitų pavė
syje, išlaikyti vieningą nuotaiką

, ir darnų bendradarbiavimą. Į- 
dotnūs B. Raugo žodis, pasaky
tas metiniame LB Gage Parko 
apylinkės susirinkime, bus cituo 
jamas bei komentuojamas atei
nančios savaitės skiltyje.

MAESTRO PAS LIGONĮ

Su “Čiurlionio” ansambliu vie- 
į sėdamas Chicagoje koihp. A. Mi
kulskis su žmona po gražaus 

, koncerto ir Mišių Brighton Par- 
jko liet, šventovėje rado progą 
į aplankyti ir pradžiuginti sergan
tį ilgametį Lietuvos dukterų 
draugijos kapelioną, “Čiurlionį b” 
ansamblio garbės narį kun. dr. 
F. Griredką, dabar gyvenantį se
sersdahtų gyd. O. Gureckaitė’s- 
Bakaitienės namuose. 1944 m. 
rudenį, kai -tūkstančiai lietuvių, i 
jų tarpe if didėlė dalis “čiurlio- 
riiecių”, traukėsi į Vakarus, kun. 
F. Gureckas buvo Viėridš liėtū-į 
vią kapelionas. Kai “eiHiiidnie-! 
ciai,i laikfiiai aprištojo Vienoje, 
kun. F. Gureckas nuoširdžiai 
juos globojo. Už tai vėliau jis 
buvo pakeltas ansartblio garbės! 
nariu. “CriiMionieČiai”, b ypač 
Mikulskiai, jo ir dabai nepa-; 
miršta. Mikulskius atlydėjo jų' 
giminaitis fr artimas kun. dr. F. 
GuieckO bičiulis skulpt. R. Mo- 
žoliauskas.

Red. pastaba. A. a. kun. F.; 
Gureckas mirė vasario 4 d.

PASAULINE TAIKOS DIENA
Ekumeninėmis pamaldomis ir 

iškilminga akademija Ženevoje 
buvo atžymėta Popiežiaus pa
skelbta. Pasaulinė Taikos diena. 
Dalyvaujant Šveicarijos vyriau
sybės atstovam ir .Ženevoje vei
kiančių tarptautinių organizaci
jų nariam, katalikų ir kitų 
krikščioniškųjų Bažnyčių ,atsto
vai kalbėjo apie tikinčiųjų už- 
davinius. kuriant pasaulyjė tei- 
singuniu if pagarba žmogaus 
gyvybei bei jo orumų? pagrįstą 
talką.

Lietuvių fondo reikalais Los Angeles besirūpinant. Matyti: (iš kaires) 
Inga Tumienė, Marija ir Jonas Kuprioiriai, Milda Lenkauskienė. Alfon
sas Tūmas. Nuotr. A. Gulbinsko

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
PASITARTA LIETUVIŲ 

FONDO REIKALAIS

Į Lietuvių fondas pereitais me
tais Los Angelėj buvo priverstas 
prisiderinti prie padėties. Los- 
angeliečių kišenės buvo stipriai 
užangažuotos pre. J. Kučingio 
vykdomam Šv. Kazimiero para
pijos salės atnaujinimui, kašta
vusiam apie 200,000 dol. Tačiau 
nežiūrint net if to, eilė šimtinių 
įplaukė ir į fondą. Yra žmonių^ 
kurie randa dolerį ir vienam ir 
kitam-reikalui. Tiesa, yra ir to
kių, kurie neranda, nors kišenėj 
jų ir yra. L. F. vajaus komitetas 
buvo išsiuntinėjęs tuo reikalu 
gana daug laiškų, bet daugelis 
losangeliečių gaunamų laiškų 
nebeperskaito. Tikimasi šie me
tai LF Los Angelėj bus našesni. 
Tarp kitų dalykų, gegužės 14 d., 
atnaujintoje Šv. Kazimiero ka-į 
ralaičio šžlėje ruošiamas šaunus 
balius LF paremti.

Pereitų švenčių proga į Los 
Angelės buvo atvykusi Lietuvių 
fondo centro valdybos atsthVė 
Milda Lenkauskienė. Ji šu df. 
Ed. Lenkausku ir savo šeimos 
atžalynu atvyksta lankyti j Los 
Angeles persikėlusių gyventi tė-

Solistė dainavo: Pažo ariją iš 
Figaro vestuvių if Sūzanos ariją 
iŠ tos pačios operos (Mozarto), 
Toscos ariją iŠ operos Toscos ir 
ariją iš operos Jonas Skiki (abi 
•operos Puccini). Antroje dalyje 
— lietuviški kūriniai: Serenada, 
žodžiai J. Aisčio, muzika P. Ma
žulio, Humoreska — liaudies 
daina, mūz. J. Stankūno, Oi lau
kiau, laukiau, — muz. St. Gaile- 
vičiaus. Po ilgų plojimų solistė 
bisui padainavo: Mano sieloj 
šiandien šventė.

Solistei akompanavo losange- 
lietė, pagarsėjusi ir svetimtaučių 
tarpe, R. Apėikytė. Ji yra viena 
iš mūsų geriausių akoinpaniato- 
riiį. Abi menininkės .paaukojo 
savo honorarus Lietuvos Dukte
rų d-jos skyriui.

Koncertą-balių trumpu žo
džiu atidarė pirm. A. Atidronie- 
nė, kelis sveikinimo žodžius tarė 
ir draugijos įkūrėjo kun. F: Gu- 
reoko sveikinimus paskaitė iš 
Chicagos atvykusi pirmininkė D. 
Valentinąįtė.

Nemažai pelno sutelkė ir lai
mėjimui paleisti paveikslai. Agr. 
Ė. Gimbutienės dovanotą pa
veikslą laimėjo — A. Galdikas, 
dali. A. Variakojienės — E. Vii-

MIELI LIETUVIAI,

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų apygardos valdyba ska
tina visus lietuvius gausiai da
lyvauti ALTos ruošiamame Ne
priklausomybės atkūrimo minė
jime ir savo dosnia auka pa
remti laisvės kovos darbą. L. B. 
primena, kad aukotojas, varto
damas laisvo apsisprendimo 
principą, pasirenka kuriam iš 

i pagrindinių laisvinimo veiksnių 
jo auka ar dalis aukos yra ski
riama (ALTai, Bendruomenei 
ar VLIKui) ir tą pažymi aukų 
vokelyje. Minėjimas įvyks š. m. 
vasario 13 d., sekmadienį 12:30 
vai. po pietų Marshall High 
Schooi salėje.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų Apygardos Valdyba

— Prie Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios 1954 m. buvo pastaty
ta graži šv. Marijos statula. Tai 
puošė įėjimą į bažnyčią if Grif- 
fit Parko Blvd. "kampą. Dabar 
neseniai vandalai statulą nugrio
vė, padarydami šventvagystę ir 
suteršdamą lietuvių šventovės 
vaizdą.
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TeL PR 8-3229
DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GėRKLfiS LIGOS
2858 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

TeL ofiso ir bato: OLympic Mlj
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1443 So. 50th Avė., Clcenr 

.Kasdien 1-3 Val7 Ir 6-8 vaL nk. 
išskyrus trečiadienius. ■ j.;: 

Šeštadieniais 12 Dtt 4 vai.
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Cbicagos Lietuvos dukterų pirm. D.; 
Valentinaltė prisega orchidėją Los' 
Angeles Lietuvos Dukterų ėk.. 
pirm. Audroflienei, tos draugijos; 
baliaus metu.

vų ir nuo seniau čia gyvenan
čios sesers su šeima — Grakaus
kų. Mildos atsilankymo proga' 
Los Angeles LF vajaus komite-į 
to pirm. Alfonsas Tumas į savol 
rezidenciją, pakvietė padaryti 
pasitarimą LF reikalais. Mildą: 
atlydėjo jos tėtis A. Guibinskas.
dalyvavo komiteto narys J. Kup-i 
fioniš, tik iždininkas G. Rukšė-
lias buvo sunegalavęs. Šeiihinin- 
kė IngA Tumienė Visus gražiai 
pavaišino. Pasitarta vietiniais ii’ 
bendraisiais reikalais. Los Ange
lės L. Fondo vajaus komiteto 
adresas yra paskelbtas visiems 
išsiuntinėtame Galifornijos lie
tuvių almanache. J. Kp.

LIETUVOS DUKTERŲ 
BALIUS

Lietuvos Dukterų draugijos 
Loš Angeles skyrius sausio 15 
d., Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje surengė puikiai pavykusį 
koncertą- balių. Programą atli
ko viešnia iš Chicagos, sol. P. 
Bičkienė, kuri tikrai pasirodė 
kaip- aukštos klasės solistė. So
listė. sužavėjo. koncerto klausy- 
tdjus, kurie jai nepagailėjd plo
jimų.

kas.
Į šį balių atsilankė ir Bražins

kai. A. Bražinskas tarė trumpą 
padėkos žodį Los Angeles Duk
terims, kurios; jiems abiems bū
nant Turkijos kalėjime, ne tik 
materialiai, bet ir moraliai daug 
padėjo. Daugumai losangeliečių 
šis faktas nebuvo žinomas. Los 
-angeliečiai mato Dukteris kiek-j 
vieną sekmadienį, nes jos parū
pina kavą ir pyragus iš pamal-l 
dų atėjusiems lietuviams. Visasj 
uždarbis eina nėiaiiningiesiems 
šėlįjti. Ir nemanykit, kad visi 
įdšangėliėčiai lietuviai gerai įsi
kūrę ir niekas pagalbos nerei
kalingas. Dukteris lengviau pri
sisaukti negu labdaros ar kitas 
organizacijas, kurios užsivertu- 
šios formalumais ir popierizmu, 
reikalingam žmogui pagalbos ne
greit ją suteikia.

Šio baliaus metu Dukterys pa
rodė; kad jos moka lie tik mylėti 
ir padėti savo artimui, bet taip 
pat turi kulinarijos gabumų, sta
lai lūžo nuo skanumynų. Ypatin
gą pasisekimą turėjo čikagiečių 
dovana — didžiulis raguolis.

V. Iri.

STATOMOS ATOMINĖS
ELEKTRINĖS

Pastaruoju laiku vis daugiau 
atominių elektrinių statoma 
įvairiuose kraštuose, ir dar Vis 
daugiau planuojama jų pastaty
ti. Šiuo mėtų dvi Atominės 
elektrinės planuojamos Statyti 
Egipte. Jų galingumas bus 
600 tūkstančių kw. Pirmoji bus 
pradėtą eksploatuoti 1982 m., 
antroji — 1984 metais.

Per artimiausius 15 metų 
Meksikoj numatoma pastatyti 
7 atominės elektrines. Jų bend
ras galingumas būtų 15 milijo
nų kw — visų 40% Meksikos 
elektrinių galingumo. Pirmoji 
elektrinė duos srovę 1983 me
tais, o trys paskutiniosios — 
1990 m.

Naūjdšids Zelandijos pirindji 
atominė elektrinė numatyta! 
galutinai baigti 1988 m.

1984 m. 600 tūkstančių kw 
galingumo elektrinė pradės 
veikti Turkijoje.

Projektuojama ir Pietų Afri
koje pastatyti 1 milijono kw, 
galingumo atominę elektrinę.! 
Jos statyba kainuos 1.077 mil., 
dol. Mšk.

DR, K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų Ligos 

Ginekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Bnilding). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Marųuette Medical Center 
0132 Šo. Kedzie Avenue 

Vai.: plrmad., antrad. ir ketvtrtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo i iki 3 vai.

Pagal susitarimą..
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tel VVAlbrook 5-3048

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 
Antrad.,. penktad. 1-5, treč. ir šeštad 
tik susitarus.

Dr; Ant. Rudoko kabinėta perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street
Tel. — Gfe 6-2400

Va!.: pagal susitarimĮ: plrmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt. 
10-4; šeštad. 10-3 vai.

TeL REliance 5*1811
DR. WALT£R J. KlRSTOi 

(Liėtuvid gydytojas} :
3925 West 59th Street

Vai.: piirtaad., antrad., ketvirtai > 
penktad. nuo 12-4 va., popiėt^lrįj 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uldary.

DR. IRENA KURAS "
GYDYTOJA IR CHIRURG2 Į' 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LlOOg. !

SPECIALISTO .AK
MED1GAL BCLLDING 2 

.7156 South IVestern Arunk*  
Valandos: Kasdien duo 10 va«.;fyio 

iki 1 vai. popiet“VĄ i 
Ofiso, tel. RE 7-1168; rezid. 2SMI»

Ofe. HE 4-1818; Rez. Pfi AMt
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRUSfiŠg j 

Specialybė vidaus ligosi- į 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kantg^j 
VaL: pirmad., - antrad., ketvtrūd i 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitana

I

Telef. — 3S7-1285
DR. ŽIBUTĖ ZAPARAOKAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJĄ 

Ofišaš:
700 North Michigan, ŠUitę 409 

Valandos pagal susitarimą.

SOPULĖ BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- i 

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet. — šeštadienį ir j 
sekmąd. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
1490 AM.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ELL. 60629

7 Drive-in Tellers
Open 6 days a week

Open Fridny evenings, 5 P. M. to 8 P- M. 

Instead of Thursday evenings

MARQUETTE NATIONAL BANK 

64th and Westem Avenue
Main Dink — 6310 Soulh Western — GR 8-5100

Of£ teL 735-1477; Rez. 246-2839
DR. E. DEGKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybė — Nervij ir 

Emociines ligos 
CRAWFORD MEDICAL BUITJDING 

0449 So. Pulaski Road 
•Valahądė' pagal' ąusltirimą.

Rezid. teL — GI 8-6873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 Šo. Kedzie Avė. WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: Nfl 2-0001.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso feL — PR 8-2220
DR. JANINA JAKšEVIčIUS 

J O K š A
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12.Iki 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGU A — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Avenue 
1002 No. Western Avenue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

OPTICAL STUfilO j 
VTOtĖfTA KAROSAlTfi ’ 

7051 So. Washtenaw. Tet
Pritaiomi akiniai pagal gydytoj 

receptus.
Didelis akinių rėmų pasirinkimhi
Vai.: pirm., antr.. penkt l^fiti, 

Ketv. 1-8 v. vak. šėšt f0-4.v. gj;
Trečiadieniais uždaryta. į- -

Telef. — 282-44S
DR. ROMAS PETKUI

AKIŲ LIGOS — CHIRURGUI 
Ofisai:

111 NO. WABASH AVĖ, 
4200 NO. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimu I 

DR. FRANK PLECKuį.

