
THE LIBRARY OF CONGRESS 
REF£RENCE DEPARTMENT 
SERIALS D1VISION 
VASHINGTON, D.C. 20025 

GRATIS / v 

4015 W H I 6tafl JJEKHBT CHĮCAJOO, HZJN018 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDS DAILY TKLKPBONB: (822) 5864600 • 

VoL LXXII Kaina 20 c PIRMADIENIS — MONDAY, VASARIS — FEBRUARY 27,1978 Nr. 48 

1KB Kronika" Nr. 30 

* 

Kratos, tardymai ir areštai 
• 

8 

Šių metų rugpjūčio 23 dieną, 
antradienį, 15 vai. Saugumo ko
miteto vyr. tardytojas mjr. Pile-
lis su operatyvininku mjr. Tra
kimu Vilniaus m. Autobusų sto
tyje sulaikė Viktorą Petkų ir 
kartu su juo buvusį Algį Masi-
l'onį. Saugumiečiai pateikė V. 
Petkui orderį kratai jo bute 
(Komjaunimo 35 b t 8) ir čia 

Viktoras Petkus 

pat pareikalavo sėstis į laukusią 
automašiną. V. Petkus sėstis į 
mašiną atsisakė ir į savo butą 
ėjo pėsčiomis, lydimas saugumie
čių. Kartu ėjo ir A. Mas'lionis. 
V. Petkaus bute buvo padaryta 
krata; taip pat buvo iškratytas 
jis pats ir A. Masilionis. Į kra-

Viktoro Petkaus suėmimas 

tos protokolą V. Petkus įrašė 
protestą, kad A. Masilionis iš
kratytas savavališkai, neturint 
tam orderio. 

Kratos metu buvo paimta: 
portatyvinė rašomoji mašinėlė, 
o iš portfelio, kurį V. Petkus tu
rėjo su savimi autobusų stotyje, 
išimta — leidinio "Dievas ir Tė
vynė" 4 numeriai; "Lietuvos kul
tūros archyvas"; mašinraštis 
"Helsinkio sustarimų vykdymui 
remti Lietuvos visuomeninė gru
pė. Dokumentai Nr. 3.4...iki 12"; 
Xikluso Marto pare'škimas L:e-
tuvos grupei — rusų ir estų kal
bomis; "Estijos. Latvijos ir Lietu
vos tautinio judėjimo Vyriausio
jo komiteto sudarvmo aktas" — 
3 egz. lietuvių kalba ir po 1 egz. 
— rusų, latvių ir estų kalbomis; 
rankraštis latvių kalba su Kalni
nio parašu; Viduklės klebono pa
reiškimo Kauno arkivyskupijos 
valdytojui kopiia, o taip pat A. 
Šeškevičiaus laiškai — 63 lapai. 

Krata tęsėsi iki 18 vai. Po kra
tos V. Petkų ir A. Masilionį iš
vežė į saugumą. A. Masilionis 
netrukus buvo paleistas, o V. 
Petkus nebegrįžo. 

Tą pačią dieną ir tuo pat lai
ku (15 vai.) į Antano Terlecko 
ramus Vilniuje, Nemenčinės pi. 
Nr. 68 atėjo nepažįstamas vyras. 
Jis labai apgailestavo sužinojęs, 
kad jo "draugo Antano" nėra 
namie. Buvusi namuose A. 

Terlecko uošvė paaiškino, kad 
Antanas greitai negrįš, ir svečias 
išėjo. Bet neilgam. Staiga, po ke
lių minučių namus užplūdo apie 
15 čekistų. A. Terlecko uošvei ir 
dukrai jie parodė nutarimą pa 
daryti namuose kratą ir čia pat 
pradėjo savo darbą. 

Krata A. Terlecko namuose 
truko dvi dienas. Vadovavo — 
Saugumo komiteto skyriaus vir
šininkas papik. Česnavičius. For
maliai kratą vedė kpt. Daugalas 
vyr. tardytojo mjr. Pilelio pave
dimu. Dar dalyvavo saugumie
čiai mjr. Kalakauskas, kpt Tu 
šas, Čekenis ir kt. 

Pirmą dieną krata vyko iki 23 
vai. Kratos metu į namus parė-
o ir A. Terleckas. Saugumiečia-' 

jį tuoj pat iškratė ir, nieko ne 
radę. liepė sėstis kambaryje ant 
kėdės. Tačiau Terleckas pareiš
kė, kad jis savo bute esąs šei 
mininkas, ir atsisakė sėstis jam 
nurodytoje vietoje; kratos metu 
jis vaikščiojo po savo butą. 

Kratai vykstant (pirmą kratos 
dieną) į A. Terlecko namus už 
ėjo Juozas Tumelis, dirbantis 
Knjgų rūmuose. Saugumiečiai ji 
taip pat iškratė. Nors nieko ne
rado, tačiau sulaikę pasodino 
kambarvie ir kelias valandas iš
laikė, klausinėdami jį apie jo ap 
S'lankymo tikslą, apie ryšius ST 
A. Terlecku ir bardami už ta ;. 
kad palaiko santykius su toku 
"antitarybininku". 

(Bos daugiau) 

PATVIRTINS BELGRADO 
KONFERENCIJOS NEPASISEKIMĄ 

Belgradas. — Neutralieji ban- f 
do perkalbėti Amerikos ir Vakarų 
Europos delegacijas priimti jų, 
neutraliųjų, galutinę konferenci
jos baigimo redakciją, nors tame 
tekste ir neminimas reikalas 
gerbti žmogaus teises. Šį savait
galį tarp delegacijų vyko privatūs 
pasikalbėjimai, ieškant kompro
miso. Tačiau Amerikos delegaci
ja, kaip tvirtina UPI, nenusilei
džia, nors ir žino, jog sovietai ve
tuos. Rusai teigia, kad tik neutra
liųjų teksto dalis jiems priimtina. 

Amerikos delegacijos narys My-
ron Hoffmann minėjo, kad doku
mentas nebus išbalansuotas, jei 
nebus minimos žmogaus teisės ir 
laisvi kontaktai. Jis įspėjo, kad jei 
neutralieji ir sovietai nepriims 
Amerikos ir kai kurių Vakarų 
kraštų siūlymo, bus paskelbtas 
tik kelių žodžių, labai trumpas ko
munikatas, rodąs, kad konferen
cija nepasisekė: "Jeigu negalima 
bus pravesti išbalansuoto doku
mento, mes paremsime visai nie
ko nesakantį komunikatą". 

Organizuotas 
nepasitenkinimas? 

Washingtonas. — Vakarų žval
gyba gauna vis daugiau žinių 
apie naujus neramumus Sovietų 
Stįjungoj. Tik niekas negali žino
ti, ar bombų sproginėjimai, de
monstracijos po futbolo rungty
nių ir darbininkų atsisakymai 
dirbti yra pažymys vietinių nepa
sitenkinimų, ar dalis gerai sude
rintos akcijos, rašo "U.S.News". 

Londonas. — Britanijos vyriau
sybės pranešime įspėjama, kad 
sovietai visų savo išteklių nuo 
II iki 13 proc. naudoja karo rei
kalams, arba daug daugiau negu 
reikalinga tik gynybai. Britanija 
tiems reikalams skiria 4.9 proc., 
Vakarų Vokietija 3.4 ir Amerika 
&d OTO& 

Rašytojai išvykti 
neleidžiama 

Maskva. — Buvęs Maskvos 
universiteto dėstytojas Aleksan-
der Zinoviev pranešė Vakarų 
laikraštininkam, kad valdžia at
metė jo prašymą leisti išvykti į 
Vakarų Vokietiją, kur jis pa
kviestas dėstyti Miunchene uni
versitete Prašymą įteikė prieš 
aštuonis mėnesius. 

Zinoviev yra pagarsėjusio sa
tyrinio romano autorius, prieš 
metus buvo pašalintas iš Mask
vos universiteto dėstytojo parei
gų. Tuo pačiu laiku valdžia nu
traukė jo filosofinių veikalų 
spausdinimą, jam ir įo bičiu
liams uždraudė palaikyti kores-
pondencinius ryšius su Vakarais 
ir net išjungė jo telefoną. Jo bro-

I lis buvo paialintas iš karinės 
ujavbo*. 

Brežnevo priekaištai 

Maskva. — Brežnevas, kalbė
damas Aukščiausiojo sovieto pre
zidiumui, pasiskundė, kad yra 
amerikiečių, kurie trukdo pasira
šyti ginklų apribojimo sutartį. 
Didžiausias ginčų objektas yra 
amerikiečiu vairuojamoji raketa, 
sovietų Backfire bombonešis ir 
ginklų technologijos moderniza
vimas. 