(Kalba liėtuvišlaiĮ'r;
OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st St — Tel
Tikrina akis. Pritaiko aktahtf Ir 

“Contact lenses” • .i.L 
VaL pagal susitarimą. Uždaryte s*

DR. LEONAS SEIBUTlT

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATO CHIRURGUI 

2656 W. 63rd Street 
VaL antrad. nuo 1-4 popiet i 

ir ketv. nuo 5-7 yakaių.
Ofiso teL 776-2880, re*,

DR. J. J. SIMONAlfeT

GYDYTOJAS -
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso telef. KE 5-441H ;-
Kezidencljos telef. GR !

VaL: pirmad., antrad.
penktad. nuo 1 iki 3 vaL pof*  

_____________________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ’ 

Bendra praktika if motery AP 
Ofisas ir rez. 2653 W. 5Mh ® 

TėL PRospect 8-1313. 
Ofiso vai.: pirm., aūto, **^1

penkt. nuo 2-4 vai. ir 6-8 
Šešt-2-4 p. p. ir kitu laika

Ofiso tel. HE 4-3138, nnmų GI-8*®'

DR. V. TUMASOIIIS į
C H I-R U R G A S 

2454 West 71st Statei 
VaL: pirm., antrad., ketv. ir pe®*®*  

2-5 Ir 6-7 — IŠ anksto <

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
3107 Wėst 71st Street į

Įstaigos te buto t»L 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

BENDROJI MEDICINA 
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♦
(Beveik 60 metų bėgyje ukrai

niečiai patyrė nuo lenkų ir ru
jų daug -blogybių. Sovietų vykdy
to ir tebevykdomo genocido au
kos 'Ukrainoje skaičiuojamos '10 
- 12 milijonų ukrainiečių.

■Ukraina visą laiką rusų kietai 
valdoma. Ukrainiečių tautos nai
kinimas vykdomas dviem būdais: ' 
ukrainiečių deportacijomis -į Si- i 
birą ir Ukrainos kolonizacija ru- I 
sais. >1970 m. gyventojų surašy- Į 
mo duomenimis Rusijos srityse 
(ne Ukrainoje) gyveno 3,346,000 
ukrainiečių tremtinių. Iš tiesų jų 
•ten, yra apie 10 milijonų. Tais 
pačiais metais Ukrainoje gyveno 
9,126,000 rusų, kurie sudarė be
veik 20 procentų visų Ukrainos 
gyventojų.

Ukrainiečiai šiandien yra la
biausiai rusų persekiojama tau
ta, o tuo pačiu labiausiai kovo
janti prieš priespaudą bęi rusifi
kaciją. Taigi visiškai natūralus 
lietuvių ir Lietuvos sąjunginin
kas, nes turime tuos pačius prie
šus — rusus ir , lenkus.

*

Nei lietuviai, nei ukrainiečiai, 
neturi jokių pretenzijų į vieną 
kitos žemes ar žmones. 'Net kelių 
šimtmečių vienos ir kitos tautos 
istorijoje yra daug bendrų bruo
žų, dar gyvų atsiminimų, kai 
kartu vienoje valstybėje gyvena- 
ąne.

-Ukrainiečiai, ypač jų intelektu
alai, geru žodžiu mini lietuvius 
dėl artimų ryšių Lenkijos okupa
cijos laikais '(1920 - 1939 m.). 
Tada 'lietuviai buvo išplėtę priva
čią ir visuomeninę akciją Vil
niaus krašto atvadavimo reikalu. 
Tam tikru būdu buvo šelpiamos 
lietuvių -institucijos Vilniaus 
krašte. Iš tų ar kitų lėšų mes rė- 
mėme ir ukrainiečiu priešlenkiš- 
ką judėjimą; Tam tikras ukrai
niečių skaičius lankė Vytauto 

‘Didžiojo, gimnaziją /Vilniuje, 
kur gražiai išmoko kalbėti lietu
viškai. Kaune veikė Lietuvių - uk
rainiečių draugija.

•Ukrainiečių emigracija užsie
nyje labai, gausi ir gyva. Kanado
je. ukrainiečiai yra trečioji iš ei
lės tautinė mažuma (po britų ir 
prancūzų). Daug kur ukrainie
čiai gyvena kompaktiška mase, 
tūri savo mokyklas .ukrainiečių 
dėstoma kalba, Kanados valdžios 
lėšomis išlaikomas. Daug ukrai-: 
niečių įgyvena 'JAV-bėse, Austra
lijoje, pietų Amerikoje, Vakarų 
Europos kraštuose. Ukrainiečių 
bažnyčia turi keliolika Romos 
katalikų 'Bažnyčios paskirtų vys
kupų. 'Jų kultūrinė, organizacinė 
veikla labai gyva.

♦
Lietuvių ryšiai su emigrantais 

ukrainiečiais turėtų būti labai

* 'Keli skaitytojai, sekdami mūsų 
Jįęnrastjje skelbiamą rašinių se- 
jįją-‘Lietuviams draugų beieš
kant/’ atsiuntė mums pesimisti
nio turinio laiškus, nuogąstau- 
Jąiąi, kad lietuvių tauta esanti 
vienui viena ir pasaulyje Ji netu
rinti nuoširdžių draugų. Jie susi- 
daię Įspūdį, kad nei gudai, nei 
lankai, rusai ar- vokiečiai nieka
da nebuvę nuoširdūs Lietuvos 
draugai ir nesą duomenų, kad 
toki -butų ateityje.

Atsakydami nuoširdiems skai- 
fytojartis, -turime pastebėti, kad 
musų rašinių eilė dar nėra baig
ta. Šią seriją pamažu tęsime, 
stengsimės lietuvių draugų ieškoti 
ir, gal būt, Jų surasime.

♦
5ia proga mes norime pakalbėti 

apitmūsų kiek .tolimesnius kai
mynus užrainiečius, su kuriais 
mes valstybės sienos neturime, o 
istorinę bei etnografinę sieną bū- 
tų galima surasti.

Truputis geografinių ir istori
niu žinių. Ukrainą reikia priskirti 
prie didžiųjų Europos valstybių, 
jos teritoriją apima 603,700 kv. 
Įąįometrų plotą, kuriame 1970 
metais buvo 47,'126.000 gyvento
jų Taigi 'Ukraina yra maždaug, 
tokio pat dydžio valstybė, kaip 

kVakaių Vokietija, Prancūzija, Ita
lija, D. Britanija. Tai didžiulis 
geriausios pasaulyje žemės kraštas, 
turtingas gamtos turtais — angli
nį hąftą. geležimi, įvairiais me- 
talaiš, gamtinėmis dujomis. Uk
raina —• carines ir sovietinės Ru- 
njos dconominis ramstis. Atskelk 
nuo Rusijos -Ukrainą, atimk Pa- 
Khųį, rusų užimtas Tolimųjų 
Rytų-sritis — Rusija liks tiktai 
elgetų šalis. Tai gerai žinojo (ca- 
nniai;rusai, Ukrainą paglemžė ir 
prie savo valstybės prijungę. Tai 
(įaįrgeriau žino sovietiniai rusai, 
barnis išgalėmis besistengią Uk- 
i^ią savo valdžioje išlaikyti, Jos 
ttirliB išnaudoti, kraštą koloni
zuoti, rusinti.

Ukrainos istorija labai sena. 
Jos.valstybinės tradicijos (Kijevo 
vaĮstybės pradžia) siekia IX am- 
Įhį Tąčiau 'Ukrainos istoriją, 
.kaip ir jos turtus bei žemę, netei
sėtai. savinasi rusai. ‘Ukrainiečių 
.4ąųta tūčrą*  nacionaline prasme 
susidarėTV XVI amžipje. Uk- 
raųlos'geografinis vardas žino
mas nuo XVĮ amžiaus. 
JJfetuvaj besiplečiant į rytus, 
XTV a. vidutyje daugelis dabar
tės Ukrainos žemių pateko Di
liosios Lietuvos kunigaikštijos 
rsųdėtįn; Jų dabartinė sostinė Ki- 

nuo 1320 buvo D.L.K. Ge
dimino protektorate. D.L.K. Al- 

į savo valstybę Įjungė dar 
;dįįgiaū Ukrainos žemių, o Vy
tautas jau valdė beveik visas 
dabartinės 'Ukrainos žemes. Dau- 
guma Ukrainos žemių Lietuvos 
vĄ^bėje 'išliko ligi 1569 metų 
nhijos.suzLenkija, kurią sudarant 
pųe-Lenkijos 'buvo prijungta dau- nuoširdūs ir abipusiškai naudin- 
guma Ukrainos žemių. Vėliau * 
Ukrainą valdė rusai.
?Tiek ankstesnieji, tiek dabar
tiniai ukrainiečiai labai geru žo
džiu mini'laikus, kai, pasak jų, 
^mes dfauge su lietuviais buvo- 
Hie.vienoje valstybėje”. Lietuva, 

uorir ukrainiečius ilgokai valdė, jų draugija. -Ne ką geriau ir politi- 
i^šjkmdė, neišnaudojo ūkiškai, nėję srityje.
nelieturino ir teikė plačią religi- — - --- - - -
■jės,-tąūtrnęs bei kitokias laisves.
f -1018. I. 2, taigi prieš 59 me- mums nesavanaudiškai padėtų ir 
tus, Ukrainos centrinė taryba pa- kuriems mes galėtumėm padėti, 
skelbė nepriklausomą suvereninę reikia pirmiausia žvilgsnį nu- 
'Ukraiiios valstybę su sostine Ki- kreipti į ukrainiečius. Tuo tarpu, 
javu. Prasidėjo karas su Rusija, kol mūsų veiksniai prisiruoš ką 
'Ir jaupai valstybei nepavyko iš- nors daryti i(o jie perilgai ruošia- 
•'silaikyti prieš du gerai ginkluo- si), tektų mūsų kultūrinėms, 
tus ir.gąlingus kaimynus. Mažės- bendruomeninėms organizaci- 

'įpioji '(vakarinė) Ukrainos dalis Joms užmegzti su atitinkamomis 
ifiteko Lenkijai, didžioji (rytinė) ukrainiečių draugijomis artimus 
■■buvo Sovietų Rusijos užimta, -ryšius, ruošti ‘lietuvių - ukrai- 
1921., IIL 18 Rygos sutartimi Ru- niečių vakarus, koncertus, sporto 

'Siją su JLenkija formaliai pasida- žaidynes, pasikviesti ukrainiečių 
:Kno Ukrainos valstybę. 1945 -m. tautinių šokių 
įaltos' konferencijoje Ukraina 
■įųro vakarinių sąjungininkų va
dų — Roosevelto ir Churchilio mūsų menines Jėgas.

Rodezija tapo tarpusavyje 
kovojančių širšių lizdu. Krašte, 
kufį vietiniai gyventojai vadi
na Zimbabve, painiavos prasidė 
jo 1965. m. lapkr. 11 d., kai lan 
Douglas Smith paskelbė nepri
klausomybę. Po šio vienašališ
ko sprendimo atsiskirti nuo 
Anglijos ir net santykių nu
traukimo su ja atslinko sunkus 
metas. Anglija paskelbė ūkinę 
blokadą, o Jungtinės Tautos nu 
tarė panaudoti sankcijas. Tiesa, 
sankcijos buvo skylėtos ir skau 
džiau palietė tik kai kurias ga
mybos šakas, pvz. tabako ūkį.

Anglija reikalavo pakeisti 
konstituciją ir juodiesiems su
teikti balsavimo teisę. Baltieji, 
besinaudodami pirmenybėmis, 
užgrobę geriausias žemes, val
dą krašto ūkį, net į kalbas ne
sileido dėl juodųjų balsavimo, 
nes jis suteiktų teises bent iš 
dalies kraštą valdyti.

Londonas žymiai toliau nu
matė už Salisbury. Yp^č pie
tinėje Afrikos dalyje dvelkte
lėjo nauji politiniai vėjai. Po 
sąvartos Angoloje atslinko po
litinių varžybų metas užvaldyti 
visą pietinę Afriką. Baltųjų vai 
dymas užkliuvo Rodezijoje.

Derybų ‘nesėkmė

Valstybės departamento sek
retoriaus H. Kissingerio tarpi
ninkavimas negalėjo būti sėk
mingas, nors priešrinkiminiu 
metu buvo ypač išgarsintas šia 
me krašte. 1976 m. rūgs. 24 d. 
jis sutarė su Rodezijos minis- 
teriu pirmininku I. D. Smith 
po dvejų metų perleisti valdžią 
juodiesiems. - JAV įsipareigojo 
2 bil. dol. remti ūkiškai nuken- 
tėjusius baltuosius. Tolimesnis 
tarpininkavimas teko anglams, j

Lapkričio mėn. pradžioje 
prasidėjo net 7 savaites užtru
kusios derybos Genevojė. Joms 
vadovavo Anglijos ambasado
rius Jungtinėms Tautoms Ivor 
Richard. Savo išvaizda prime
nantis John Bull ambasadorius 
įrodė nepaprastą sugebėjimą 
derinti I. D. Smith ir juodųjų 
skirtingas nuomones, panaudo
jo milžinišką energiją ir. gerą 
valią sutaikyti priešiškuose ap
kasuose besėdinčius ir' vis be- 
grasinusius nutraukti pasitari
mus

Hgų derybų metu nepavyko 
susitarti dėl tvarkos ir būdų 
perleisti valdžią juodiesiems 
Rodezijoje. I. D‘. Smith padarė 
vienintelę nuolaidą, kad 1978. 
m. 1 baltieji pasitrauks iš vy
riausybės.

GEDIMINAS GALVĄ

gi. Tačiau su apgailestavimu tu
rime pasakyti, kad mūsų veiks
niai, nors retkarčiais su -ukrai
niečių vadovais ir susitinka, ryšių 
reikiamai nepagilina. Dar ligi 
šių dienų nebuvo ir nėra įkurta 
Lietuvių - ulflainiečių kultūrinė

Taigi, lietuviams ieškant drau
gų, kurie mus suprastų, kurie

grupes, jų gar
siuosius kazokus, chorus. Mainais 
tektų pas juos nusiųsti geriausias 

b.kv.

7

pmOMAI UŽ PATYRIMĄ

Automobilių mechanikai, elek- gijos kreditus už savo patyri- 
trotechnikai, spaustuvininkai ir mą, kreipdamiesi į Chicagos 
dac IMob rūšių kiti kdlegijaa.

kai ar technikai gali gauti kole-

hEĮ NEDARBO! VAITINIMH lirniVIAMC

Kokiu matu bevertintume, ge- , liudijimų. LB užsakymu yra pa- 
nocidas yra žiauriausias nusikal- ' ruošta anketa pradiniam.. liuįi- 
timas. Patyrė'Ji stipriausia for- ninku apklausinėjimui. 'Vasario 
ma žydų tauta II-jo pasauli- pradžioje, aųketa bus iŠšiuntinė- 
nio karo metu, -praradusi šešis | ta bendruoincniniams vienetams, 
milijonus savo vaikų nacių siau- Juos . prašant-galimus 
tėjimo metais. Genocidas neap
lenkė ir lietuvių tautos. Išgyve
no ji genocidą nacių okupacijos 
metais ir Ji tebeišgyvena dabar- i 
ties komunistinėje vergijoje. Šim
tus tūkstančių mūsų tautiečių kū- ros spragai pasalinti, susitarus 
nų priglaudė Sibiro tundros. Na- su Lietuvių Enciklopedijos- lei- 
cių viešpatavimo metais vien dykla, JAV LB krašto valdybps 
Flossenburgo koncentracijos sto- lėšomis yra išleistą angliškosios 
■vykios krematorijus v* w \ t . • •< i t- -
3,132 žydų ir 2,480 lietuvių gyvy-< 
bįų

Gerai suprantame iš žmogiš
kosios prigimties išplaukiantį no
rą genocidu nuskaltusius matyti 
nubaustus. Tačiau, gyvenant de
mokratiškuose kraštuose, tai at
liktina -vengiant išpūsto sensa- 
cingumo, duomenų rinkimo ir 
teisminės procedūros klausimuo
se remiantis priimtais teisės stan- 

Rodezijos geopolitinė padėtis dartais. Deja, šiuo atveju taip ne
yra nepalanki ir vis dar blogė-1 ra. Kaltinamieji -pirma “teisiami” 
ja. Ji yra apsupta nedraugiškų amerikiečių spaudoje, o liudinin- 

----- - ,kų prieš tariamus nusikaltėlius 
ieškoma Sov. Sąjungoje. -Tenka 
apgailestauti, kad net ir JAV 
kongrese yra asmenų, kurie, me
džiodami balsus, nemato Sov. Są
jungos pastangų diskredituoti pa7 
bėgėlius ir kreipiasi į Sov*.  Sąjun
gą, ieškodami kaltinamųjų įro
dymų prieš savo krašto gyvento
jus. Būdami politikai Jie juk tu
rėtų žinoti, kokią “dokumentaci
ją” ir “liudininkus” Sovietai at
siųs. Tačiau didžiausią nusivyli
mą teikia- kelių žydų kilmės as
menų spaudoje keliama neapy
kanta ‘lietuviams,, už keliolikos 
■dešimčių genocido veiksmuose 
■dalyvavusių lietuvių nusižen
gimus genocidu kaltinti visą lie
tuvių tautą. To lietuvių tauta tik 

Į rai nėra užsitarnavusi.

•Gaila, kad mūsų veiksniai per 
trejetą dešimčių metų nepajėgė 
išleisti moksliškai dokumentuo
to veikalo anglų kalba, kuris nu
šviestų nepriklausomos Lietuvos 
stiprų užsiangažavimą prieš hit- 
lėrišką ^nacizmą (čia prisiminti
na ir garsioji Šąss — Neumann 
byla). Aišku, šiame veikale ne
būtų likę nepaliesti žydų — lietu-! 
•vių santykiai ir -lietuvius -bei žy
dus palietęs, genocidas nacių oku-. 
pacijos metais.. .JAV LB krašto 
valdyba, šiuo, hietu finansuojan
ti dr. T. Remeikip sovietinę oku-! 
pači ją liečiantį veikalą ‘‘Dissent 
in Lithuania 1945-1975” (leidi
nys jau baigiamas rinkti spaustu-! 
vėje), angažuojasi nacizmą lie- 
Įčiantį mokslinį veikalą artimoje!

kiminį sprendimą” pasiimąs at
sakomybę. Rodezija atsisakė 
anglų tarpininkavimo ne tik dėl 
nesėkmės susitarti, nors ir I. 
D. Smith kaltas, bet ir dėl Ang 
lijos neturėjimo ' jėgos daryti 
spaudimą Afrikoje.

Šiomis sąlygomis jis tarė 
piktus žodžius anglams ir puošė 
Įėjo viltis, kad “galingos ir įta-

Nesėkmingas pastangos

Derybos nutrauktos prieš 
ledas. Jos turėjo būti vėl pra
dėtos sausio 17 d. Derybų per
traukos metu I. Richard nesė
dėjo Londone ar Nęw Yorke, 
bet skrido į Afriką. Rodezijos 
sostinėje Salisbury jis sutiktas 
labai šaltai. Richardo ir Smitho kingos JAV” galėsiančios sėk- 
pokalbis buvo karštas. Rodezi- mingiau byloje tarpininkauti.

Ką
i

liudinin
kus kontaktuoti jr pirminius jų 
parodymus išgauti. Detalų liudi
ninkų apklausinėjimą vėliau pra
vestų veikalo autorius.

Esamai informacinės literatū-

jos ministeris pirmininkas I. 
Smith kaltino anglus, kad jie 
nori Rodezijos baltuosius par
duoti juodiesiems.-

Tai likimo pašaipa. Prieš du 
šimtus metų su viršum augiai 
vertėsi juodųjų prekyba, vergus 
vežė į Ameriką, o šiuo metu su 
silaukė kaltinimo: jūs parduo
date baltuosius.

Nesėkminga jo kelionė ir Pie 
tų Afrikos respublikoje. I. Ri
chard bandė įkalbėti respubli
kos ministeriui pirmininkui 
John Vorsteriui, kad jis darytų 
spaudimą Rodezijoje ir panau
dotų 
L D. 
siais. 
buvo

I. Richard nieko gero nepešė 
belankydamas Rodezijos kadmy 
nūs: Botsumą, Mozambiką, Tan 
zaniją ir Zambiją. Jų preziden
tai buvo santūrūs. Sovietų įta
koje esančio Mozambiko prezi
dentas Samorą Mąchelis yra 
linkęs spręsti ginklu Rodezijos 
-klausimą. Mozambike jau seno
kai ruošiami sukilėliai kovoti 
Rodezijoje. Sovietai darė vis di
desnį spaudimą ir N. Podgornisj 
lankėsi Afrikoje.

Derybų nutraukimai

L D. Smith, į 24, praslinkus; 
keturiems mėnesiams nuo įsi
pareigojimo tartis, nutraukė 
derybas su krašto juodaisiais. 
Jo žodžiais, “už tragišką ir li-

visas priemones priversti 
Smith tartis su juodai- 
Keturių valandų pokalbis 
bergždžias.

Saudi Arabijos karalius Chalidas, 
64 m. amžiaus, vienas iš nedaugelio 
arabų vadų, manąs, kad nereikia 
labai aukštai iškelti naftos kainų

SIBIRAS — TREMTINIŲ 
KAPINYNAS

Sibiro tremtinės atsiminimai

Persiutęs tardytojas liepia mane išvesti: “Pakar
kite ją žemyn galva,” — įsako kareiviams.

• Kieme prie durų stovi sunkvežimis. Tamsi naktis, 
žliaugia lietus... Nervinis drebulys purto visą kūną. 
“Kad tik greičiau man padarytų galą”, o kartu ir labai 
bijau įsivaizduotų egzekucijų.

Nevežė į mišką, atgal į rūsį įstūmė, šlapios sie
nos apipelėjęs lentų guolis. Tamsu ir šalta. Užmigti 
negaliu. Ten už kameros durų, koridoriuje, žinau, iš
tiestas dalgis, kai eisiu, jis perpjaus man gerklę. Rei
kia man tik išeiti į koridorių ir bus kančioms galas. 
Noriu mirti. Duodu kumščiu į duris: “Išveskite, iš- 
leiskite —šaukiu visa gerkle, — man reikia eiti”...

Kameros, sargybinis keikia už durų, barasi, liepia 
nutilti. Kas nutildys išprotėjusią, dar garsiau šaukiau. 
Kitoj pusėj, ant gretimų narų susiglaudusios, išsigan
dusios merginos, iš miego pažadintos, šnibždasi; “Vieš*  
patie, ji išprotėjo... Kaip baisu”... “Jūs nieko, nežinote 
— pykstu aš. — Už durų žmonėms galvas pjauną”..: 
“Nusiramink, atsigulk,, užmigsi,. — įkalbinėja jos. — 
Tau tik rodos taip. Čia nėra jokio dalgio”.

Kratausi tais žiauriais atsiminimais, negaliu už
migti. Vagonas siūbuodamas čia į vieną, čia į kitą pusę 
girgždina gultų lentas, atrodo, vagonas skils pusiau ir 

1 išlėksime laukan. -
Ir vėl mintys skrenda j praeitį- Atsimenu, ten

Washingtonas atsargiai ėmėsi 
misijos ir savo ambasadorių 
Andrew Young pasiuntė pasi
dairyti Nigerijoje ir Tanzani
joje. Manyta, kad juodas leng
viau susišnekės pu juodaisiais.

I I. D. Smith telieka dvi gali
mybės: skubiai tęsti derybas ar 
vis sparčiau įsijungti į pilietinį 
karą.

valstybių, ryškiai remiančių 
krašto juoduosius gyventojus. 
Mozambike esą kubiečiai ruošia 
sukilėlius. Santykiai nutrauk
ti ir 600 mylių siena uždaryta. 
Zambijos pasiųstieji sukilėliai 
jau prasiskverbė į Rodezijos gi 
lumą. Botsuana jau kelis kar
tus panaudojo .net savo kariuo 
menę pulti Rodezijai.

ZimbabvieČiai

Rodezijoje yra 6.2 mil. 
dųjų ir 270,000 baltųjų, kurių 
asmens metinės pajamos siekia 
7,600 dol., taigi aukštesnės už 
amerikiečių. Juodojo metinės 
pajamos 714 dol. Ar baltie
siems pasitraukus iš krašto juo 
diėji sugebės padidinti savo pa
jamas?

? Gyventojai yra bantų gimi
nės šonai, sudarą 85%, o kiti 
yra ndebelai,1 buvę zulusų impe 
rotoriaus kariai, šonai yra su
skilę į keturias gentis, kurių 
žymiausi yra karangai, prasi
skverbę į mokyklas, profesinių 
darbuotojų eiles ir kariuomenę.

Politinis pasiskaidymas dar 
įvairesnis. , Juodųjų organizaci
jos nesutaria. Neseniai Ango
los, Botsųanos, Mozambiko, 
Tanzanijos ir Zambijos prezi
dentai, susirinkę Zambijos sosti
nėje Lusakoje, parinko Patrioti 
nio fronto vadovus Jošua Nko- 
mo ir Roertą Mugabę sudaryti 
laikinąją vyriausyę. Po šio nu
tarimo nejaukiai pasijuto me-

juo-

užgniaužė lietuvių enciklopedijos straipsnio- 
brošiūra — atspaudas, nušvie
čia žydų mažumos padėtį nepri
klausomoje Lietuvoje ir nacių 
vykdyta7genocidą. Šis išsamus 
publicisto — visuomenininko V. 
Rastenio straipsnis bus siunčia
mas JAV kongreso nariams, pa
teikiamas žydų genocido klausi
mu rašantiems amerikiečių žur
nalistams ir, reikalui iškilūs, bus 
naudinga dokumentacija val
džios įstaigoms.

JAV LB krašto valdyba yra 
sudariusi planus, pasiųsti delega
cijas į amerikiečių įstaigas; ‘besi
rūpinančias kaltininkų ieškoji
mu. Bus/ stengiamasi valdžioj 
pareigūnus įtaigoti, kad nusikal
tėlių ieškojimas būtų vykdomas 
diskretiškai, reikalą gerai 'ištyrus 
ir su liudininkų patikėtinumu, 
pirma susipažinus ir išvengiant 
išpučiamo spaudoje sensacingu- 
mo ir nepagristų kaltinimų iššau
kiamo sielvarto. Pirmasis' JAV 
■LB delegacijos pasimatymas mi
nimu reikalu buvo sausio 15 d. 
su JAV Atstovų rūmų -na
riu kongr. Joshua Eilberg, Atsto
vų rūmų imigracijos ir natūrali
zacijos pakomisės pirmininku.. .

todistų vyskupas Abelis Muzo-’ ateityje anglų kalba išlysti. Su
... . . . . . j keliais , potencialiais mokslinin-reva, kiek palankesnis vakarie-L • \ i . •v . įkais šiuo metu vedami pasitari-'

ciams. Vidaus trintis dar pa- mai Savaime agkUj kad £oks vei_ 
aštrėjo. I kalas nebūtų ’ pilnas be gyvųjų

ŽUVŲ BALTYMAI

Lenkijos mokslinio tyrimo 
centre Gdynėje gauti baltymai 

: iš žuvų, kurie neturi nei skonio, 
nei kvapo;*'bet  turi visas mais
tingąsias savybės. Gryni bal
tymai aplamai neturi skonio ir 
kvapo, tačiau<išskirti juos gry
nus labai sunku. Gdynės moks
lininkų gauti baltymai atsveria 
naujas kulinarines galimybes 
maisto pramonei. Tokius balty
mus galima, mąišyti su įvairiais 
maisto produktais: mėsos faršu, 
šokoladu, žele ir kitais kondite
rijos gaminiais. Gryni balty
mai negadina pagrindinio pro
dukto savybių — konsistencijos, 
kvapo, skonio — tik daro jį 
maistingęsnį. Gdynės apylinkė
je jau pradėta statyti gamykla, 
kuri kasmet perdibs apie 30 
tūkstančių tonų žuvies į gry
nus baltymus. 'Naujasis balty
mų gamybos būdas jau užpa
tentuotas vienuolikoje/ kraštų.

Mšk.
BnESBBBSMGDi

pat rūsy už durų piauna kaliniams galvas, girdžiu 
— bunįt, nukrinta galva ant grindų, kraujas teška... 
ir į pečių įmestų galvų degdami plaukai sušnypščia 

—šššš... Įsivaizduoju ir aiškiai viską girdžiu ir tik
rai žinau, kas už durų vyksta. Tikiu.

O kaip, netikėsi, mačius rusų kareivių žiaurumą. 
Tuoj karui prasidėjus, gąsdinančios žmonių kalbos ir 
tikri faktai buvo įvarę siaubą. Šiauliuose mačiau ru
sų įvykdytų masinių žudynių foto parodą. Lietuviams 
-kankiniams nuplautos nosys, išdurtos akys, išpjauti 

j liežuviai, pažaboti vielomis, apdegintam kojom krū
vos lavonų... O kiek pavienių žmonių nukankino? Kas 
suskaičiuos? Ar buvo kada mūsų istorijoj girdėta to
kie žiaurumai... Žmonės atsimena rusų kareivius se
niau. Tai buvę vyrai kaip visam pasauly —kariai, 
o ne tarybiniai banditai!