Jugoslavijos protestas 
Švedijai 

Belgradas. — Jugoslavijos Už
sienio reikalų ministerijos atsto
vas M. Kalezic spaudos konfe
rencijoj padarė priekaištų Švedi
jai. "Švedijos antijugoslaviški 
veiksmai gali turėti nepalankių 
padarinių dviejų šalių santykių 
plėtojimui. Per Švedijos televiziją 
buvo rodomas filmas, kurį gali
ma laikyti aktu, reiškiančiu pa
ramą prieš Jugoslaviją nukreip
tam terorizmui", sakė Kalezic. 
Pasiskundė, kad greit po to šve
dų vyriausybė suėmė du Jugosla
vijos piliečius ir vieną ambasados 
narį išvarė. Jugoslavija dėl tų 
veiksmu pareiškė protestą> minė
jo atstovas. 

JT tarnautoju algos 
New Yorkas. — 75 Jungtinių 

Tautų tarnautojai per metus 
gaus po 75,000 dolerių algos. At
lyginimai jiems vėl keliami, nors 
dėl to protestavo ir Amerika, ku
ri padengia 25 proc. viso biu
džeto, ir Sov. Sąjunga, mokanti 
13.5 proc. Daugumą turi Trečio
jo pasaulio balsai, kurie veik nie-

Lietuviškasis jaunimas nepriklausomybės laikais (V. Augustino nuotrauka) 

Šveicarai apie 
Lietuvos kunigus 

Bern. — Šveicarijoje leidžia
mas dvisavaitinį informacijų biu
letenis "Glaube in der zweiten 
Welt" (Tikėjimas antrajame pa
saulyje) beveik kiekviename nu
meryje spausdina "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos" verti
mus į vokiečių kalbą. Praėjusių 
metų paskutinėje laidoje pradė
tas versti 27 "Kronikos" numeris. 
Biuletenis ištisai paskelbė veda
mąjį šio numerio straipsnį "Nau
ji vėjai ar nauja klasta?" ir Per
mės politinių kaliniu (Sverstiuko, 
Kovaliovo, Plumpos ir Medelevi-
čiaus) telegramą Amerikos pre
zidentui Carteriui, kurioje dėko
jama už žmogaus teisių gynimą. 

Vienoje ankstesnių laikų biule
tenis supažindino savo skaityto
jus su kunigams skrito Lietuvos 
pogrindinio laikraščio "Tiesos 
Kelio" I-uoju numeriu, pateikda
mas straipsnio "Kunigo situ
acija" vertimą. 

"Lietuvos katalikų Bažnyčia 
šiuo metu išgyvena kieto išban
dymo metus", — rašo biulete
nis. "Kunigo situacija šioje to
talitarinėje, vienašališka-ateisti-
ne ideologija besivaduojančioje 
valstybėje darosi ypatingai aštri, 
nepakartojama. Dabartinis Lie
tuvos kunigas stovi didelių už
davinių akivaizdoje, jis privalo 
būti ne tik 'Homo Dei secundum 
cor Jesu' — (Dievo žmogus pa
gal Jėzaus širdį) — bet ir atlik
ti tuos uždavinius, kuriuos iške
lia gyvenimo sąlygos: jis privalo 
rasti save ir tuos asmenybės bruo
žus savyje, kuriais remdamasis 
galėtų ne vien pats save tobu
linti, rasti atsakymus į šimtus 
kodėl? pastoracijos srityje, bet 
kartu ieškoti kontakto su žmonė
mis ir žengti pirmuosius žings
nius individualinės pastoracijos 
keliais''. 

— Nesusipratimas VLIKo tary
boje išspręstas, 1978 metų sau
sio 14 dienos posėdyje priėmus 
tokį nutarimą: 

"VLIKo taryba, turėdama gal
voj e, kad A. Sperauskas atsiribo
ja nuo visų M. Kavolio insinua
cijų B. Nemickui ir apgailestauja 
savo pareiškimus VLIKo tarybo
je ir dėl jų kilusį nesusipratimą 
— laiko klausimą baigtą". į]E*\ 

VIETNAMO KALTNIMAI KINIJAI 
Hong Kongas. — Vietnamas,, 

nors ir neminėdamas vardo, Ki
niją pavadino "tarptautiniu im
perialistu ir reakcionierių", kuris 
apginklavo Kambodiją ir stovi jos 
užnugaryje, neleidžia derėtis ir iš
siaiškinti pasienio nesusipratimus. 
Hanojaus kritika Pekino adresu 
buvo pati didžiausia, kokia teko 
iš JŲ nugirsti 

Hanojaus radijo kaltinimai pa
rodo, kad santykiai su Pekinu 
blogėja. Kinijos nuosaiki laikyse
na Vietnamo atžvilgiu ir bandy
mai tarpininkauti neturi pasise
kimo. Kinai apie kovos eigą pra
nešinėja objektyviai, nebuvo ma
tyti, kad jie teisintų tik vieną pu
sę. Priešingi buvo pranešimai so
vietų. J tą Hanojaus kaltinimą at
sakymo is Pekino dar neteko gir
dėti. 

Kinija į Kambodijos sostinę bu
vo pasiuntusi Ču En-lajaus našlę Į 
Teng Ying-čao. Ar jos misija bu
vo perkaltbėti Kambodiją, kad ji 
nesipriešintų derėtis, ar tik pa
prastas gestas, kad Pekinas Kam
bodijos pusėje, iki šiol nėra aišku 
ir nebuvo jokių pastebimų rezul
tatų. 

Kalbėdamas apie Kiniją, Ha
nojus pridėjo: "La'bai aišku, kad 
Kambodijos vadovai antivietna-
miškos kampanijos patys vieni 
negalėtų vesti. Pasaulio opinija 
įsitikinusi, kad tarptautiniai reak
cionieriai ir imperialistai jiems 
padėjo beveik per naktį suorga

nizuoti tuziną divizijų, aprūpinti 
tolimosios distancijos artilerija ir 
karo lėktuvais. Jie prieš 1975 to 
neturėjo. Tie patys imperialistai 
padrąsino Kambodiją savo gink
lus atsukti prieš pirmiau buvusius 
draugus, Vietnamą. Tie sluoks
niai suklydę pasirinkdami sąjun
gininkus ir priešus". 

Vietnamas vis dar siūlo Phnom 
Penh nutraukti mūšius, derėtis ir 
pasirašyti taikos sutartį. Kambo
diją atsisako klausyti tol, kol 
"nors vienas vietnamietis bus 
Kambodijos žemėje". 

Gruodžio mėnesį Vietnamas di
delėmis pajėgomis, panaudoda
mas net aviaciją, įsiveržė į terito
riją, vadinamą "Papūgos snapu". 
Vėliau pasitraukė arčiau sienos. 
Po to abi pusės viena kitą kaltina 
nuolatiniais puldinėjimais ir pa
sienio incidentais. 

Vietnamo ir Kinijos nesantaika 
žinoma per vi'ą istoriją, 2,000 
metų. Aprimo tik kai Amerika įsi
maišė į Vietnamą. Karui pasibai
gus vėl atsinaujino. Kinai bijo, 
kad Vietnamas per daug nesusi-
dėtų su Sovieetų Sąjunga. 

("NYT") 

Belfastas. — Šiaurės Airijos ai
riai kovotojai, jų IRA grupė, ga
vo ginklų iš palestiniečių, sako 
AP. Tarp kitų ginklų atėjo siun
ta ir amerikietiškų automatinių 
šautuvų M-60. 

Ar angliakasiai sutart| 
ratifikuos? 

Washingtonas. — Prezidentui 
Carteriui spaudžiant, penktadie
nio vakare buvo susitarta dėl 
kontrakto, ir angliakasiai turėtų 
baigti streiką. Reikalingas dar ra
tifikavimas, ir tai užtruks kiek. 
Niekas nežino, ką pasakys anglia
kasiai. Sakoma, kad angliakasiai 
gavo veik viską, ko norėjo. Dar
bininkai gaus didesnį atlyginimą, 
nors ginčai svarbiausia buvo dėl 
priedų, ne uždarbiu, atlyginimas 
vidutiniškai bus 7.80 doL per 
valandą. 

Prieš kontraktą jau spėjo pasi
sakyti keli unijos skyriai, tarp ju 
ir Illinojaus. 

Kubiečių Etiopijoj 
10-11 tūkstančių 

Washingtonas. — Baltųjų rū
mu saugumo patarėjas Zbigniew 
Brzezinski apie sovietų ir kubiečių 
pajėgas Etiopijoj pateikė naujus 
skaičius: vien kubiečių šiuo metu 
jau yra tarp 10 ir 11 tūkstančių. 
Sovietų generolas Petrov vado
vauja operacijoms prie Harar. Jų 
buvimas yra aiškus įrodymas, kaip 
svetimos jėgos kišasi į Afrikos rei
kalus. 