Nutirpo ranka. Apsiversti negaliu. Visos gulime 
ant vieno šono. Miego nė nenoriu. Vėl įkyriai lenda 
į akis mano tardytojas, uniformuotas rusas: “Tavęs 
mes nešaudysime” —išsiėmęs peilį atlenkia, užlenkia, 
eina aplink mane ir pasakoja, kad jaunystėje nega
lėjęs mažo paukštelio nuskriausti, kaip tai darydavę 
kiti vaikai. “O čia ... su malonumu”... Eina prie ma
nęs' durti paruoštu peiliu. “Pirmiausia išdursiu tau 
akis, nupjausiu nosį ir liežuvį... Kad nusibaigtum, įme
sime išvietės duobėn, š... esi, ten tau ir vieta, ten 
sibaigsi”...

Už vagono durų rakinamos spynos garsas, 
bildėjo stumiamos durys. Pravierka! Pasiutėlis 
čia. Naktimis niekada netikrindavo. Aha, tai kerštas. 
Pusnuogės, kas ką spėjusios nutverti, apsigaubti .krin
tame žemyn.

— S viesčiami! Skarėj...
— Moterys, imkite viską su savim. Liepia rikiuo

tis su daiktais. — Nina perduoda mums jo įsakymą.
PUnaįs glėbiais skudurų, skubame išsirikiuotu

Ar šalčio ar panikos apimtos, drebame, virpa rankos 
ir kojos. Suskaičiavo. Rodos, ir tikrinti nereikia, vežant 
užrakintuose vagonuose silpnas beginkles moteris. Ir 
taip visą savaitę naktimis neleido pailsėti. Vos tik spė
jame apšilti ir užsnūsti — kelia patikrinimui. Taip 
įkyrėjo, išvargino. Nieko jau nenorime, tik greičiau 
ištrūkti iš tų spąstų, iš tos geležinės, būdos.

nu-

Su- 
jau

Vieną dieną, tur būt, saulutė stipriai. šildė, nes 
mažutis vagono langelis truputį pradėjo šviesėti, ap
ledėję gurguoliai tirpti. Traukinys sustojo, o durims 
prasivėrus kareivis įsakė kraustytis laukan. Saulė taip 
pliskino į akis, visą mėnesį tamsoje lindėjus, lyg aklos 
tik markstėmės, žali ir mėlyni ratai sukosi, vietoję- 
sutingom, nežinojom ką daryti. >. .

— Paimkite savo daiktus ir šokite laukan, — 
įsakė Nina ir pati pirmoji kulvirščiais iškrito iš vago
no.

Prisiyriau prie durų, koks metras aukščio, neiš
lipsi, tenka šokti, kaip bus, taip bus; Ir is kitų vagonų 
virsta lyg didžiuliai pundai, apsimuturiavę, neatskirsi 
— žmonės ar daiktai. Įsmukau giliausion pusnin, pu
siau šonų. Sibiro sniegas lyg pūkai... Triukšmas, klege
sys, juokai ir barniai besivoliojančių pusnyne. Kareį- 
viai, su šautuvais apstoję, ragina skubėti. Ir taip visą 
laiką: skubėti, skubėti, skubėti...

Penketais išrikiuotos einame per beržyną plačiu 
keliu. Aplinkui — medžiai. Ypatingas džiaugsmas, lyg 
būčiau tėviškėje, savam beržyne. Tokie patys medžiai, 
nuleidę baltu šerkšnu išdabintas šakas, seniai, seniai 
nematyti. Kalėjime ir kelionėje — tiktai keturios sie
nos ir dangaus lopinėlis... Einu, rodos, kojomis žemės 
nesiekdama, brendu giliu sniegu žvalgydamasi aplink, 
noriu viską suimti į save,- pasisotinti ta erdve, pri
menančia laisvę.

{Bus daugiau!



4 DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. vasario 7 d.

Laiškas sugrįžus

NEGEROVĖS ANAPUS RIO GRANDE
GR. VALANČIUS

600 milijonų gyventojų visada 
trūko ir niekad'nebus per daug 
ne tik tvarkos, bet taipgi duonos 
ir šviesos? Primityvi masė nevi- 
sada' sugeba pati apsirūpinti duo
na ir žaislais. Vargu ir mes, taip
gi latviai ir estai, už lotynus bei | 

l indus pranašesni, pakankamai 
sugebėjome demokratiškai rikiuo-j 
tis. Ar atsitiktinumas, kad visų 
trijų pabaltiečių politinėje istori-' 
joje neišdildomais tapo Paetso, I 
Ulmanio ir Smetonos vardai?

Nesibarę sutarsime, kad de
mokratija labai geras dalykas, 
nevisada ir nevisur ji išsigimsta 
kaip Amerikoje, bet vis dėlto ji 
nėra politinė1 conditio sine qua 
rion. Ji nėra principas, kaip sakė 
Krupavičiusį o tik modus ir for
ma, kaip prieštaravome jo kriti
kai.

4. Kodėl Pietų Amerikoje ne- 
įsigdli komunizmas? Kuriozas. 
Neįsigali komunizmas dėl to, 
kad nėra demokratijos: Diktato
riai ir diktatūros pasaugo juos 

nuo komunizmo. Is beveik 30- 
’-ties respublikų tik viena Kuba 
teturi komunistinį diktatorių, vai 
dantį vos tik 3 proc. visų Ame
rikos lotynų. Castro simpatikai 
(Peru, Gujana, Jamaika, Pana
ma) kalbasi su jo patarėjais, 
jam linkčioja, bet juo pasekti 
neisdrista. (Paraštėje pabrėžti
na: jei ne ČIA, ten Brežnevas 
jau turėtų ne vieną vadą ir iŠ 
viso be JAV užnugario ūkiškai 
ir politiškai jie jau seniai būtų 

i nuėję šuns uodegon).

Teigimą, kad' neįsigali komu
nizmas dėl to, kad nėra demo-

1. Kodėl lotynai? Taigi, kodėl • 
vakarinės hemisferos dalis j pie
tys nuo Rio Grande vadinama 1 
lotyniškąja Amerika? Tai tik pil- i 

•nov'pateisinimo neturįs įpratimą?. ! 
Tas Įotyniškumas Čia labai plo- 
riąši Jei pasvertame tų kraštų gy- 1 
vent'ojų kraują, tai lotyniško 
'kraujo priemaišos terastume la
bai mažą procentą. Daug ma- 
žeSnį, negu italų tautoje etruskų 
ar prancūzuose germaniškų fran
kų kraujo. Ir viš dėlto italai ne
vadinami etrudeais, nei prancū
zai — frankais arba, pavyzdžiui, 
ispanai ■— maurais. Tai juk ir 
nelabai Svarbu. Kaip vadinsi, 
taip nepagadinsi.

.įL. Kur dingo Imt. Bažnyčios 
didybė anapus Rio Grande? Čia 
jan rimtesnis klausimas. Taigi 
•kur ta jos didybė, Izabelės ir 
Ferdinando kadaise proteguota, 
Cortezų ir Pizarų puoselėta, pa
didėjo? Kadaise ji, ypač domini
konų ir pranciškonų vienuolijos, 
valdė didžiules latifuiidijas, ne 
lotyniškomis rankomis apdirba

mas: ‘Turėjo; milžinišką įtaką į 
tų: kraštų politinį, ekonomini ir 
kultūrinį gyvenimą. Galima sa
kyti, visus tuos amžius nuo Ko
lumbo iki Vargo ir Perono ji 
lemta lėmė beveik 300 milijonų 
•žmonių gyvenimą. O Šiandien 
voš bėgirdim’as jos balsas teišli
ko. Gyvenimas eina savo keliu, 
nesustodamas ir beveik iŠ viso 
to- balso neklausydamas. Kodėl? 
Dėl to, kad kat Bažnyčia loty
nų Amerikoje tebėra užsidariusi 
ir nė' Žingsnio toliau nuo zak
ristijos durų nenuėjusi;

Jau pati piimąjį kelionės sek
madienį Guadelupės, šventovė
je radau .atsakymą į šį antrąjį 
klatislmą. Plūdo minių minios Į 
tmddininkų. Šimtai keliaklups- j 
ęiąis šliaužė grindimis. Žmonės ' 
lipo per jų basas kojas ir laužė ' 
vieni kitiems- kaulus: Visa bazili- . 
ka bąngavo, bet to bangavimo i

• nematė tik pamokslininkas. Jis j 
kąlbėjo' ilgas 45 minutes laisvoje 
erdvėje prie didžiojo altoriaus. 
Kalbėjo sau, ir- vargu kas kitas 
jj girdėjo. Minioje aidėjo tik 1 
skausmas- laužomų kaulų ir traiš- 

'kotaų kojų.
Pusvalandį kalbėjo, sau .kalbė- 

jp,> kitas pamokslininkas ir kitoje 
yietoje. ŽĮemųtįn'ęjė ; koplyčioje ■ ji, o pasaulio liberalų iškonevei- 
žmonių sausakimšai nęprisikim- kiami generolai, dešinieji dikta- 
ąp;. č& kaulų nelaužė, bet- ilgo , toriai atsistojo antikomunistinės 
pamokslo “klausytojai’* snūduria- Į 
vo, žiovavo ar visai “patogiai” ] 
miegojo- Aiman, kokia praraja 2 
tarp bobinčiaus ir erdvės aukš- 1 
čiaū laiptų — už grotų. Ta pati 1 
praraja visose Pietų Amerikos 
bažnyčiose. Štai kodėl toks’ šab- I 
lėnas — toks apkidūtėjimas-, toks ; 
didelis pašaukimų trūkumas ir I 
ypač jaunų1 kunigų pasitrauki
mas nuo institucinės-hierarchi- 
nės Bažnyčios (27 proc. eina“ 

.savu keliu”)..
3.' Kodėl nėra demokratijos pie

tiniame korttinerite? Čia jtis nie
kada ir nebuvo; Mažai bėra jos 
ir visur kitur. Iš 144-rių Jung
tinių Tautų.' narių tik 24 (16 
proc.) tdturi' demokratiškai iš
rinktas valdžias. Visur kitur — 
vienokios ar kitokios formos dik
tatūros. Taip*  ir Pietų Ameriko
je. Bet nebūtinai tuo ji pragar
sėjo. Amerikos lotynai išgarsėjo 
ypatingai dažnais perversmais ir 
jų diktatorių margumu, spalvin- 
gumu. Jie margi, kaip ir margos 
buvo jų kariškos uniformos prieš 
valdžios sostan sėdant. Būkime 
teisingi. Dėl demokratijos trūku- 
mO: jų per daug nekaltinkime:Ar 
P. Amerikos diktatoriai kalti, 
kad tų kraštų žmonės politiškai 
nesubrendę ir patys nesugeba dė- 
mokratiškai valdytis ir tvarkytis. 
Andai, liberalai, tariamieji pa
saulio viešosios opinijos' reiškė- 
jgi fr dąbptojąi, šunis ir kates 
karia ant Indira Gandhi kaklo. 
Bet ąf jj&.išndčp; kaip reikia 
vaidyti, tvarkyti jr. suvaldyti mil- _ ____
žinišką primityvių žmonių ma*  už investuotus kapitalus Hav^np*  
$ę? Ar Jie žino, kad Indijai SHlie, kurie per 17 metų nedavė jo

CHICAGOS ŽINIOS

kitu traukiniu. 
Wabash ir La- 
pakibo nuo pa? 
įvyko penkta-

BAISI NELAIME

Apie 16 žmonių užmušta ir 
netoli. 200 sužeista susisiekimo 
traukiniui Chicagos miesto cent
re susidūrus su 
Du Vagonai- prie 
ke nukrito, o-du 
keltų bėgių. Tai
dienį 5:30 va.1. p. p., kai vago
nuose buvo daug žmonių. Apy
linkės ligoninės buvo pripildytos 
sužeistųjų. Per radiją buvo šau
kiami atskubėti gydytojai. Į ne
laimės vietą sulėkė daugybė pir
mosios pagalbos automobilių. 
Tarp sužeistųjų buvo J. F. Gri- 
bauskas, 26 m., ir & Janulaitis, 
32 m.,, nugabęnti į Henrotin li
goninę, P. Yangas, nuvežtas j 
Michdel Reese ligoninę. Buvo ir 
pėsčiųjų, ėjusių gatve, ant kurių 
užkrito vagonai.

PAGERBĖ MOKSLEIVIUS

Chicagos parkų distriktas spe 
daliai pagerbė išrinkęs ypatin
gai pasižymėjusius 10 berniukų 
ir 10 mergaičių, bebaigančių 
aukšt. mokyklas. Tarp tų pa- 
jižymėju pasižymėjusių yra ir; 

,M.M. Kosminskas, 17 m., gyve
nąs 4149 So. Artesian ir lankąs' 
Kelly aukšt. mokyklą. Jų pager
bimo banketas bus kovo 18 d. 
Tada bus išrinkti du labiausiai; 
pasižymėjusieji, kurie gaus 50! 
dol. bonąį, auksinį, žymenį ir ga-j 
limybę laimėti 2000 dol. moks-; 
lapinigių iš kitų jaunimo globos! 
'instituciją.

VĖSIAU — SVEIKIAU

Dr. W. Barclay rašo, kad tie, 
.kurie1 laikys1 vėsesnę temperatū
rą kambariuose, tur būt, bus1 

____ sveikesni, nes kambarių 
kratijos — reikia patikslinti, čiajratūra apie 65 yra sveikesnė; 
turima galvoję liberalistinė arba' kaip5 apie 75 laipsniai. Juo kam- 
mąrksistinė, Bet ne krikščioniš
koji demokratija. Tik-S pastaro
ji tėra geriausias ir vienintelis 
vaistas nuo komunizmo utopijos 

Į ligos. Perdėm katalikiška Pietų 
Amerika, jei ji turėtų Krupavi
čiaus kalibro vadą, būtų geriau
sia dirva krikščioniškajai demo
kratijai suklestėti. 'Deja, Frey nė
ra prelato Mykolo masto vyras, 
,ir krikšč. demokratijos daigeliai 
Čilėje, Ekvadore, Venecueloje ne
išaugo i - derlingą vaisių. Buvo 
.dar ir kita tos nesėkmės priežas
tis. O tai minėtas Bažnyčios už
darymas zakristijoje. Atseit, ne

bario temperatūra aukštesnė, 
juo kambary sausiau, o toksi 
oras, kur mažai drėgmės, pa-

, kvepia imm/a
Po ilgų tyrinėjimų ir bandy

mų Australijos mokslininkai 
, . „ . . . « G. R. Thomas ir jo bendradar-sunkina bronchų ir kvėpavimo .. _ _ j. x i-•

. , ______ * bė J. Bear įrodė, iš kur ir kaip
indų negeroves. , ,. v, atsiranda vadinamasis ore be- 

P AG ALBA PENSININKAMS j taus kvapas, nors lietaus ir 

. Chicaga 1956 m. pirmoji iš vi
jų. JAV mfe$tųs įsteigė komisiją 
.pensininkais, ši komisija įvai-' mus 1950 metais.
riose miesto dalyse turi savo pa- daugybę įvairiausių uolienų pa
dalinius ir vien 1976' m; padėjo 
senesniems gyventojams dau
giau kaip' 200,000 atvejų.