Brzezinskis toliau sakė, Jog 
žvalgybos žiniomis, sovietai atga
beno 400 tankų ir 50 migų, 

šnipai daug žalos 
nepadarė 

Borma. — Kancleris Helmut 
Schmidt sakė, kad trijų Rytų 
Vokietijos šnipų išvogimas 1,000 
karinių dokumentų iš Gynimo 
ministerijos atominės strategijos 
nepalietė ir didesnių pakeitimų 
gynimosi strategijoj nereikėjo da
ryti. Šnipai buvo suimti 1976 
birželio mėnesį, o apie juos suži
nojo ir paskelbė "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" praėjusių 
metų gruodžio mėnesį. Po pa
skelbimo buvo priverstas atsista
tydinti gynybos ministeris. 

Kinijos kongreso 
sesija 

Pekinas. — Vakar prasidėjo 
Kinijos liaudies kongresas. Porą 
dienų prieš jo pradžią posėdžia
vo 2,000 narių Tautinio komite
to patariamoji konferencija ir iš
rinko 225 narių prezidiumą. I 
prezidiumą pateko vicepremjeras 
Teng Hsiao-ping ir kiti įtakingi 
vadai 

Kongreso vaidmuo daug svar
besnis už komiteto konferenciją, 
turinčią tik patariamąjį balsą. 
Kongresas priims naują konstitu
ciją, pakeis arba patvirtins vado
vaujančius asmenis, nustatys po
litinę ir ekonominę liniją. 

NEW YORKAS. — Amerikos 
krikščionys ir žydai su pasiten
kinimu priima naują Oberam-
mergau Kristaus kančios vaidi
nimo tekstą. Iki šiol vartojamas 
tekstas yra per daug antisemi
tiškas. 

Vaidinimai tam Bavarijos 
mieste esti kas 10 metų, ar t i 
miausi bus 1980. 

i 

Saicrono, Šiandien vadinamo Ho Či Minh, gatvėse dažnai vyksta kari-
ajai manevrai 

KALENDOMIS 

Vasario 27: Fortūnatas, Vilana, 
Ginvilas, Vilmantė. 

Vasario 28: Rufinas, Antonija, 
Vilgardas, Alna. 

Saulė teka 6:32, leidžias 5:37. 
ORAS 

Dalinai saulėta, šalta, netoli 30 
laiosoiu. 

I 
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VLADAS RAMOJUS 

DOVANA VASARIO 16 j aplankius p a g i l i n ę parodj 

L«D6 Angeles šauliai ir kitų organizacijų atstovai eina su vėliavom* po 
iškilmingų pamaldų, minint Vasario 16-ją. Nuotr. L. Kanto 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
VASARIO 16-TOSIOS ŠVENTĖ chinių rjergyverumų su jo kūno 

Fzioioginėrftis funkcijomis. Va-
Kad&ng"' Šiemet nepriklausom}-- i landą trukusioj paskaitoj dakta-

bės švėrrtė rlpuolė viduryje sa-1 r a s nušvietė, kaip žmogaus dvasi-
vaitės."tai ?os fninėiTmas atkeltas iie.' arba jo minties, būsena turi 
į sekmadien^prieš-tai. ». tiesioginį ryšį su Jo sveikatos sto-

SekmadienĮ minėmuas buvo viu. Tą pailiustravo eile pavyz-
bainyčioj ir Marshal High mo- džių. .Nuolatinis susikrimtimas, 
kykloj. Bažnyčioj atlaikytos pa
maldos, dalyvaujant organizaci
jų vėliavoms,' mišias laikė iŠ Vo
kietijos atvažiavęs prel. Celiešius, 
pamoksią pasakė kun. Br 
kaitis. SJ. 

Marshal High mokyklos audi
torijoj minėjimą pravedė Altos 
pirm. A. Mažeika. Įnešus vėlia
vas, Amerikos himną pagiedojo 
A Polika'tis. Invokaciją paskaitė 
prel. J. Kučingis. Alb. Markevi
čius skai tė Santa Monikos me
ro proklamaciją, skirtą Vasario 
16-jai. Sveikino garb. konsulas V. 
Čekanauskas, estų ir latvių at
stovai. Pagrindine kalbą pasakė 
Jonas Jurkūnas iš Chicagos. Jo 
kalboje dau'g'aūsia buvo palies
ta lituanistinių mokyklų padėtis, ~ 
jose maibiantis mokinių skai
čius. Taip pat paminėti vykstą vi
dujiniai nesutarimai ir, kaip pap
rastai kiekvienoje kalboje būna, 
kvietė visus prie vienybės. 

Po oficialiosios dalies buvo 
trumpa meninė programa, kurią 
pravedė J. Bužėna'tė. Vyrų due
tas — A. Polikaitis ir Eman. Ja
rašiūnas, vėliau, prisidėjus R. 
DabSui , trio padainavo nuotai
kingų dainų. Akompanavo R. 
Polikaitis. Po to jaunimo ansamb
lio "Sp rndulio" šokėjų vyresnio"-! 
grupė gražiai pašoko keletą tau
tinių šokių. Minėsimo metu bu
vo renkamos aukos. Pabaigoje bu
vo priimta Amerikos vyriausybei 
rezoliucija, kurią perskaitė Vytau
tas Bandžiulis. Minėjimas.baigtas 
tautos himnu. 

Pačią vasario 16-tąją dieną, 
kaip kasmet buvo iškilmės prie 
Los Angeles miesto rutušės, ku
riose dalyvavo būrys lionsangelie-
čių lietuvių, taip pat būrelis ]i-
tuanis tnės mokyklos moksleivių 
ir šaulių. Iškilmes pravedė Altos 
skyr. pirm. A. Mažeika. Buvo pa
kelta tautinė vėliava, miesto val
dybos atstovė perskaitė mero 
Cradly išleistą Vasario 16-}ai 
skirtą proklamaciją. Pagiedotas 
tautos himnas. Koresp. 

pergyvenimai atsiliepia i žmogaus 
fizinį stovį. Patys esame patyrę, 
kaip tokiais atvejais žmogus ne
tenki apetito, apima nemiga ir 

Mar- į pan. [vairūs dvasiniai pergyveni
mai , nuolatinė įtampa, susigrau-
graužirrias. baimė, pyktis ve'kia 
nervų sistemą, o per ją — veikia 
širdį, kvėpavimą, virškinimą. Daž
niau pasikartojančiais atvejais at-

jsiranda organiniai pak'timai kū-
Lrjft, Iš to išsivysto skrandžio 
[žaizdos, aukštas kraujo spaudi-
1 mas, pakeltas rūgštingumas. Sa-
[ kysim, kaip nevaldomas pyktis: 
jis pakelia kraujo spaudimą, žmo
gaus organizmas mobilizuojamas 
lyS kokiai kovai, o toji kova ne
įvyksta ir kūnas pasilieka įtam
pos stovy ilgesnį laiką. Net toks, 

NESIPYKIME — BŪSIME 
SVEIKESNI FR ILGIAU 

GYVENSIME 

(Dr. 1 Skirgailos paskaita) 

Los Angeles vyresniųjų skau
čių Kunig. Gražinos būrelis, ku
riam dabar vadovauja K. ŠermukŠ-
nienė, vasario 19 d. tautinių na 
mų salėj suruošė pulk., medici
nos daktaro J. Skirgailos paskaitą, 
pavadintą Psichosomatika, arba 
kaip mūsų emocijos gali pakenk
ti mūsų sveikatai. Daktarą pri-
statydino Vanda Zelenienė. 

Psichosomatika, šiaip rečiau 
girdimas terminas, medicinoj nė
ra naujas dalykas. Psichosomati
nės arba psichofiologinės ligos 
yra. kurios turi ryšį žmogaus psi-

AL Raulinaitis kalba Politinių stu
dijų savaitgalyje Los Angeles 

Nuotr. A. Gulbinsko 

PROGA 

Ketvirtadienį, vasario 16 d., 
arkeiiavo paketas « CaHrornrjos. 
Atidariau jį ir radau puikią, kla
siškai išleistą buv. mano paišy
bos mokyt. dail. Povilo Puzino 
monografiją — jo geriausių kū
rinių albumą, po dailininko mir-
:ie> oaraostą JAV, o atspausdin
tą Japonijoje. Kad šis meniškas 
veikalas, savo išvaizda bei tech
nika toli pralenkiantis ne vieną 
panašios apimties albumą, pasi
rodė, didžiausias nuopelnas pri
klauso dailininko našlei Austrai 
Puzinienei. latvių tautos dukrai. 
I paketą įdėtame lietuviškai ra
šytame laiške Austrą Puzinienė 
rašo: 'Vasario 16 d. proga, si na
ciu Jums sveikinimus ir prašau 
priimt; šį Povilo monografijos 
egzempliorių... Kiek sugebėdama, 
dedu pastangas, kad Povilas ir 
jo kūryba nebūtų užmiršti. Nori
si tikėti, kad vieną dieną jo kūri
niai atsiras vietoje, kur turėjo bū
ti: Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre Povilo paveikslai priklau
so laisvai Lietuvai, visiems lietu
viams, o ne atskirai grupei..." 