KODĖL NEUŽŠĄLA?

Net ii’ šaltą žiemą Chicagos 
upė paprastai neužšąla dėlto, Į 
kad jos Vaiidėhį naudoja kai ku
rie fabrikai ir įmonės vėsinti Sa- 
vb mašinoms ir į upę išleidžia 
šiltą vandenį.

ŠIRDIES SMŪGIS

'bėra.

šie tyrinėtojai .pradėjo tyri- 
. Jie surinko

vyzdžių. Tas uolienas jie kaiti
no ugiiyje, kad neliktų jokių 
augalų liekanų. Mat, anksčiau 

rmokslininkai spėliojo, jog auga
lu liekanos gali 
kvapo priežastimi. 
nų pavyzdžius jie 
padėklų ir laikė 

mėnesiais ir net metais, 
juos dar pataikius ga- 
išsiskirdavo*  riebaliniai 

Šie ir skleidė kvapą,

būti lietaus 
Paskui uolie- 
išdėliojo ant 
saulėkaitoje

_______ ________________________ 4

CLASSIFIED GUIDE
fe E A L E 8 f A T E

2IOREKITE

I1ELP WĄNTED —

B
V

Ghicagos sveikatos komisionie 
rius dr. M. C. Brovvn primena, 
•kad širdies Smūgio pavojų gali 
rodyti šie ženklai: aukšta s krau
jo spaudimas (daugiau kaip 
142-82); cholesterolio didesnis 
kiekis kaip 220 ar trigliceridų 
daugiau kaip 250 ; cukraus kie
kis kraujuje didesnis kaip 120; 
podagra ar šlapumo rūkšties 
kiekis kraujyje aukščiau 75; sė
dėjimas ir mažas fizinis aktyvu
mas; kūno svoris aukštesnis ne
gu 30% palyginus su normaliu.

ištisais
rVėfiau1, 
ruošė, 
lašeliai.
sklindantį nuo satisos žemės ly
jant.

Ištyrus lašelius, paaiškėjo, 
kad jie susideda iš- 50 įvairių 
junginių, kurių tarpe yra alko-i 
holio. fenolų ir lakiųjų rūkščių.

Manoma, kad šios medžiagos 
uolienose susigeria iš atmosfe
ros, į kurią jos patenka iš au
galų. Mšk.

Dldžlnlls, gražlaastns 2-Jų butų mū
ras Marąuette Pko. patogiausioje gat
vėje. Prieš 16 metų moderrtlam 4mo- 

•gūl statytas. Įmokėti apio $15',000>
2 aukštų namas ant plataus afrly- 

po prie Marąuette Pko. už Kedzie. 
Virt $5,500.00 lengvų pajamų me- 
tnms. PaveldKJLmns ir fielmof^ turto 
padalinimas. Užteks |mokėti $7,000.

Delikatesų pelningam bizniui dide
lis namas, Įrengta patalpa Ir gražus 
būtas gyventi. 50 p. sklypas. 2 gara
žai 4-rlom masinom. Už viską, {mokė
ti aplū f>,000 dol. TelrankltOs, bus gai
la pavėlavus Marąuette Parke.

Labai graži mūrinC rezidencija, 
1^4 vonios Sausų pužų belsmentas. 
Karpatai, virtuves pačius, daug prlo- 
dų. Įnioketi trpiė $7.000.00 ir galite 
keltis. Arti 72-os ir Kedzie.

4 butų mūras. 8 auto mūro gara- Į 
Žas. 13 gerų rankų, prležais parką; i 
Naujas gazu Šildymas ir elektra 
$8,500 pajamų.. Vertas $50',000.

1 % ankšto mūras. 2 auto mūr. ga
ražas Originali 25 metų gera statyba. 
Erdvūs Z butai. Šenuta nepajėgia, 
turi parduot Marąuette Pke. Pigiai 
$82,000.

17 metų1 didelis 2 aukštų mūras 
ir 2 auto mūro garažas. “RadianP’ 
šildymas. Marąuette Parke. 
$38,00(F.p.d;

Platus lotas arti ftv. Kryžiaus ligo
nines. Pigūs. .

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737*7200  arte 737-8534

BABY SITTER
1 child. Light toutekšeptag. 

ta or daily Monday through
C ALL 917-6250

Pensininkų porai reikalingu 
4 ar 5 kamb. apsild. butas g. 
skalbimo privilegijom, Marosą-. 
te Pke. ar Brighton Pke. 
ma mažiau 200 dol. Pasiūlys 
skambint tel. 349-7958.

inSC.'ELLAN ĖOUS

M. A- ŠIMKUS
KOTARY PUBUC 

DiCOME TAI KKRVTCE 
4259 S. Maplewood, teL 254-7^1 

Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIU iAfrvtettnaH. pHdocį 

PIUBTTBSe PRAŠYMAI fr 
kitokį blankai

FILMAI BIBLIOTEKOJE

Chicagos bibliotekos Lawn pa- 
daliny, 6120 So. Kedzie, antra
dienių vakarais 7 vai. nemoka
mai rodomi filmai.

PINGA VAŽMA

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiiiiiiuni
Nepalankių orų metu kiekvienas! 
nori atitrūkti nuo rūpesčių iri 
kasdienybės. Tai padaryti pade
da įdomi knyga.

Skaitydami Renės Rasos

MEILĖ TRIKAMPY

kovos priešaky. O jei CfA savo 1 
pečiais juos paremia, padorūs į 
žmonės dėl to nečiaudo, o tik < 
Maskvos ir Havanos sėbrai pik
tinasi ir pašėlusiai triukšmauja. i

5. Fidel Castro? Žinoma, šis : 
[ barzdotas lotynas nėra tik pa- Į 
prastas pėstininkas Pietų Ameri
kos Šachmatų lentoje. Jis pasida
rė svarbia figūra pasaulio poli
tikos Žaidime. Tai ne šiaip sau 
tipelis- ir ne marijonetė;. o insti
tucija. Tokiu jj padarė Maskva, 
nes jis. sėdi jai labai svarbioje 
strateginėje pozicijoje. Į jį sudė
jo daug vilčių, į jį investavo bi
lijonus kapitalo. Per ji diriguo
tos Guaveros svantiūros Bolivijo
je k Allendės eksperimentai Gi
lėje. Nors į jį dėtos viltys apvy
lė, investuoti bilijonai nenešė 
dividentų, bet Castro toli gražu 
nenurašytas. Jis naudojamas,, šį
kart labai sėkmingai dideliems 
tarptautinio' komunizmo konspi
racijos uždaviniam vykdyti. Kaž- 

; kur Kremliuje atėjo tikrai gudri 
; mintis galvon: draugai, kol Ame- 
i rika vis dar tebesimaudo savo 

“vandens vartuose’5, skubiai Siųs- 
‘ lame Kubos legionierius Afrikon. 
. Fideliui nepasisekė Pietų Ameri- 
i kojė; bet gal jam pasiseks juo- 
■ dūkų kontinente. Ten jis leng- 
. vai susikalbės ir su pačia liau- 
- dimi. Kubiečius nesunkiai su

pras, na, ir suprato portugališ
kai kalbanti Angola (taipgi Ca- 
binda, Bissau ir Mozambiąue).

Ir Štai Kremlius žėrė, savu sau
jon riebius dundentus Angoloje,

Keleiviai, kurie vyksta Chica- 
go ant North Western Trans- 
portation linija mokės už važmą 
5% pigiau. Tuo pasinaudos apie 
50,000 žmonių, gyvenančių šiau
rės, šiaurvakąrių ir vakarų prie
miesčiuose.

• ■

švęstume savo .dvasios ir kūno 
didžiausias ir gražiausias jėgas 

Ciceronas

ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiomis persikelsit į 
romano veikėjų audringą jaus-j 
mingumą, pilną džiaugsmų ir, 
liūdesių, gyvenimą, kuris, kaip 
nuotykingas filmas, pagaus jus 
nuo pirmo puslapio ir. laikys 
įtamoje iki paskutinio;

Knygos kaina tik 3 dol. Gau
nama Drauge.
fiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiniiiiiimtiiiiiiiiiinin

BUDRAITIS BEALTY CO.
URAŪDiaiAI ĮVAIRIV RCŠtV

65 ir Rfdmiond — 5 kamb. mtf- 
ras, pilnas rūsys, gazo šiluma, potvy
nio apsauga. $22,500.00.

72 ir Talman — G kamb, mūro re
zidencija, pilnas rūsys, dalinai įreng
tas 2-jtj thaš. .garažAa,

66 ir Mozart — 4 miegamų mūr. 
“ęxpandable,,y 2 pilnos .vonios, įreng 
ths rtfsys, mūr. garažas. ^7,005.00.

57 ir Sacramento — 8 butų mūras. 
Pilnai išnuomotas. Geras investavi- 
IDflM.

63 ir Austih •— Taverna ĮS 3 butai. 
Gazo šiluma. Pilnas' rūsya Kaina 

„5 kartus metlpių pajam

HUTU KUOMAVTMA8

Parinksime nuomininkas

4243 W. 63rd St, tel 767-0600
Tet 767-0600 •

mniiiiinnniiiiuiinniniiNiiNininiBjii 
NAMę .APŠILDYMAS 

Taisau senus ir sudedu dmĮhį * 
dus. Pigiai išvalau taipgi alnte 
ir perdirbu dSl dujų. Jdedn 
šfldytnvus. Kreiptis 
k BANYS — teL 4^7-8808 

imimHiiiimiiiininnnnnmnimmBi

j

kio pelno, o tik nuostolius Pie
tų Amerikoje. Gal neliesų divi
dentų iš ilgamečių invėstacijų į 
Fidel Castro laukiama ir iŠ būsi
mų avantiūrų Zimbalovėje (Ro
ti ezi joje), Namibijoje ir Mozam- 
biąue.

Pietų Amerikaiį pavojai ir 
spaudimas sumažėjo, Castro- (Da
moklo) kardui kitur pakiypuę.

6. Juodukai? Ne kuklius ir virš
Į bambos nešpkinėjahčiųs indėnus 
turiu galvoje. Jie revoliucijų ne
kėlia, savo likimu patenkinti. Jie 
juk juodai rasei nė neprflriauso; 
o tik stambi jų-dalis- (metisai, mu
latai) su ja susimaišė ir į juo>. 
darasių politinio radikalizmo pa-|S 

' gundąa nuėjo. įdomu tai, kadi 
kadaise iš Afrikos atvežtų vergų 1 
ainiai yra nepalyginti agresyves
ni už indėnus. Jie pasyvius pas^ .J 

- taruosius stelbta nustelbė.. Juo- ( 
1 dūkų procentas' Pietų Amerikoje 
• apskritai maždaug toks kaip ir 
> šiaurinėje’ hemisferos dalyje. Ta- 
i čiau politinėm ir socialinės bėdos' j
■ ten su jais bent tuo tarpų ma-
■ žesnes kaip čia šiaurėje.

Labai- aiškią? išimtį sudaro- tie 
P. Amerikos kraštai, kuriuos pO 
litiškai dominuoją juodukai .(Jar 
maika, Haiti, Trinidad, Gująnaįi 
Surinamas). Čia keliautojui su 
JAV pasu ypač neretai tenka pa
tirti ir ųžgauliojųnų. Apsileidę 
skurdžiai ir nešvarūs tinginiąį 
savo pačių lizduose nepakenčia 
iŠ kitur atskridusių dailesnėm 
plunksnom “baltosios rasės” 
paukščių. Jankis jięipS ne tik iš
naudojantis kapitalistas, bet ir 
pavojingas imperialistas. Taip jie 
išmoko iš jičm brukamų politi
nių radikalų demėntorfaus, taip 
jie žiopleliai žino, kad be to 
“imperialisto” jankio pašalpos 
duonos jie patys’ 
pakratytii.

Šiuo paskutiniu laišku ir atsi
sveikinu. Dėkoju 
kurie tuos 30-tį nuobodžių, vieš
bučiuose paskubomis’ rašytų, laiš
kų su kantrybe skaitė. Buenos 
<dias!

savo nagines

skaitytojam,

A/f A,

Kotryna Dičpinigailytč - Brazauskienė
1977 m. sausio mėn. 27 d. Palangoje, Idetovoj užbaigė žemės 

vargų kelionę, sulaukusi 94 metų amžiaus.
Buvo gimusi 1882 m. Krūvelių k., Pilviškių parapijoj, Marijam

polės apskr.
Išaugino 16 vaikų.
Liūdėdami pasilieka Amerikoje ir Kanadoj sūnūs: kun. Pijus, 

Jonas, Zigmas, duktė Albina Razmienė ir sesuo Ona Žamauskienė: 
Lietuvoje —-dukros: Ona, Magdalena, Elena ta Antanina, vaikai
čiai, provąikaičiąi ta kiti artimieji.

Nuliūdę DUKROS IR SŪNŪS

Brangiam posūniui

A. t A. Dr. JULIUI minis, 
mielą p. JADVYGį KOUENĘ skausmo valandoj 

nuoširdžiai užjaučiu.

Liucija Lazauskienė-Lukas

56^>įo6d<x>o^d&<#čk>oSc>6k>66p<>o<K>
Pulkus 8 būtų mūras, Arti ftv. Kry

žiaus HgoulnSa. Virt * 1-9,060.00 paja
mų. Palikimas — lengvai nuplrkslte

Gerai Išlaikytas marinta, i po f k 
Ir veikiantis biznla-Arti .Campbell Ir Ą 
Klos g-vSė. Virt $500.00 pajamų mSn.

Tikrai grąžos bnngalow. 8 mleg. ir 
valgomasis. Patogus muriniaklma*  J 
vakarus už CaJlfornla Ir 68-čioa.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

2951 W. 63rd Sfreefr —1430-7878 
oooooooooooooooooooooooooe

B46 W. 69tb SU M. 7UE
HlllllllllllllllllllllllllilUIIUIHHUUMS

MI8OELLANEOU8

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

vIsų rūšių grindis
J. BUBNYS — TeL KE 7-5168

ooooaooooooooooooooooooooo

t ■oooGooooooooOoeoeoockSoofeoe 
(▼stirtą prekių paMrtakknM 

brandai Iš mttao ioumIMIo.
OUSMOS PAfi<lfeX8 EYPREffi
SIUNTINIAI | LIETUV4

3SSS 8. Halsted St Chicago DL 60608 
2501 W. 69th 8L, Chicago, Hdti 60623 

Tetet. 925-2737 — 254-3326

oooooooooooo«k>oo<x>«ooooooc

ooooodoooooooooooooooooooc

MOVI NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus- Ir ki
tus daiktus. Ir iŠ toli miesto leidi
mai fr pilna apdrauda.

TELEF. — JFA M66S 
ooooooooooooooooodoooooooe

THE FORTY TEARI 
O F DARKNESR

Apie istorinius Betariu kov»na8*  
Parašė Dr. Juozas VaiSnen I

Į anglų kalbą išvertė
Juozas Bnleričte

M Įdomi knyga gaunama DRAUtf {
Kaina $2. Kietais riršdiab — • '

-.......... - • - - - r iW____________ —*̂M»

A. tl ELZEI GUDAITIENEI miros, 
jos dukrai ALDONAI ŽIBIENEI, žentui HORACIJUI 

ir anūkėms SIGITAI ir JŪRATEI gilią užuojautą 

reiškia
Vytautas ir Danutė Bieliauskai 

ir šeima

SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Ir kitus kraštus

NEDZINNSKAS, 4MB Arebtr Avt\ 
Chlcaso, m. 606S2r telaf. 027-5880

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

0- NENDRJ

A. t A. AUGUSTINUI NAGIUI mirus, 
sūnui HENRIKUI NAGIUI, dukrai ZINAI KATILE- 

KIENEI su Šeimoms bei artimiesiems reiškiame gi

lią užuojautą.

Algirdas ir Ina Gurauskai

■^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas
Valdymu

Draudimai — Kabome Tar 
Notartataa — Vertimai

BELL REALTY
J. B AOEVIOIU 8 

6455 So. Kedzie Av®r — 77833233 
oooooooooooooooooooooooooo-

MAfiUA NORE3KIENB 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageldaujamoe gero*  rūŠiea 

■rakSa Maistas G Karopoa artfita 
3608 W. AtM SU, ChlCOgO, IH. 60624. 

TEU — WA 6-3781.

Remkit tuos biznierius,, kūne 

i skelbiasi “Draugo”.

Tremtinių, tik atvytoji 
menką, gyvenimo aprašyk! 
kuris atitiks da tigumos pštf’ { 
nimuS.

Pirmieji Japūdžžd švetins^ 
krašte, sufiktoa fia paHjĮ 
įsikūrimo sunkuniai, aųps^, : 
jami lietuvės našlės Kp^ 
kuri atvykusi su trimis 
stengiasi čia sukerti jisnt *į  
sau ateitį

Realūs virintai, 
kalba, lengvas stilius neturi 
kių varginančių puošmenų, 
gą paverčia lyg paties j 
tojo autobiografija^

Gaunama “DraugBr^
$5.00.
minolfl stato <vyea tajai



DRAUGAS, pirmadienisr 1977 m. vasario 7 d.

Rochester, N. Y
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KALBĖS SIBIRO TREMTINE
JUCICTė

čia Liėtuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas Įvyks 
Vasario 27 d., sekmadienį, 3 v. 
p..P- ©v. Jurgio lietuvių kat. 
parapijos salėje. Lietuvos lais
vės klausimu pranešimą pada
rys viešnia iš Bostono, Sibiro 
kankinė, Elena Juciūtė, knygos 
“Pėdos mirties zonoje” autorė. 
Meninėje programoje pasirodys 
savo dainomis vieos lietuvių 

.thnės choras, vadovaujamas Jo
no Adomaičio, tautinių šokėjų 
grupė Lazdynas, kurio vadovė 
yra J. Reginienė, vietos litua- 
nistinės mokyklos mokiniai ir 
kk.

Ryto 11 vai. šv. Jurgio liet. 
Įąt parapijos bažnyčioje šv. 
liiąos už mirusius Lietuvos lais
vės kovotojus. Visos liet, orga
nizacijos' dalyvauja organizuo
tai. Rengia vietos Alfos skyr. 
valdyba.

PARAFUOS BALANSAS 
SŪ DEFICITU

Šv. Jurgio lietuvių kat. paira- ■ 
pfjo3 1976 iii apyfi&utihiame 35? atnašavo šv. Mišias. A. a. 
pranešime skaftOnife, kai '*1976  ©omininkas buvo gimęs 1900. 
metus 'baigė šii g.289 dol. defi- m- Virbalio km., Vilkaviškio 
eitu. Su pankšiu nuostoliu bū- aPskr ’ “• mirė 1962 “• sausio 

vo baigti iri 1975 metai.
Pėri 1976 metus viso- pajamų 

turėta 48.688 dol., gi išlaidų — 
56t976 doleriai. Parapijiečiai1 
pėF lžetilš įvairioms vietos ir už- 
sieriio religinėms misijoms yra 
sudėję 3,149 dol. Tokiu būdu 
pajamos padidėjo iki 51,137 
doL, bet, kadarigi tie pinigai — 
aukos ^dy° bepasilaikyti, o iš-1 priklausoma valstybe, o prie-1 
tdųsti misijų kraštams, tad nuo- gams pradėjus ją iš visų pusių 
gtois nesumažėjo. . pulti, a. a. Domininkas, astuonio

Deficitas padengtas iš anks- su vyr. broliu Jonu sa
kesniais metais sutelktų šutau- vanoriais prisijungė prie tų 
pų, lis kurių buvo perkelta į, 
lįftū'metus 31,399 dol.

Pajamas sudarė parapiečių, maas nuo 10:30 iki 12:30 vai. 
savaitinės ir šiaip aukos 33,697 P. p- Ten galima gauti visas 
dol., bazaras 2.111 dol., salės laisvajame pasaulyje išleidžia- 
fdndas 2,002 dol. ir kt. išlaidas ‘ritas lietuvių jkalba knygas ir 
sudarė: bendros parapijos i^lai-:plokšfeleš. 
dos 28,092, bažnyčios — ,9,707 ar prenumeratą sumokėti 
dol, salės — 10,020 doi., klebo
nijos — 8,938 dol. Įr kt. Pa
rapijos vadovo kun. Justino 
Vaškio pranešimu, per pasta
ruosius 10 nietų yra burę 180 
parapiečių. 'Prieauglio kaip ir 
nematyti, nes jaunimas, vedęs ir 
kiek- toliau už mięsto apsigy- 
vėnęs’' pasitraukia it IS -paTa^-

Sfeimos. lAirtls ir pasitrau
kimas iš parapiečių šeimos yra 
pati skaudžiausia šios parapi
jos likimo problėiha. Parapijos 
finansinis stovis .galėtų būti ir 
geresnis, jei visi pagal savo 
išgales lygiai prisidėtų prie pa- • 
rapijos išlaikymo. ~ Kun. Justi
nas Vaškys nuoširdžiai kvietė 
parapiečius nepamiršti savo 
vienintelio tautinio' ir religinio 
Židinio ir jį remti pagal savo 
išgales, nes čia telkiasi visas 
vietinis lietuvių kultūrinis ir 
organizacinis gyvenimas.

TRUąiPAI

— Bažnyčia ir religinis atsi- 
naujiiriinas, tokia tai tema Jus
tinas Vaškys, Šv. Jurgio liet, 
kat. parapijos klebonas, Vasario 
13 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
parapijos salėje skaitys viešą 
paskaitą. Įėjimas visiems lais
vas., Rengia vietos ateitinin
kai. , :

— Dienraščio “Draugo” pri
statymas iš Chicagos ne tik la
bai vėluojamas, bet ir nepa
kenčiamai sumaišomos die
nos. Tuo tarpu iš New Yorko, 
Bostono, Toronto ir kt. lietu
viški laikraščiai gaunami lai
ku.

—■ Blynų ir kaukių vakaras 
įvyks vasario 19 d., šeštadienį, 
Sv. Jurgio liet, parapijos . są- 
iėae- Šokiams gros vietos liet. 
?tydentų orkestras Slibinas. 
Bangia vietos sūąutat

— Ue&viįikų knygų kioskas 
27 metai, kaip veikia Sy.

^8^0’ Oi jiai^pijos žemutini

Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke sausio 23 d. minint arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 50 me
tų sukaktį kard. J. Cody pamokslo metu dalis koncelebrantų ir minėjimo žmonių. Priekyje sėdi kun. P*  Ci- 
nikas, provinciolas kun. J. Dambrauskas, kun. J. Bore vičius, kun. V. Bagdanavičius, kun. S. Yla, kun. L Ur- 
bonas, kun. J. Juozevičius. kun. A. Nockūnas ir kt. Nuotr. Jono Kuprio

PRISIMINTAS A. A. DOM. ŠULAITIS
D. Šulaitis, buvęs Lietuvos sa- 

. .vanoris-kūrėjas ir Lietuvos ge 
ležinkelių tarnautojas, mirė 
prieš 15 metų ir buvo palaidotas 
Šv. 'Kazimiero Lietuvių kapinė
se. Už jo sielą š. m. sausio 22 d. 
Jėziiitų koplyčioje kuri. J. Vaiš-

19 d. Chicagoje. Ūkininkai tė- 
' vai, Jonas ir Madgalena Drau- 
gelaitytė-šulaičiai užaugino 4 Į 
•berniukus ir 4 inergaites. Tėvai 
abu mirė 1940-1941 m- Liętuyo 
je. .Dar gyvi šiuo metu du bro
liai ir trys seserys. Abu tėvai 
buvo patriotai — juos pasekė ir 
jų vaikai.

| Paskelbus 1918 m. Lietuvą ne

tūkstančių Lietuvos jaunuolių, 
išėjusių ginti tėvynės Lietuvos. 
Ją apgynę, abu broliai sveiki 
grįžo tėviškėn ir pradėjo naują 
gyvenimą.. A. a. Domininkas su
sirado tarnybą Lietuvos geležin 
kelių valdyboje, Kaune. Dieno
mis dirbdamas, vakarais lankė 
suaugusiųjų gimnaziją. Tarny- 

i boję buvo darbštus ir sąžinin
gas. Tai pastebėję, jo viršinin
kai paskyrė jį dirbti pinigų su- 
skaičiavimo skyritm. čia su-

jautė gerai, pilnos sveikatos ne
beatgavo.

1944 m., vėl tai pabaisai grįž
tant Lietuvon, jis pasitraukė į 
Vakarus. 1949 m. pasiekė Chica 
gą. Čia sunkūs fiziniai darbai iš

je salėje. Atdaras sekmadie-

Galima užsisakyti 
‘ "l Už 

visus lietuviškus laikraščius.
sb.

A. a.,D. šulaitis

plaukdavo visos Lietuvos gele
žinkelių pajamos ir jas reikėda

vo sutikrinti if pinigus suskai- 
. čiuoti. Kiek vėliau buvo paskir
tas kasininku išmokėtoju — iš
mokėdavo tarnautojams algas. 
Tai buvo aukštos ir atsakingos 

1 pareigos.
! A. a. Domininkas, kaip ir visi 
: lietuviai, džiaugėsi gyvenimu 
laisvoje nepriklausomoje Lietu
voje, bet taip pat, kaip ir visi, 

'nenujautė 1940 m. tokios žiau
rios invazijos — staigios okupa 

I ei jos. Rusai okupantai 1940 m. 
Į rugpjūčio mėn. jį areštavo ir 
įgrūdo kalėjiman Kaune. Kalėji
me per tardymus buvo daužytas 

j ir visaip kankintas. Vokiečių — 
'Kun. J. Vaškys, šv. Jurgio parap. rusU karas sudarė progą išsi- 
hebonas. 'laisvinti. Išėjęs laisvėn, nebesi-

Brangiajai Mamytei Lietuvoje mirus 
Dipl. mišk. JONĄ BRAZAUSKĄ, 

jo žmoną Albiną, dukrą Jonę ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Adolfas ir Kazimiera čampės 

Aleksandras ir Ona Keniauskai
VVaterbury, Coan.

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, dukras

Emiliją Gepnerienę ir Bronę Karazijienę
su šeimomis ir gimines nuoširdžiai užjaučia

Aleksas Smilga
Irena Ir Eugenijus Slavinskai

I vargintam žmogui buvo sunkiai I 
'pakeliami ■— pradėjo sirgiiliuo 
| ti. Ilgai sirguliavo, kol Aukščiau | 
Isias pašaukė pas save.

Jį sergantį savuose namuose; 
globojo ir prižiūrėjo sesers dūk. 
tė Teresė Glambienė ir jos vy [ 

iras. O ant jo kapo jie pastatė 
gražų, didelį granito paminklą.' 

• Manau, kad tame paminkle tik-i 
i tų įrašyti žodžius: "O Lietuva,! 
i nei pėdos tavo žemės neturėjau 
į pasidėti po galva”. Tos žemelės I 
gynėjas turėjo atsigulti toli nuo 

' savos tėvynės. Ilsėkis Viešpaties 
'ramybėje, mielas Lietuvos sava 
i nori — kūrėjau ir Lietuvos gele 
žinkelininke.

Andriuj Laukaitis

— Išmintingas žmogus susi
darys daugiau progų, negu 
randa. Francis Bacon

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HTLLS GtLINYCIA 

2443 WEST 63rd SRĖBT 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

i Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė.

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy. Oak Lawn, 

Tek 499-1318

A. f A.
JOSEPH G. PALU.

(PAVILONIS)

Mirė vasario 5 d., 1977 m., 11:00 vai. ryto, sulaukęs 59 metų 
amžiaus. Gimė Chicago, Iliinois.

Velionis buvo sūnus a. a. Joseph ir Frances Pavilonis.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sęsęryš: Frances Paul ir S t ei 1 a 

Shirmulis, švogeris Albin, sesers vaikai Rpnald ir -Brųce, pusbroliai 
Stanley Pavilonis šū žmona Kate, Peter Pavilonis su žmona Helen, 
ir Adolph Pavilonis, taipgi kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 2:00 vai. popiet Palos - Lack koplyčioje, 
11028 Southwest Highway.