Taip dar kartą pabrėžiama, 
kad a.a. dail. Povilo Puzino vaKa 
neišpildyta: jo paveikslai neati
duoti tai galerijai, kuriai turėtų 
priklausyti. 

Monografijos įžangoje Austrą 
Puzinienė rašo: "The loss of his 
homeland was a constant source 
of pain and sorrow to Paul, and 
it was his wish to be buried there 
when the Baltic States recover 
their freedom and independen-
ce..." Taip, dail. Povilas Puri
nas mylėjo savo gimtąją Latviją 
ir taip pat Lietuvą, kurioje ne
mažai metų gyveno. Tą savo 
meilę ypač įrodė aktyviai daly
vaudamas pogrindžio veikloje 
bolševikų ir nacių okupacijos 
metais. Žinau, kad dabar dail. 
P. Puzino paveikslai yra lietu
vių žinioje. Bet, dail. P. Puzino 
našlės žodžiais, jos vyro norai bu
vo kitokie. Pagerbiant buvusį 
laisvės kovotoją dail. P. Puziną, 
ar nevertėtų jo norus įvykdyti? 

PARODA SU DAUGELIU 
VARDŲ 

Lietuvos nepriklausomybės 
| j šventės proga Čiurlionio galeri

joje, Jaunimo centre, buvo išsta
tyti laisvajame pasaulyje gyve-

[ į nančiu lietuvių dailininkų kūri
niai, kurie yra dovanoti galerijai. 
Kiek daug lietuvių dailininkų yra 
davę savo kūrinius Čiurlionio 
galerijai, esančiai Jaunimo cent
re, ir kartu ją pripažinę bei įver
tinę, liudija pavardės, surašytos 

Pavardžių sąrašas toli gražu ne 
pilnas, bet atrinkti labiau žino
mi vardai: Br. Murinas, Ad. Var
nas, P . Rkrertėnas, A. Galdikas, 
P. Puzinas, P . Kaupas, V. Ignas, 
L. Vilimas, V. Vizgirda, J. Rim
ša, W. Witkus, \. Skupas (Coo-
per), V. Petravičius, A. Kuraus-
kas. T. Valius, P. Augius. V. Ra
tas, P. Gailius, A. Dargis. V. Ka
siulis, V. K. Jonynas. R. Viesu
las, Č. Jonušas. A. Rūkštelė, M, 
Šileikis, sesuo Mercedes. D. V. 
Kolbaitė, J. Kelečius, V. Virkau, 
K. Zapkus, R. Bukauskas. J. Pau- n u o ^ t i n i u 
tienius, P. Lapė ir visa eile kitų, d ė J ^ t r i u k š m i n g o a ^ s ^ j i m o 
kūnų tarpe nemažai jaunosios k a s k a g ^ n e n o r i ^ 

atstovų. ToKia galerija 

Spalvingoji papūga — be jokios 
abejonės puikus gyvenamo na-1 
mo papuošalas, ypač jei papu-į 
gos moka "kalbėtis", tai y r a ta
ria atskirus žodžius ir t rumpus 
sakinius. Papras ta i tas butas , 
ku r laikoma papūga, būna viso 
namo a r vaikų kiemo svajonė 
rūpintis ja, vaišinti skanėstais. 
Bet šeinūninkai dažniausiai ne
sibodi nuolatiniais svečiais, nes 
daug kieno pastebėta — kas my
li paukščius, myli ir vaikus. 

Mažos banguotosios papūgė
lės, kurios laikomos kelios, tei
kia jų mėgėjams džiaugsmo sa
vo gražumu, švelniu elgesiu, 

kartos atstovų. Tokia 
pripažinta visų žinomųjų daili
ninkų ir jaunosios kartos atsto
vų, turime tik didžiuotis ir reikš
ti pagarbą jos administratoriams, 
globos komitetui ir galerijai m o 
dernias patalpas įrengusiems lie
tuviams jėzuitams. 

GRAŽBYLYSTĖS KALNAI 
IR KONKRETŪS DARBAI 

Vasario 18 d. vakare Taut i 
niuose namuose akademija - po
būviu paminėta Lietuvių Mote
rų klubų federacijos 30 m. su
kaktis, šis apie 1,000 veiklių lie
tuvių moterų jungiantis vienetas 
išsivystė iš 1947 m. Esslingene, 
V. Vokietijoje, įsteigtos Pabalti
jo moterų tarybos. Šalia tarybos 
lietuvės moterys sukūrė ir savo 
atskirą vienetą, kurio pirmoji 
piiSiiniiikė buvo dr. M. Žilins
kienė. 1955 m. moterų veikla at
gaivinta New Yorke, vadovau
jant adv. B. Novickienei. 1959 
m. organizacijos tinklas išplėstas 
ir pakeistas vardas — pasivadin
ta Lietuvių Moterų klubų federa
cija. Ką toji federacija atliko, į 
akademiją - pobūvį susirinkusius 
svečius po skanios vakarienės in
formavo dabartinė federacijos 
pirmininkė, viešnia iš New Yor-
ko Irena Banaitienė. Organizaci
ja nuo pat įsikūrimo, šalia puo
selėjimo lietuvių kultūrinių lai
mėjimų svetimtaučių bei savųjų 
tarpe, kovoja ir už Lietuvos lais
vę bei žmogaus teises ir taip pa t 
stengiasi padėti disidentams, T o 
ji kova vykdoma ne šaunamai
siais ginklais ar gražiomis kal
bomis, bet raštais. 

pasirenka tyliąją kanarėlę, kur i 
kai praveria snapuką, tai iš jos 
suskamba nuostabi žavinga 
giesmelė. 

Kai kur paukštelių mėgėjai 
užsiaugina varnėną, kuris moka 
irgi mėgdžioti ne prasčiau už 
papūgėles, o kai kas labai ver
tina paukščiuką alksniuką, ku
ris itin prisiriša prie žmogaus 
ir savo ištikimybe teikia j am 
daug mielų valandėlių. 

Žodžiu, kokį paukštelį bepa-
imtum, jis suteikia namams gy
vumo, tikrai juos papuošia, ta 
čiau reikia neužmiršti svarbiau
sio dalyko, būtent, kad laikant 
gyvą padarėlį, būtinai juo 
reikia jautr iai i r nuolat rūpin
tis. Reikia žinoti, kad namie 
augintas paukštelis nemokės su
sirasti sau maisto, apsisaugoti 
nuo priešų, j is žus, jei, atsibo-
dus. išvarysim jį iš namų. Kaip 
įvairius paukštėmis prižiūrėti, 
auginti, maitinti, y r a daug spe
cialios l i teratūros. Mšk. 
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Telef. — PR 8-8229 

DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

atrodo, nekaltas dalykas, kaip pav.. 
pasitikėjimas. Ligoniui daug pa
deda, jei jis turi pasitikėjimą gydy
toju, jei tokio pasitikėjimo ku
riuo gydytoju neturi, tai eik pas 
kitą. Taigi jau vien pasitikėjimo 
jausmas žmogų gaivina. 

Labai įdomios išvadinės min
tys apie me :Iės jausmą. Prelegen
tas pavyzdžiu paėmė įsimylėjusių 
jaunuolių porą. Šis jausmas juos 
veikia kaip tai gaivinančiai, suža
dina jų ryžtą, juos pakelia. Vė
liau, kai praeina eilė metų, ir jei 
ta pati pora ima tarpusavy nesu
tarti, priekaištų ieškoti, net pyktis, 
tuomet prasideda ir jų fizinis 
menkėjimas, nepasisekimą'' darbe 
ir įvairios dvasinės ir fizinės bė
dos. Tas pats yra ir visuomeni
niame gyvenime, ta rpusaviuose 
žmonių santykiuose. Čia kiekvie
nas turi giliai Įsidėmėti taisyklę: 
jei tu ant ko nors pyksti. k« nors 
nekenti, tai tuomi nieko jam ne
pakenksi, bet tikrai pakenks1 sau. 
Tavo blogas nusiteikimas, pyktis, 
nuolatinis kito blogybių skaičia
vimas veikia į tavo kūno fizines 
funkcijas ir tuom? tikrai trumpi
ni savo gyvenimą. 

Išvadoje: jei lietuviai mestų 
vieni prie kitų priekabių ieškoję, 
kėlę tarpusav'us pykčius ir neapy-

kantas, o imtųsi vieni kitus gerb
ti, gražią nuotaiką tarpusavy kel
ti ir draugiškai sugyventi, jie ne 
tik kad jaustųsi laimingesni, bet 
ir būtų sveikesni ir ilgiau gyven
tų. 

Po paskaitos susirinkusieji, ku
rių buvo apie šimtinę, gražmie-
tės pavaišino kavute su pyragais. 

/. Kuprionis 

KONCERTAS SOLISTĖS 
V. STANIOENĖS 

Visiems gerai žinoma lengvo
jo žanro muzikos dainininkė Van
da Stan kienė atskrenda į Los An
geles, kur balandžio 1 d. duos sa
vo programą.tradiciniame skau-
tu-čių pavasario baliuje. Pasku
tinį kartą solistę losangeliečiai 
girdėjo prieš trylika metų. Per tą 
laiką ji padarė tokią pažangą ir 
repertuaro ir balso atžvilgiu, kad 
tikrai visi su nekantrumu jos lau
kia. 

Balnis ivyk< balandžio 1 d. 7:30 
salėje, Castaway restorane, 1250 
Harvard Rd. Burbank. Bilietus 
įsigyti ir vietas užsisakyti pas: 
B. Dabsienę 665 — 4**03, E. Vidu-
girienę 377 — 3192, A Pri&nan-
tienę 353 — 2829, J. Ugianskie-
nę 789 - 1347, Venckiene 451 — 
2479. 

v. H 

memorandumais, I federacijos 
raštus atsako JAV prezidentas, 
kongreso nariai, Jungtinių T a u 
tų pareigūnai ir t t . Federacijos 
atstovės taip pat dalyvauja Ge 
neral Federation of Woman 
CJubs organizacijos tarptauti
niuose suvažiavimuose ir čia ke-
lia Lietuvos reikalą, apsišarva
vusios dokumentine medžiaga, 
gauta iš VKko, Religinės šalpos, 
LB Krašto valdybos ir kt. Joms 
rūpi ir išskirtų šeimų likimas. I. 
Banaitienė paminėjo porą atveju» 
kai federacijai pavyko iškovoti, 
kad žmonos iš anapus geležinės 
uždangos atvyktų pas savo vy
rus ar vyrai pas žmonas ir 1.1. 
I. Banaitienė aiškiai pabrėžė, 
kad federacija su nieku nekon
kuruoja, bet stengiasi būti nau
dinga visiems, nes jos tiki, kad 
lašas po lašo ir akmenį pratašo. 
Ypač iškėlė ir pagyrė Federaci
jos Chicagos skyriaus veiklą, ku
riam vadovauja darbščioji visuo
menininke M. Marcinkienė. 

Eilėje sveikinimų federacijos 
darbus ypač gražiai įvertino Lie
tuvos gen. konsule Chicagoje J. 
Daužvardienė ir PLB pirm. inž. 
Br. Nainys, iškeldamas lietuvių 
moterų sugebėjimą išeiti iš lietu
viškojo geto ir sumaniai dirbti 
konkrečius darbus. Br. Nainio 
žodžiais, konkretus darbas daug 
svarbesnis už gražbylystės kal
nus. 

Organizuotos lietuvės moterys 
per 30 m, atliko didelius darbus. 
Visa tai ne iš panegirikos, bet iš 
atskirų detalių labai išryškėjo 30 
m. sukakties paminėjimo akade
mijoje Chicagoje, kurią gražiai ir 
spalvingai pravedė M. Marcin
kienė. Tie, kurie mažiau ži
nojom apie federacijos atliktus 

ni pagarbos organizuotoms 
darbščioms lietuvėms moterims. 
Taip pat maloniai visus nuteikė 
ir koncertinė akademijos dalis, 
atlikta sol. P. Bičkienės, akom
panuojant muz. A. Jurgučiui. 
Sol. P. Bičkienė pasirodė tebe
santi talento pajėgume ir jos 
nuoširdumas bei artistiška laiky
sena scenoje kėlė pasigėrėjimą. 
O dėl muz. A. Jurgučio šeimos 
susijungimo federacija kartu su 
kitomis organizacijomis deda di
džiausias pastangas, kurios, tikė
kime, vieną dieną bus apvaini-

peticijomis, kuotos laimėjimu. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirorjrija. 

6449 So. Pufaski Rd. (Crawford 
Medfcal Building) Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vaL_,vak., 

išskyrus trečiadienius.^ 
šeštadieniais 12 iki 4 vaL' popiet 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VTDA-US LIGOS 

Marqaette Medical Center 
6132 So. Kedde Aveane. 

Vai.: pirmad., antrad tr ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarimą. 
Oflso telef. WA 5-2*70. 

Rezid. tel. WAlbrootk 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849: re2. 388-2233 
DR. PETCR T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:09 - 5:60 vai. popiet, tre«. ir šeš t 

tik susitarus. 

Tel. REluiiiot- 5-1811 

DR. WALER J. KIRSIU K 
Lietuvis gydytojas )r> 

3925 West 59tfa Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč, ir seštad. udd&ryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIV IR VAIKI LJG06 

SPECIATJ9TE 
MEDICAL UI IJLDING. 

715« Sotith YV,-UTn Avenne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. t e t R E 7-1168, re*. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Telef. —- 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

70e \or th Mirhisan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 
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S 0 P H I E BARČUS 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA 

lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 ^ki 9:30 v. ryto. 

Telef.: 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, HJL. 60628 

fiiiimiMiiMiiifmitiiMmiMiiimiiiiitiriN 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. KAL 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. teJ. 776-5162; rez. 787-5047 
2649 W. 63rd SI., O"«uro, DJ. 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Seštad. atdara pusę dienos. 
l ies duodame Įvairius teiginius 

patarimus. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimi 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
CtALVOS BR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. .Ant Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUNO L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — OR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
10-4; šeStad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

BR. L DECKYS 
GYDYTOJA LR CHLRURGfi 

Specialybe — Semi n* 
Emocinės ligos. 

CRAWTORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Palaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
/ O K U 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. seštad. nuo 1 itti 4 vai. 

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

OR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
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O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

Įvairus pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30 
Užsakymus siųsti: 

Drangas, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, TJL 60629 

darbus, iš akademijos išėjom pi!- !m,ijimmiHiiiiiiiiimuiuulHllllllulllllI! 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westera Aveiroe 
1002 No. Western Avmoe 
TeL atsakoma 12 valanda 

489-4441 — 561-4605 

įstaigos ir boto M. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
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Kaip Sovietuose Kuriama* 

DAUGIATAUTE LITERATŪRA 
Pereitų metų pabaigoje oku- piestas", kada rašytojų eiles pa-

puotoje Latvijoje buvo išleista tyrusios skaudžius ir kruvinus 
stamboka knyga — "Sovietų Są- smūgius. Tada žuvusi didesnioji 
jungos tautų literatūra", kurią dalis ir latvių rašytojų-
spaudai paruošė K. Kraulinš, Autorius rašo, kad dar tūks-
Rygos universiteto dėstytojas, su- tančiai kitų kultūros veikėjų bu-
darydamas ją iš savo paskaitų vę likviduoti kaip "liaudies prie-
studentams. Aprašydamas ir ver- šai". B jų tarpo minimi: estas 
tindamas porevoliucinio laiko- Hans Pegelman, ukrainiečiai Mi-
tarpio poetus ir beletristus, auto- kitenko ir Irčin, gudai —Čarots, 
rius nori būti "saugus" ir todėl Bjadula, Hartnij. Taip pat rašo, 
visur išimtinai remiasi tiktai kad garsus gudų rašytojas, dide-
anksčiau rusų kalba išleistu še- lis lietuvių draugas Jan Kupala 
šiatomiu leidiniu "Istorija mno- nusižudęs. Nusižudžiusių ar nu-
gonacionalnoj sovietskoj litera- žudytų tarpe minimi: armėnai — 
tūry" (Daugiatautės Sovietų Ii- Čareno, Ąkopjan, Bakun, kaza-
teraturos istorija). " &»* • - chai ' ^^ Sfeimim,-]^ailih, TJŽan-

Knygos autorius Kraulinš, lyg sugurov, uzbekas Kadiri, totoriai 
pasiteisindamas, pažymi, kad mi- — Galimszan Ibrachimovas, 
nėtą knygą "surašė tų tautų Ii- Gabdulmazit Gafuri, kalmukas 
teratūros žinovai ir, be to, jos Manddžijew, jakutas Oinsko, 
tekstas buvo kolektyviai apsvars- lezginas Suleiman Stalskij, ko-
tytas". Tai "komunistinė tiesa", miečių literatūros pradininkas 
prie kurios, esą, nieko nebegali- Savin ir daugybė kitų. 
ma nei pridėti, nei atimti** Rašydamas apie II pasaulinio 