Laidotuvės įvyks antradienį vasario 8 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Germaine parapijos bažnyčią, 98-os ir So. 
Kolin Avenue, kurioje įvyks gedulingos pamaldos' už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, švogeris ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direkt. St. Lack-Lackawicz ir Sūnūs,

KUN. DR. FELIKSAS GURECKAS
Lietuvos Dukterų Dr-jos steigėjas ir jos kapelionas, “Čiurlionio’* 

ansamblio garbės narys, ' —

Buvo gimęs 1912 m, birželio 
1949 m., kur iki susirgimo dirbo 
pijose ir per eilę paskutinių metų buvo Šv. šeimos vilos kapelionio 
asistentas. 1 ’

Giliam liūdesyje pasiliko sesuo Ona Gureckaitė-Bakaitienė su 
šeima, brolis Bronius su šeima Lietuvoje, brolis Leonas su šeima 
Mntrealyje, Kanadoje, brolis Stasys ’sii šeima Albertoje, Kanadoje, 
pusbrolis Algimantas Gureckas šū šeima Mashingtone, D. C., daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas Petkaus Maręuette Funeral Home, 2533 
West 71st Street, pirmadienį, vaisafio 7 d., 5 vai. popiet. Antradie
nio, vasario 8 d. 7 vaL vakare koplyčioje įvyks atsisveikinimas su 
velioniu ir po to kūnas .fius 'išlydėtas į šv. Mergelės Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią. Gedulingos pamaldos bus atlaikytos trečia
dienį, vasario 9 d., 10 vai ryte švč. Mergelės Gimimo parap. baž
nyčioje, po to nulydėtas į ŠV. Kazimiero kapines. '

Sesuo ir broliai prašo vietoje gelių aukoti šv. Mišioms ir kun. 
dr. F. Gurecko vardo fondui Lietuvos Dukterų Draugijoje.

Nuliūdę: Sesuo, broliai ir -Hti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, telefonas 476-2345.

buv. Balfo direktorius.

18 d. Užpaliuose. J JAV atvyko 
pastoracinį darbą įvairiose para-

telef. 974-4410.

kapines.

ir pažįstamus Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO tfESTERfl AVENŲt 

TRYS MODERNIŠKOS 
UR-CONDITIONED KOPLYČIOS-

MABINOMR VIETA

HEpublic 7-8600 REpublic 7-8601

VASAITIS - BUTKŪS

1440 ŠO. 50tt Av®^ iyx,

Mylimam tėvui ir šerieliūi

A. t A. AUGUSTINUI NA61UI mirus, 
mūsų mieliems mokytojams p. MARTYNUI NACIUI, 
p. ZINAI KATILIŠKIENEI ir p. AGNEI KATILIŠKY- 
TET bei jų artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą.

Lemonto Maironio Lituanistinės mokyklos 
Tėvu Komitetas, Mokytojai ir Mokiniai

vyrui JUOZUI, dukrai DlRNUTEI su seimą, sūnui 

ALGIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 

liūdime.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAU^ ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South Californla Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

Marija Rūgytė 
Antanas Rugys 
Eugenija Klupšienė 
Valdas Klupšas su šeima
J, T. Talat-KelpŠa 

Ona ir Bronius Babušiai

Mielam JONUI BRAZAUSKUI, žmonai Albinai bei dukrai 
Jonei su šeima,

A. f A. 

MAMYTEI Palangoje - Lietuvoje mirus, 
guodžiame Psalmės žodžiais: Viešpats mano ganytojas^ aš nieko 
nestokoju. Ir sunkiose gyvenimo valandose jis yra šalia manęs, 
ramina, guodžia ir linksmina manė.

£. ir M. KLEINAICIĄI
BEI DUKRA IRENA SU ŠEIMA

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR ŠONUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St. Tel. GRovehill 6-2345-6 

1410 So. 50th Avė., Cicero TOwnhall 3-2108-9

AIK6T® AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHIL1IPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 ŠO. UTUANICA AVK. Tek YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWiCZ) ir SUNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11029 Southwest Highway, Palos Hills, HL Tek 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

4348 SO. CAUFOfiNlA AVĖ. Tek LAfayette 3-3572

POVILAS L RIB1KAS

3254 SO. HALSTED SĮSEE3 Tek YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN

3319 SO. UTUANICA AVĖ, Tek YArds 7-1138-39

Tėt OLympic 2-1003
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X Korp! Giedros rvisos narės 
uniformuotos ir su savo vėliava 
vasario 13 d. dalyvauja 10 v. r. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje pamal
dose, kurios laikomos Vasario 
16-tos proga. Po pamaldų ren
kasi pas Gražiną Santoski — 
1905 W. 47 Str. II aukštas pasi
tarimui, kur bus proga susimo
kėti nario mokestį ir aptarti or
ganizacijos veiklą.

X Cicero Šv. Antano parap. 
mokyklai paremti, širdžių vaka
ras įvyks vasario 19 d.

X Cicero miesto vadovybė Va1- 
sario 16 d. paskelbė lietuvių die
ną: Prie Town Hali vėliavų pa
kėlimas bus vasario 12 d., šešta
dienį, 12 vai. Šias iškilmes orga
nizuoja ir praveda klebonas kuų. 
J. Stankevičius. J. Kimbarko 
tarpininkaujant, dalyvaus mies
to pareigūnai ir perskaitys mies
to tarybos priimtą deklaraciją. 
Viši kviečiami gausiai dalyvauti.

X švyturio lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Dai
nos Narutytės ir Giedrės Čepai- 
tytės, dalyvauja tautinių grupių 
pasirodyme ateinantį šeštadienį 
ir sekmadienį The Century pre
kybos centre, 2828 North Clark 
St. Programų pradžia 1 vai. p. 
p. Be lietuvių dar tą dieną pasi
rodys norvegai ir žydai.

X Lietuvių paštininkų sąjun
gos valdyba Chicagoje, atsiuntė 
mums malonų laišką, kuriame 
rašo: “Įvertindami “Draugo” 
objektyvią informaciją, iš savo 
kuklių lėšų skiriame 10 dol., au
ką. Linkime “Draugui” dar il
gus metus budėti mūsų lietuvy
bės išlaikyme ir kovoje už Lie
tuvos laisvę”. Nuoširdžiai dėko
jame. T 2; <

X Loreta Grybauskaitė iš
rinkta Filisterių skautų s-gos 
Chicagos skyriaus pirmininke, 
Vietoje pasitraukusios Ramunės 
Lukienės. Kiti valdybos nariai: 
Dalia Petreikytė, Vyt Kaman
tas, Povilas Gvazdinskas ir Gin
taras Aukštuolis.' j ■

X Biržėnų įdubo 25 m. su
kaktis bus paminėta vasario 27 
d. 2 vai. p. p. Chicagos taupymo 
ir skolinimo įstaigos patalpose.

X Anicetas Grigaliūnas, nuo
širdus skaitytojas Chicagoje, 
pratęsdamas prenumeratą gau
siai parėihė dienraštį, palikda
mas 10 dolerių auką. Ačiū.

X PL B-nės organizuojama 
ekskursija į “Lietuvių studijų 
savaitę” Anglijoje ir turizmui 
po Europą išvyksta 1977 m. lie
pos mėn. gale, o grįžta rugpjū
čio viduryje. Kaina iš Chicagos 
į ten ir atgal 355 dol. Dėl infor
macinės brošiūros prašome 
skambinti: 238-9787 arba 652- 
5707. American Travel Service 
Bureau. (sk.)

X Juozas Žvynys patyręs In- 
come Tas pild^tojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede- 
ral ir Statė Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis, neišski
riant ir sekmadienių, nuo 8 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Francisco Avė; Telef. PR 6-1349 

(sk.)

X Illinois Lietuvių respubli
konų lygos metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 6 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Margučio patal
pose, 2422 W. Marąuette Road. 
Susirinkimo metu bus renkama 

| nauja Lygos valdyba dviejų me
tų: terminui.

X Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus išėjo naujas biulete
nio numeris, kuriame apstu nuo
traukų ir žinių iš lietuvių gyve-1 
nimo. Leidžiamas anglų kalba, i 
Platesniais straipsniais aprašyti! 
Trakai ir lietuviškoji gėlė rūta.

X S. Žemgulienė, žinoma vi
suomenininke, įteikė auką 
“Draugui” paremti. Dėkojame.

' X M. Balienė, Chicago, UI., 
apmokėdama vieną sąskaitą, pa
rėmė ir “Draugą” auka. Ačiū.

X Vytautas Kniburys, Albion, 
Mich., savo laiške redakcijai iš
reiškė pasitenkinimą “Draugo” 
teikiamomis informacijomis, at
siuntė prenumeratos mokestį ir 
17 dolerių auką. Jis skelbiamas 
dienraščio Garbės prenumerato
rium. Nuoširdžiai dėkojame.

.X Juozas Tarnas, Gardena, 
Calif., atsiuntė prenumeratos 
mokestį ir 7 dolerių auką. Ačiū.

X Petras Griganavičius, Dow- 
ners Grove, III., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 7 dol. auką. 
Dėkui.

I

X Aukų po 5 dolerius atsiun
tė:

Mečys Bužėnas, Chicago, Dl., 
Aug. Ališauskas, Verdun,
Kazys Daulys, Chicago, 
Algirdas Bielskus, Cleveland, 
Apolinaras Treinys, Boston. | 
Labai ačiū.

X Chicagos Anglijos-Britani- 
jos lietuvių klubas rengia Užga
vėnių balių vasario 12 d. Jauni
mo centro didžiojoje salėje. Pra
džia 7:30 vai. vąk. Dėl bilietų 
kreiptis pas J. Jokubką telef. 
LA 3-9084.

Klubo Valdyba 
.(pr)

Marųuette Parko Lietuvių Namų savininkų sąjungos šių metų valdyba. Iš kairės (sėdi): Algis Barakauskas, 
Jonas Stonkus, Juozas Skeivys, pirm. Juozas Bacevičius, Charles P. Kai, Veronika Stakėnienė, Adomas 
Ūselis; (stovi) Bruno Klemka, Bronius Andriukaitis, Jonas Kaunas, Antanas Skodžius, Mindaugas Stakė- 
nas, Julia Sacauskienė, Adolfas Šimkus, Stasys Patla ba, Juozas Vingilis ir Petras Martinaitis (nuotraukoje 
nėra St. Lukoševičiaus, Alf. Gudausko ir J. Jacinevič. aus). Nuotr. V. Noreikos

IŠ ART! IR
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 59-tosios metinės 
bus paminėtos vasario 16, 8:30 
vai. vak. per New Yorko televi
ziją Diek Roffman programoje. 
Visas pusvalandis yra paskirtas 
šiai šventei paminėti. Programa 
bus pašnekesio forma, dalyvau
jant Lietuvos generaliniam kon
sului Anicetui Simučiui, VUKo 
valdybos nariui Antanui Saba- 
liui ir “Laisvės Žiburio” radijo 
programos direktorei Daivai 
Kezienei. Vadovauja pats tos 

Į programos vadovas Richard 
Roffman. Programa bus paįvai
rinta lietuviška liaudies muzika 
ir vaizdais iš Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Šią pro
gramą išrūpino ir suorganizavo 
VLIKo vardu Kęstutis K. Mik- 
las, VLIKo tarybos narys ir 
BATUNo pirmininkas.

— Kęstutis K. Miklas, BATU
No pirmininkas ir VLIKo bei 
JAV LB tarybų narys, bus pa
grindinis kalbėtojas Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
minėjime, kuris yra rengiamas 
vasario 20 
Minėjimą 
ALTa.

— Kum.

d. Cleveland, Ohio. 
rengia Clevelando

Valerijonas Sobutas, 
daugelį metų dirbęs N. Dako- 

Sol. Prud. Bičkienė ir akompaniato- i toje kaip parapijos klebonas, 
rė R. Apeikytė po programos Lie- paskutiniu metu dirbąs Ray, N. 
tu.vos Dukterų baliuje. D., sveikatai pašlijus, atvyko į

X Po du doleriu aukojo: L. saulėtą Phoenixą sveikatos pa- 
Šulcis, Ęd. Blažys, J. Domantas, taisyti. Lietuvoje jis buvo Jo- 
Dėkojame. ikūbavo klebonu. Kitais metais

X J. Leiberis iš New Britain,' Jam sueina 45 metai, kaip dirba 
Conn., aukojo 7 dolerius. Ačiū. Į Kristaus vynuogyne.
Chicagos žinios. — Kun- Pranciškus Kūra sau-
,- x Auk? po 5 dolerius atsiun- sio 26 d‘ atv*ko i phoeni®» sa- 

• vo dėdės ir tetos — Saudargų
Petras Plienaitis, Fairmont . Jis. Ha atyy>4a b®-

aty,
Povilas Okinčicas, Cicero,
Br. šliažas, Chicago, 
Pątras.Pisnys, Chicago.
Labai ačiū.
x Aukomis po 5 dol. 

dienraštį parėmė:
Leonas V. Gūdis, Chicago,
B. Graužinis, Chicago,

■ 'V, K. Jonynas, Queens Villa-

Vladas Staškus, Detroit. 
Nuoširdžiai ^dėkojame.

X Adolfas Čampė iš Water- 
burio nuolat remia “Draugą”. Ir 
dabar atsiuntė 7 doL auką. Dė
kui.

..X Vladas Vailionis iš Muns- 
tėr, Ind., atsiuntė malonų laiš
ką; išreiškė pasitenkinimą dien
raščiu, atnaujino prenumeratą 
ir pridėjo .10 dolerių auką. La
bai- ačiū.

savo

X Aukų po 5 dolerius atsiun
tė:

Donius £r Stasė Varnaičiai, 
Woodridge,

Simas Paulius, Chicago, 
Antanas Būga, Chicago, 
Vyt. Musionis, Oak Lawn. 
Labai ačiū.

X Klėvelando “GRANDINĖ
LĖS” koncertas įvyks kovo 5 d.. 
šeštadienį, 7:00 v. v. Maria 
High Sčhool auditorijoje. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboje 
(Gifts International), 2501 W. 
71st St. Tel. 471-1424. Rengia 
PLB valdybą — Lituanistikos 
seminarui paremti (pr.)

i veik kiekvienais metais. Sausio 
į 30 d. jis koncelebravo šv Mišias 
ir pasakė lietuvišką pamokslą. 
Nors jis dirba buvusioje lietu
viškoje Šv. Onos parapijoje 
Spring yalley, III., bet ten ne
beturi galimybės kalbėti savo 
gimtąja kalba, nes ten lietuviš
kai kalbančių labai nedaug te
liko.

— St. Petersburgo, Fla., Lie
tuvių klubo narių metinis susi
rinkimas, įvykęs sausio 22 d., 
priėmęs valdybos, iždininko ir 
revizijos komisijos pranešimus, 
išrinko naują klubo valdybą 
1977 metams šio sąstato: pirm. 
A. Ramius, vicepirm. K. Jurgė- 
la, sekr. A. Urbonas, ižd. J. Ja-

TOL!
sinskas, finansų sekr. E. Mazo- 
Jienė; direktoriais išrinkti: S. 
Bakutis, O. Galvydienė, P. Juš- 
ka, K. Kleiva, D. Štaupienė, V. 
Ugėnas, P. Zelba. Angelė Kar- 
nienė klubo valdybos ir direkto
rių 1977 m. sausio 5 dienos nu
tarimu, už ypatingus nuopelnus 
klubui ir gerą lietuvių reprezen
taciją amerikiečių tarpe pakel
ta klubo garbės nare. Klubo Mo
terų oktetas. E. Rūkštelienės 
vadovaujamas, yra pakviestas 
vasario 19 d. atlikti programą 
Palm Beach, Fla., lietuvių klu
bui, minint Vasario 16 d. ir dr. 
J. Basanavičiaus mirties su
kaktį. Oktetą sudaro: E. Baku- 
tienė, U. Bliskienė, O. Galvydie
nė, P. Juozaitienė, G. Puniškie- 
nė, S. Staponkienė, B. Urbonie
nė, A. Valienė.