Tačiau, nežiūrint į didelį at- karo periodą Kraulinš pakartoja 
sargumą ir autoriaus vienašalis- Sovietų propagandos melą, kad 
kurną bei tendencigumą, o nere- "1940 m., kompartijai vadovau
tai net ir falsifikacijas, skyriuje jant, vietos gyventojai nuvertė 
ironiška antrašte "Išsivystymo buržuazines vyriausybes Pabalti 
ir suklestėjimo keliai" autorius jy". 
nepajėgė nuslėpti aršios kitatau- V i e n u % "naujosios literatūros 
fių rašytojų pasipriešinimo ko- pradininke Kraulinš mini A-
vos per trečiąjį dešimtmetį ir vė- i e k s a n d r ą Fadejevą, Sovietų Rašy-
liau, kuri buvo vedama prieš ru- toJ-u ^ ^ g o s pirmąjį sekretorių 
sų šbvinistišką ir impenalistišką 194 '6 . 1 9 55 m . Kaip žinome, po 
tendencingumą. Tokia kova reiš- S t a l i m ) m i r t i e s Fadejevas nusižu-
kėsi įvairiose tautose. Ją vienu j i 
ar kitu būdu vedė rusų pavergtų * 
tautų rašytojai Aukštinti rusų literatūrą, gar-

* binti "didįjį brolį" ir jo prievar-
Labai aštrią kovą rusiškajam ta įbruktą komunizmą rašyto-

režimui tekę vesti prieš ukrai- j a i verčiami ir dabar, 
niečių literatų organizaciją "Va- - __ . , . . . . ^ . 
plitė", ypač kovoti su Hvilevo- Tačiau tiek įvairių sovietinių 
ju, vienu iš tos organizacijos va- J " * * e k %?* ^ j į į * į * 
dų, kuris išdrįsęs skatinti nu- ii«o metu neklauso valdžios pne-
krefpti ukrainiečių literatūrą nuo vartmių direktyva savo reikaluo-
Maskvos ir pasukti Vakarų Euro- « reikalf u ' a m u b u d u ? ^ * S 
pos rašytojų kryptimL J nepakankamai garbina bolse-

Panašiu būdu priešinęsi gru- •*"• f31?]?' • f f f ^ ' g ^ Ž 
žinai rašytojaL Gruzijoje didžia- V* ^anepm^l [: Net fenčiant 60 
rūsiams tekę kovoti ir nugalėti į- ™etu revoliucijos sukaktu dau-
vairias kultūrinių organizacijų g r u t ė j e " sovietinėje visuome-
nacionalistines grupes, kurių tar- » * neatsiradę teikiamų aukš-
pe buvę pagarsėję rašytojai Uo- tmk> to ****!*.?> 

KINIJOS IR SOVIETŲ SANTYKIAI 
Praėjusio gruodžio viduryje prasidėjo propagandine kova 

nidze, Tabidze ir kiti. džiosios rusų tautos" ir komuniz-
TT i~i_- • x. - *.->_• • ir m o garbei. Ir pats Leninas ne-UzbeJajoje žymus rašytojai R- h m Į ^ l Ml B | į | | U 

trata ir Čulpan, o taip pat "jauni 
h* neprityrę poetai" pradėję vie
šai raginti Turkestano respubli
ką atsitraukti "nuo Rusijos ir vis
ko, kas yra rusiška". 

Totorių tarpe veikę aršūs 
"panturkizmo ir panislamizmo 

Pereitų metų pabaigoje Pary
žiuje prancūzų kalba išleistas ru
sų disidentų iliustruotas žurnalas 
"Le Crapouillot" paskelbė dau
gybę anekdotų, atkeliavusių iš 

• 

ideologai". Tadžikų ir uzbekų S o v i ? t ų *&?*?• *» ^ v i e n a s 

nacionalistai susijungę ir skelbę y ? * 1 * " . Ile&? ™sų rašytojų 
pažiūras, kad "Vidurio Azijos Pnevfrtavimą ir jų nusisukimą 
tautos, turi^iti «™> Mm. ngrm- "*> , Į " Į Į g g Į g " " Į f r 
klJuSmai nuo r ^ - S S y ^ ^ , ^ 1 ^ ! 1 1 ^ . HMMMgMTB 
komių tautos atstovai tolimoje **į™tl m u s u skaitytojams^ 
šiaurėje pasipriešinę rusų poną- Brežnevas, susišaukęs Sovietų 
vimui jų krašte ir «cfe kartu su r a ^ . u v a d u s * . « * » J i e m s 

eserais, menševikais ir net bur- Pnekaištauti sakydamas: -
žuazmiais nacionalistais..." Pa- V™*? rašytojai! Sovietų val-
našių pavyzdžių pateikiama ir ^ * P 3 ^ ! 0 8

 t
d e k a J™ tarite 

daugiau. geriausias pasaulyje sąlygas — 
« gaunate aukščiausius atlygini-

Autorius Kraulinš minėtoie mus, honorarus, turite vilas, au-
inygoje vadina nusižengėliais tomobihus, specialiose krautuvė-
'daugybę ne rusų tautybės litera- * &ahte P11** viską ko kiti gy-
tų, kurie sovietiniame tautų ka- ven. t0!aj n ? a u n a - ^ **" 
Įėjime mėgino atsieti savo litera- v azme t1-. l e b a u t I \ P ? S t a j m o m , r " 
tūrą nuo "rusu revoliucinės lite- J*1 fh,te, " W U tik nonte. 
ratŪK*" ir "užkonservuoti ją į * * ^ i"5 neparašote gerų 
formalizmą, simbolizmą ir kitas komunistinio turinio knygų? 
gryno mokslo sritis*. Rašytojas Doudintsevas pasisa-

Toliau Kraulinš pažymi, kad kė į šį klausimą atsakysiąs pasa-
tokie rašytojai "nesupratę ar ne- ka. Toliau jis pasakojo: pagyve-
norėję suprasti, kad rusų darbi- nusi mergina einanti upės pa-
ninkiia buvo svarbiausia revoliu- krante, šuniu vedina. Pamačiu-
cijos idėjų nešja ir parama ne ru- sį % vandens iškritusią aukso žu-
sų tautoms Sovietuose". Forma- vytę, pasigailėjusi jos ir įmetusi į 
lus autorius, žinoma, visa širdi- vandenį. Ši iškišusi galvą iš van-
mi palaiko rusus ir tuos kitų tau- <jens ir pasakiusi: ačiū, kad 
tų rašytojus, kuriems "rusų tau- išgelbėjai gyvybę. Esu ne pap-
ta, rusų kultūra ir literatūra bu- r asta žuvelė, o fėja. Gali iš ma-
vo drauge ir politinė veikla", nęg 'KO n o r j prašyti — aš paten-
Sia proga jis aštriai priduria, kad kinsiu tris tavo norus. 
"tik patys didieji, įžvalgūs ir kul- _ Kad turėčiau puikius rūmus! 
turingi ne rusų tautos^ kultūros __ Gerai, —pasakiusi žuvytė ir 
veikėjai pajėgė suprasti vyriau- atsiradę rūmai. — Kad būčiau 
stojo ir gudriausiojo brolio ir jo jaUna! Ir tikrai ji tapusi jauna, 
literatūros •humanišką' charak- — Kad šis šuo taptų žmogumi ir 
teri." būtų mano vyru! Ir tikrai šuo ta-

• pęs žmogumi. Apsidairęs jis pa-
Aptar3amas ketvirtojo dešimt- sakes savo šeimininkei: — Kaip 

mečio Sovietų literatūrą, Krau- gaila, kad mane pereitais metais 

Kom. Kinijoj vyksta žymesni 
pakitimai vidaus ir užsienio poli
tikos bare. Griežtasis sparnas, sie
kęs pašalinti krašto valdovus, jau 
apvaldytas. Milžiniškoje 900 
mil. gyventojų tautoje pasireiškia 
įvairios srovės, nepatenkintos da
bartine padėtimi. Bent šiuo me
tu jos nepavojingos valdantiems, 

Kom. Kinijos vyriausybės at
stovai atsilankiusiems užsienie
čiams aiškina: kraštas yra labai 
neturtingas. Visa tai tiesa. Žem
dirbiai ir darbininkai mažai te
uždirba, nors parėjusiais metais 
jų atlyginimas nežymiai pakel
tas. Maistas ir pragyvenimui bū
tini reikmenys tegaunami patei
kus valdžios korteles ar leidimus. 
Daugelio būtinų prekių trūksta. 
Juodoji rinka nepašalinta, nors 
įvairūs tarpininkai, ypač kortelių 
ir leidimų padirbėjai, kartais bau
džiami mirties bausme. 

Daugumas gyventojų baimės 
slegiami. Jų laisvės .ir teisės su
varžytos. Viskas priklauso nuo 
partijos sprendimo. Partijos per-
persekiojami ir naikinami. Apie 
30 mil. kinų, prieš revoliuciją 
buvusių turtuolių, net šiuo me
tu tebėra beteisiai. 

r.ržsienio politika 
Kinijos politinė praeitis tra

giška. Praėjusiame šimtmetyje 
buvusi anglų ir prancūzų ap
siaustis, karas prieš japonus dėl 
Taivano, sukilimai, rusų įsiver
žimas į Mandžūriją ir krašto pri
jungimas, vidinis pakrikimas pa
stūmėjo į 1911 m. Mančų dinas
tijos imperatoriaus pašalinimą. 
Demokratinė Kinija buvo silpna. 
Prasidėjo pilietinis karas, besi-
tęsęs dešimtmečius. 1937 —45 m. 
vyko kinų — japonų karas. Ko-
mintango ir komunistų kovos 
nusiaubė kraštą, kuriame vyravo 
visiškas pakrikimas, badas ir epi
demijos. 

Po komunistų revoliucijos ki
nų žemes sujungė, išskyrus Tai-
vaną, saleles ir Honkongą. Badas 
užgniaužtas, nors ir skurdus mais
tas. Geriau rengiamasi tik did
miesčiuose. Vadinamoji "kultū
rinė" revoliucija sustabdė pažan
gą ištisą dešimtmetį. Pažangą? 
Šis klausimas per daug painus. To
dėl geriau tarti — krašto buities 
pagerėjimą. 

Užsienio politikoje lėmė kraš
to saugumas, tautiniai klausimai. 
Kinai pamiršo anglų, japonų, 
prancūzų padarytas kruvinas 
žaizdas, bet jie gerai atsimena ru
sų nuoskaudas ir Kinijos žemių 

I užgrobimą. Geri kinų — rusų 
santykiai tęsėsi tik dešimtmetį. 
Nuo 1960 m. įtampa vis didėjo 
iki šio meto. Maskvos valdovai 
tikėjosi po Mao mirties santykius 

GEDMINAS GALVA 

pagerinti, bet per praslinkusius 
17 mėn. viltys vėl išblėso. 

Pekino tikslai 
Kom. Kinijos vyriausybė dabar 

siekia šių tikslų: skatinti 'krašto 
ūkį, stiprinti aps'ginklavimą, vei
kliai dalyvauti tarptautinėje poli
tikoje ir ieškoti talkininkų kovo
je prieš Sovietus. 

Ūkiui skatinti reikalinga užsie
nio technologija. Šiuo tikslu Ki
nija II. 3. sudarė penkeriems me
tams sutartį su Europos ūkine 
bendrija. 

Kinijos vyriausybė įsitikino, kad 
neužtenka turėti revoliuciškai 
nusiteikusią kariuomenę, negana 
Mao šūkių, bet reikia ir ginklų. 
Ginklai dabar perkami Anglijo
je, Prancūzijoje ir Vak Vokieti
joje. 

Pekinas susirūpino ir užsienio 
politika pasipriešmti Sovietams, 
susilpninti jų įtaką Afrikoje, 
Amerikoje, Artimuosiuose Rytuo
se, Azijoje ir Europoje. Kiekvienas 
Maskvos siekimas sulaukia ryš
kaus Pekino atkirčio. Kinija ne
gali varžytis su Sovietais ūkiniu 
ar kariniu pajėgumu, bet ji pa
naudoja užsienio politikos prie
mones daryti kliūtis Maskvos sie
kimams. 

Užsisklendusi ir sustingusi 
Kinija pajudėjo. Ministerio 
pirmininko pavaduotojas Teng 
Hsiao-ping, Kinijos politikos vai
ruotojas, lankėsi Burmoje ir Ne-
palyje. Komunistų partijos pir
mininkas ir ministeris pirminin
kas Hua Kuo^feng numato lanky
tis JAV, Europoje ir net Indijoje, 
buvusiame priešo krašte. Su šiais 
kraštais suartėjimas nereiškia pa
stovios draugystės, bet tik pastan
gas užbėgti Sovietams už akių 
ar jiems pakenkti. " 

Pastaruoju metu Maskva ir Pe
kinas aštriai kirtosi dėl Kambodi-

jos — Vietnamo karo, Egipto — 
Izraelio derybų ir ypač Kinijos — 
Sovietų pasienyje vykstančių ne
susipratimų. Abu kraštai prie 
sienos sutelkė kariuomenę, o sos
tinės vėl veda aštrią propagandi
nę kovą. 

Tikinčiųjų nesutarimas 
Kinija ir Sovietai turi tą pačią 

dialektinio materializmo pasau
lėžiūrą, tą patį tikėjimą, tuos pa
čius "pranašus", bet juos skiria 
tautiniai tikslai. Kinai vis dar sva
joja atgauti rusų užgrobtas sritis. 
Rusai jiems atsako, kad nė pėdos 
neužleis "savo" žemės. K:nai ir 
rusaf tiki pasauline revoliucija, 
bet trumpalaikiai tikslai trukdo ją 
įgyvendinti. Kinai vadina rusus 
paklydėliais, iškreipusiais Mark
so, Engelso, Lenino mintis. Rusai 
apšaukia kinus "imperialistų" pa
kalikais ir socializmo išdavikais. 
J'e nepakenčia Kinijos politinės 
paramos Egiptui derėtis su Izrae
liu, jos ryšių su Šiaurinio Atlan
to santarve, anglų "Jarrier" ver
tikaliai kylančių ir prancūzų 
"Mirage" lėktuvų ar Vak. Vokie
tijos malūnsparnių pirk:mo ir 
glaudesnio ūkinio bendravimo su 
Vakarų valstybėmis. 

Sovietų nuosaikusis sparnas, 
siūlęs vengti kinus pulti, "Kant
riai laukti progos su Pekino vy
riausybe >usitarti", galop pralai
mėjo. Laimėjo griežtoji linkmė, 
tarusi: "gana praslinkusio laiko 
padėčiai aiškinti" ir praėjusio 
gruodžio viduryje vėl pradėjo ap
šaudyti Kinrją iš sunkiųjų pro
pagandos patrankų. Kovon prieš 
kinus įjungtos visos politinės prie
monės. Kinijos pasienyje budi 
0,8 mil. stipriai ginkluotų karių. 
Kinai tebešneka apie neišvengia
mą karą prieš Sovietus, bet jau 
sparčiau ginkluojasi, nors vengia 
veiksmų, kurie sukeltų karą. Po-
Stiprus šaltis lyd; kinų — rusų 
litiniai pasitarimai nutraukti, 
santykius. 

• 

JUODŽIAUSIAS ANGLIJOS 
ISTORIJOS PUSLAPIS 

Priverstinis naų grąžinimas į So?. Sajuagą 
Pastaruoju laiku Didžiosios Bri 

tanijos valdžia atidarė studijoms 
tuos archyvinius dokumentus, 
kurie liečia II pasaulinį karą ir 
pokarinius metus. Betgi liko slap-' 
ti tie dokumentai, iš kurių būtų 
matyti, kaip buvo sunaikinti be
veik trys milijonai rusų, vyrų, 
moterų ir vaikų, kurie pateko į 

jtems visus turimus pinigus ir pa
dėjo jiems pabėgti. 

Pagal dokumentus, kurie at
spausdinti N. Tolstojaus kny
goje, 1941 m. Hitlerio armi'ai 
staiga užėmus didel'us Sov. Są
jungos plotus, apie 6 milijonai 
rusų atsidūrė Vakaruose. Vienr Jų 

anglų - amerikiečių ' ^ ^ [ ^ »»«o belais^U kiti vokie-
Prancūzijoje, Vakarų Vokietijoje, i & ų P"^"8 wmbAtl ohip^ot^ 
Austrijoje ir Italijoje tuo metu, 
kai nacistinę Vokietija galutinai 
kapituliavo. 

Šiomis dienomis knygų rinkoje 
pasirodė stambus veikalas "Jaltos 
aukos", išleistas Holder ir 
Stoughton leidyklos Anglijoje 
Tai Mikalojaus Tolstoi (tolimas 
giminaitis garsaus Tolstojaus), 
rusų pabėgėlio, kuris keletą metų 
rinko medžiagą Anglijoje ir ki
tur. Knyga yra negailestingas 
kaltinamasis aktas Anglijos uis. 

' reikalų ministeriui Anthony Ede
nui, kuris leidosi įtikinamas Sta
lino ir Molotovo, kad reikia re-

jpatrijuoti rusus be jokio skirtu-
I mo į Sov. Sąjungą, nors ameri-
į kiečiai ir pats Winstan Churchil-
lis buvo kitokios nuomonės. 

me krašte ir ka p vergai išvežti į 
Vokietiją ir įjungti į karinę pra
monę, dar kiti savanoriškai įs*o:o 
į Reicho kariuomenę. Pastarųjų 
tarpe buvo daug kazokų, kure, 
nepakęsdami komunistinio reži
mo, tikėjosi, kad pagal'au po ka
re jų žemė bus laisva. Hitleris į-
sakė, kad rusai savanoriai tuojau 
būtų perkelti į kitus frontus, kuo 
toliau nuo Rusijos, arba pasiųsti 
į kariškus dalinius kitose oku
puotose teritorijose. 