— Dail. J. Juodžio kūrinių 
paroda atidaroma balandžio 1 d. 
St. Petersburg, Fla., Lietuvių 
klube.

— Kristina Sabalytė prieš Ka
lėdas baigė Nazareth kolegiją 
Rochester, N. Y., ir gavo baka
lauro laipsnį iš anglų kalbos ir 
teatro. Studijas gilinti išvyko į 
Southern Illinois universitetą 
Corbondale, kur studijuos Pa
baltijo teatrą ir dirbs asistente 
teatro departamente. Rocheste- 
ryje Kristina Sabalytė buvo veik 
Ii lietuviškose organizacijose: 
L. Bendruomenės valdybos narė, 
ateitininkė, skautė, J A.. V. Lie
tuvių Jaunimo sąjungos narė. 
Režisavo ir su dideliu pasiseki
mu pastatė A. Škėmos “Žvaki
dę” Rochesteryje ir Philadelphi- 
joje.

— Henrikas Kačinskas, dra
mos aktorius, dalyvauja litera
tūros vakare - koncerte, kuris 
bus vasario 12 Kultūros Židiny, 
Brooklyne, N. Y. Jis skaitys

"Ramunės" restorano savininkų stalas Spaudos baliuje sausio 29 d. Iš 
kairės (sėdi): Liudas Laukžemis, Ona Kunkulevičienė-Zabukienė, Bro
nius Zabukas, Ona Pėterienė, Petras Peteris j (stovi); Elena Sniokaitė, 
Jąųnė Kunkulcvičiūtė Ir Jųozap Kuty?

IHII1.

Lietuvių autorių poeziją 
traukas iš patriotinių 
Literatūros vakaras — 
tas rengiamas kultūrinės savai
tės rėmuose ryšium su 8-tąja 
dailės paroda.

OKUP. LIETUVOJE

— Švėkšnoje, buv. grafų Pla
telių seno parko pakraštyje, pa
statyti nauji vidurinės mokyk
los rūmai.

— Palangoje, sausio 18 d. mi
rė vaistininkas a. a. Petras 
Smilgevičius. 1920—23 m. jis 
su prof. P. Šalčium organiza
vo kooperatyvų sąjungą, kuri 
išsivystė į didelį “Lietūkį”. Vė
liau išvyko į Chicagą, kur gy
veno jo du broliai — Pranas ir 
Juozas. Čia Petras baigė far
macijos mokslus. Apie 1934 
m. grįžo į Lietuvą, įsigijo savo 
vaistinę Prienuose; užėjus so
vietams, visos vaistinės buvo 
nusavintos. Tada jis dirbo Že^ 
maitijoje. Išėjęs pensijon, gy
veno Palangoje. Iš 7 brolių šei
mos tebegyvena: Lietuvoje du 
broliai — inžinierius ir kunigas, 
o JAV Los Angeles brolis Juo
zas su šeima ir mirusio brolio 
Prano (Frank Smūgis) šeimos 
likučiai Chicagoje (Mrs. Bal
tus ir kt.). Pranas kurį laiką 
dirbo “Draugo” spaustuvėje. 
Žemaičiai — Smilgevičių — 
Šimkų šeimos nariai daug pasi
darbavo Lietuvos labui. S. S.

Chicagos Jaunimo centro ka- linksmino. Veikia pavyzdilgti, 
vinėje sausio 30 d. įvyko LB 
Vidurio Vakarų apygardos apy
linkių pirmininkų ir valdybų su
sipažinimo popietė. Ją pradėjo 
LB Vidurio Vakarų apygardos _ _ _
pirm. Kazys Laukaitis. Prezidiu-1 druomenei, jaunimo kongread, 
man pakviesti: PLB pirm. inž. Balfui, Lietuvių Fondui ir šrig. 
Bronius Nainys, JAV krašto 
valdybos vicepirm. Balys Rau
gas, Švietimo tarybos pirm. Br. 
Juodelis, LB krašto valdybos vi
cepirm. Modestas Jakaitis ir 
sekr. E. Radvilienė. PLB pirm. 
B. Nainys, tardamas sveikinimo 
žodį, išryškino, kad apylinkė yra 
pagrindinis LB veiksnys, užtat 
į jos veiklą visu rimtumu reikia 
kreipti dėmesį.

LB krašto valdybos vicepirm. 
Balys Raugas savo paskaitoje 
susirinkusius supažindino su 
naujos krašto valdybos planais.

daug turi intelektualiai paarus 
šusių žmonių, kurie veikia kraj. 
to apygardos ir apylinkės Valdy. 
bose. Lituanistinė mokykla au. 
ga. Daug surenkama pinigų ber,-

ir iš- 
dramų. 
koncer- .|Jis apibūdino krašto valdybos

narius, kurie atėjo į valdybą 
dirbti visuomeninį lietuvišką 
darbą gerai pasiruošę, daugiau
sia vidurinės generacijos žmo
nės, Amerikoje baigę aukštuo
sius mokslus.

Švietimo reikalais jr mokyklo
mis rūpinasi Švietimo taryba. 
Moksliniais ir kultūriniais klau
simais rūpinasi Kultūros taryba. 
Politinei veiklai vadovauja Auš
ra Zerr su eile talkininkų, kurie 
Amerikoje yra baigę visuome
ninius ir politinius mokslus. Jie 
turėjo pasimatymų bei pasitari
mų su prezidentu G. Fordu, 
prez. J. Carteriu, respublikonų 
ir demokratų centro partijų ko
mitetais, su JAV ambasadorium 
prie Jungtinių Tautų W. Scran- 
ton, su JT žmogaus teisėms gin-1 
ti atstovu Wr. Garment. Laisvi
nimo darbe LB pasisako už Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą ir vertina kiekvieną lietu
vį, kuris tiki ir pasisako už Lie
tuvos laisvės idėją. LB rūpinasi 
politinių kalinių gelbėjimu, kvie
čia visuomenę ir mokyklų moki
nius jungtis į akciją laiškų ra
šymo ir siuntinėlių siuntimo po
litiniams kaliniams. LB rūpina
si ir socialiniais reikalais, teik
dama senesnio; amžiaus žmonė
mis teisinius bei kitokius patari
mus.

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE

PARODA ČIURLIONIO 
GALERIJOJE

Vasario 16 minėjimui daili
ninkai surengė parodą,- kuri ati
daryta vasario 4 d. Vakarą Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre. 
Atidarė galerijos direktorė dr. 
Marija Gaižutienė. Pakvietė žodį 
tarti Globos komiteto pirm. J. 
Jasaitį, kuris užtikrino, kad ši 
tradicija bus tęsiama, kol tik 
gyvuos Čiurlionio galerija. Kol 
turėsime kūrėjų, tol bus gyva 
tauta.

Kovo 12 d. Hartfordo mieste 
yra ruošiama LB 25 m. veiklos 
sukaktis, į kurią kviečiami lietu
vių organizacijų atstovai ir ame
rikiečių pareigūnai. Panašius 
minėjimus turi suruošti visos 
LB apylinkės. Paskaitininkas 
padėkojo apygardos ir apylinkių 
pirmininkams ir valdybų atsto
vams už gausų dalyvavimą.

Švietimo tarybos pirm. Br. 
Juodelis kalbėjo švietimo reika
lais, kreipdamas dėmesį į litua
nistinių mokyklų išlaikymą. LB 
ateitis priklausys nuo lituanisti
nių mokyklų. Jei jų nebus, su 
laiku nebus ir lietuvių. Jis pra
šė apylinkės pirmininkus ir val
dybas kiek gali remti lituanisti
nių mokyklų, išlaikymą lėšomis 
ir skatinimu tėvų, kad leistų 
vaikus.

> timo reikalams.
*

Marąuette Parko ap. Petrai 
Indreika priminė, kad jia vado. 

’ vauja didžiausiai apylinkę 
daug darbo, daug nuveikta, bet 
ir nemalonumų patiriama nenu. 
žai. Veikia dvi apylinkės, iš ben
dravardžių "kaimynų” sušilau, 
kiama visokių trukdymų ir by. 
lų kėlimo, tik reikia pasidžiaug. 
ti, kad “kaimynai” visas bylai 
pralaimi. Nariai solidarumo bio- 
kestį moka. Apylinkė remia pa. 
rapiją ir lituanistinę mokyklą. 
Prisidėjo prie tautinių šokų 
šventės ruošimo, parūpindau*  
svečiams nakvynes ir teikdama 
informacijas. Be to, JAV LB ta
rybos suvažiavime pravedė re- 
gistraciją. Melrose Parko ap 
Kazys Juknelis papasakojo, kai 
remia lituanistinę mokyklą, h&j I 
chorą, tautinių šokių grupę. Mo 
kiniai suvežami iš plačios apy. į 
linkės. Susitvėrė jaunimo rafe. j 
lis “Klumpė”.

Tolimesnių apylinkių pinr.- Į 
ninkai, dėl šalto oro negalėdam Į 
į popietę atvykti, savo praneš- ’ 
mus atsiuntė raštu. Iš praneši
mų išryškėjo, kad Vidurių Vak ' 
apygarda yra gyva, veikli, savo j 
uždavinius ir gyvenimo itikala- i 
vimus gerai atlieka. Veikia liin- į 
anistinės mokyklos, chorai, tau
tinių šokių grupės. .Tainūmri 
ruošiamas Vasario 16 minėj*  
mas, kuris įvyks Jaunimo centre 
vasario 20 d. vakare. j

j Po pranešimų vyko paklausi*  
j mai, paaiškinimai ir pasitarimai 
| Į klausimus atsakinėjo ir py
kinimus teikė LB krašto valdy
bos vicepirm. B. Raugas. Pabai
gai jis reiškė susirinkusiejriK- 
dėką už malonų pokalbį ir mm*  
saikų nuomonių pasidalinimą. 
1 Pokalbiui baigiantis j atvyko 
LF pirm. dr. A. Razma ir U 
pelno paskirstymo komisips 
pirm. inž. V. Kamantas, tani 
pranešė, kad LF pelno skirsty
mo komisija LB švietimo ir kul
tūros reikalams paskyrė 40 
tūkstančių dolerių. Pirm. K 
Laukaitis baigdamas susirinki
mą dėkojo LF už gausią para
mą, PLB pirm. Br. Nainiui, &a.' 
to valdybos picepirmininkamiB 
Raugui ir M. Jakaičiui ir vi
siems už atsilankymą. Po po
kalbio visi buvo pakviesti vai
šių, kurias suruošė ir svečia 
vaišino Juzė Laukaitienė ir S- 
nite Navickienė.

J. Kaunas

iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuui 
ARTINASI VASARIO 16-fcp 
— JAU DABAR ĮSIGYKITE 

LIETUVIŠKAS VĖLIAVĖLĖ

Buvo įteiktos premijos. Pirmą 
premiją — Lietuvių fondo — 
Įteikė dr. G. Balukas dail. V. Ži
liui. Dr. Balukas sveikino daili
ninkus ir svečius, gėrėdamasis, 
kad parodoje atstovaujamos vi
sos grupės. Linkėjo dail. Žiliui 
gausiai kurti laisvėje, kurios jis 
neturėjo okupuoto j Lietuvoj. 
Antra premija — Čiurlionio ga
lerijos — paskirta dail. Audro
nei Ambrozaitytei. Trečioji — 
dail. Vandai Balukienei už tauti
nių spalvų triptiką, sudarytą iš 
lietuviškų raštų, šios premijos 
mecenatas R. Genčius. Ją įteikė 
Liet. Bendrluomenės Vid. Vak. 
apyg. pirm. K. Laukaitis.

Atidarymo iškilmes baigiant, 
dail. M. Gaižutienė priminė, kad 
iš 80 lietuvių dailininkų parodo
je dalyvauja 23 dail. Tai didelis 
procentas. Paroda pasižymi dide
liu įvairumu.JI bus atidaryta iki 
vasario 18 d., šiokiadieniais 
7 iki 9 v. v., savaitgaliais 
11 v. r. iki 9 v. v.

Paroda atskleidžia mūsų 
liniukų kūrybingumą. Ją labai. . „____________ ._____________ ________ , ____ _ .
verta pamatyti. J. Pr.| taikingu pranešimu yisua nra*  Į

Krašto valdybos vicepirm. M. 
Jakaitis skatino apylinkes palai
kyti ryšius su kaimyninėmis 
apylinkėmis ir apygardos valdy
ba. Paskiau vyko apylinkių pir
mininkų bei valdybų atstovų pra 
nešimai.

;• ■«
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S.

ViSUOfle liptų
Bridgeporto atstovas P. Šimo-'“ bQti BetaiviM vBIt

liūnas, Cicero — A. Venclovas ’ va-_ Nėra _vietoa dažnal f® 
pasakojo, kad apylinkėje veikia veliavai iškabinti,, bet gal® 
lit. mokykla, šokių grupė. Su- la^Jrti mažąjėliavukę 
ruoštas mokinių rašinių konkur- 1 y 
sas, ruošiama Vasario 16-^ji.
Kreipiamas dėmesys į kultūrinę

nuo
nuo

dai

mojo stalo Galima, ir net p8^ 
gražią kombinaciją * 

I Amerikos vėliavuke. Dienrt^ 
I “Draugo” administracija S*  

. . . ..... iiSKiiĮ į
t. i ---- •» —-------- - —’ ’ T ,1^
' vėliavukes, kad Lietuvos į

I va plevėsuotų Jūsų nanmo*

Tokios vėliavos kainuoja n
S1.50, (reikia pridėti 8 
mokesčių ir 50 eent. ui

veiklą, ruošiamos kultūrinės po-l 1-,rau8o Administracija 

įietės; East CMęaga, mi _ K.
Nemickas pareiškė, kad jų apy- į 
linkėję buvę nesklandumai išsi
lygino, išrinkta nauja valdyba ir 
vyksta darni veiklą.- Gage Par
ko aps. pirm. Izabelė Stončienė 
padarė išsamų pranešimą. Jos siuntimą, jei. gyvenate 
vadovaujama apylinkė veikia valstybėje). Užsakymus 
vieningai ir gerai. Lemonto aps. te “DRAUGAS”, 4545 W. ™ 
— Vytautas šoliūnas savo nuo-Į Street, Chicago, BL 60629