Kai 1944 m. Sovietai atsigavę 
ėmė stumtis į Vakarus, jie Lenki
joje ir Vokietijoje paėmė į nelais
vę apie 3 milijonus rusų. Kiti trys 
milijonai pateko į anglų - ameri
kiečių rankas. 1944.DC9 Anglijos 
valdžia, p'rmininku esant Chur-

Vien tik Edeno iniciatyva prieš\<***}™> Anthony Edenui ins.V 

Vietnamo-Kambodijos komunistų karo veiksmų. Sudegintas kaimas 
prie An Nong, išdeginti ryžių laukai 

Jaltos konferenciją ir po jos du 
milijonai ir 250 tūkstančių rusų 
buvo jėga susodinti į užrakintus 
vagonus ir pasiųsti į Sov. Sąjun
gą, kur vieni buvo sušaudyti, o 
kiti ištremti į naikinamąsias Si
biro stovyklas. Kiti 750 tūkstan
čių arba išsigelbėjo nuo repatri-
jacijos, arba buvo užmušti tų 
britų kareivių, kurie vykdė repat
riaciją. Dar kiti, nenorėdami pa
tekti į bolševikų rankas, patys nu
sižudė. 

Galima suprasti, kad N. Tols
tojaus knyga Anglijoje yra didelė 
sensacija, nes ji yra kaltinimas ne 
tik Edenui, bet ir Anglijos užsie
nio reikalų ministerijai, kuri, į-
vykdžiusi Edeno įsakymą, paslė
pė visus dokumentus ap'e tą 
žmonių atidavimą mirčiai. "Jal
tos aukoms" pasirodžius, atsira
do tos tragedijos gyvų liudinin
kų. Vienas tokių yra Julian A-
mery, buvęs parlamento narys ir 
užsienio reikalų viceministeris. 

Julian Amery karo metu vado
vavo specialiam anglų kariniam 
daliniui, kuris turėjo palaikyti 
Jugoslavijos partizanus. Tame da
linyje buvo du rusai, pabėgę iš 
Hitlerio kariuomenės užimtų 

I Sov. Sąjungos vietų. Kai atėjo įsa-
įkymas rusus repatrijuoti, tie du 
rusai kariškiai maldavo anglų ka
rininką neatiduoti jų į Sovietų 
rankas. Amery, kuris labai gerai 

! suprato situaciją, padovanojo 

tuojant, nusprendė patenkinti 
Maskvos diktatoriaus reikalavimą. 
Pirmoji rusų pabėgėlių grupė bu
vo 1944 m. spalio mėn. susodin
ta į laivą ir nuvežta į Murmans
ką, o Edenas diplomatiniu keliu 
užtikrino Molotovą, kad visi ru
sų piliečiai, patekę į anglų ran
kas, bus "bet kokia kaina" re
patrijuoti. Suprantama, kodėl 
daugelis rusų, nelaukdami prie-
vartnės reptarijacijos, žudėsi, no
rėdami išvengti neišvengiamo li
kimo. 

Kai 1945 m. konservatoriai tu
rėjo užleisti valdžią darbiečiams, 
naujasis užs, reikalų ministeris 
Ernest Bevinas suprato, kas de
dasi, ir pareikalavo smulkaus ra
porto apie rasų repatrijavimą. 
I? to raporto paaiškėjo, kad "re
patrijuojantiems rusams nebuvo 
panaudota jokia prievarta". 

Tolstojus savo knygoje atsklei-
džia taip pat baisius vaizdus, 
koks buvo likimas reprar'javusių 
ir kaip jie buvo sunaikinti Sibiro 
stovyklose. O vienintelė jų kaltė 
buvo — apsikrėtę kapitalizmo ba
cilomis. 

Dar reikia paminėti, kad į re
patriaciją buvo įjungtį ir keli 
tūkstančiai vadinamų "baltųjų 
rusų", kurie, kovoję su bolševi
kais 1919 m., pabėgo į Vakarus. 
Stalinui pavyko ir šiuos "caristus" 
pasigauti J'e buvo pirmieji spa
lio revoliucijos pasėkoje pasiprie
šinę bolševikų režimui. — /.V. 

KAN. FELIKSĄ KAPOČIŲ 
PRISIMINUS 

lmš pamini 
Situose p3!?3ry*~' 

asmenybės kulto iškastravote^. 
Kkv. 

DR. P. MAČIULIS 

13 Petrapilio dvasinės akademijos prof. J. Macu-
levičius-Mačiulis buvo paskirtas rektorium į žemaičių 
kunigų seminariją. Vyskupui Cirtautui vyskupaujant, 
jokių naujų reformų seminarijoje negalėjo įvesti. 

Vyskupas Pr. Karevičius pradėjo žvalgytis vys
kupijoje, kuri tuo metu buvo vokiečių okupacijoje, kas 
ypač sudarė sunkumų seminarijai išlaikyti, klierikus 
sušaukti mokslą tęsti. Seminarijos reikalai palietė taip 
pat naują iš penkių į šešis kursus pertvarkymą, kas 
sudarė naują galvosūkį, nes jautėsi mokomojo perso
nalo didelė stoka. 

Kaunan atkviestų klierikų mokslo metai-kursai 
buvo einami pagreitintu tempu, pusmečiais pirma išly
gintai naujai šešerių metų mokslo programai iš anks
čiau buvusių penkerių metų, ir antra susidariusiai di
delei kunigų stokai senoms parapijoms aprūpinti 

Atvykę 1917 metų rudenį mokslą tęsti trečiame 
kurse, nuo N. Metų buvo keliami į ketvirtą ir t.t. 
Profesoriauti seminarijoje buvo pakviesti kun. dr. šo
va ir kun. Morkus Markelis, abu tik ką baigę aukš
tuosius mokslus. 

Seminarijos inspektorium paskirtas buvęs pre
fektas kun. Kazimieras Paltarokas, o dogmatinės te
ologijos postą iš prof. Br. Lauso perėmė naujas aka
demike* M. Markelis. Klierikai patyrė netikėtumą iŠ 

j vadinamo aaujo kapriicao (v**aa a<flirTtatyd,iiuay> 

kun. Wolovičiaus) dėl pakviesto klierikams kapetio-
nauti pranciškonų gvardijono kun. Kazimiero Bizaus
ko. Tai buvo nevykęs derinys kberikams auklėti dvasiš
ka i labai svarbus postas einantiems į kunigus. 

Didelių sunkumų su nepritekliais ir vargų semi
narija turėjo patirti dėl klierikų aprūpinimo maistu 
ir kuru, nes tuo metu vokiečių karinė žandarmerija 
saugojo visus privažiavimus į Kauną, kad niekas ne
drįstų |vežti miestan maisto produktų. Nedaugelis 
klierikų tegalėjo iš namų pasitelkti negendamų mais
to produktų, bet vargais negalais yrėsi pirmyn. 

1918 metais vyresniųjų kursų klierikai jau birže
lio mėnesį buvo šventinami kunigais, kurių skaičiuje 
ir diakonas Feliksas Kapočius. 

Pirmą vikaru paskyrimą kun. F. Kapočius gavo 
į smarkiai aplenkimą Pakaunės apylinkę (tarp Jo
navos ir Kauno) Šėtos parapijon. 

Savo plotu Šėtos parapija buvo didelė, geresnės 
žemės plotai priklausė tokiems lenkams, kaip šemia-
tams, Poškoms ir panašiai, o dvarų žemių pakraš
čiuos skurdo ant smėlėto dirvožemio kaimiečiai Jų el
gesys, kaip ano meto beveik visų dvarininkų, su ma
žažemiais bei bežemiais darbininkais nebuvo korektiš
kas, bet vargani žmonės tempė savo sunkią dalią. Nau
jai paskirtas vikarauti kun. F. Kapočius greit suėjo 
į sąlytį su tais bedaliais, pirmoj eilėj teikdamas dva
sinę paguodą ir padrąsinimą susilaukti šviesesnių die
nų. 

Jis nesivaržė lankytis skurdžiose vadinamų ordi
narininkų gyvenamose patalpose, tad vietiniai ponai 
tą kunigo bendravimą su skurdžiais suraukta nosi
mi greit pastebėjo, nors susitikdamas su dvarinin
kais, atsiliepdavo į juos taisyklinga lenkų kalba, še-
mfotams ir Pošksms kun. Kanočhis TU supratimu v+n-

įtiek tar*© l&vooiaaafe tarai savo £ys»j lietuvšg jaadr į 

tesnis žmogus už lenką. 
Be šitos jo širdžiai svetimos aplinkos, atsirado ki

ta baisesnė dargana, kai 1919 metų pradžioje palai
dos raudonarmiečių grupės užplūdo Kėdainių apylin
kes ir, plėsdami iš kaimiečių paskutinius maisto pro
duktus, siekė ir Sėtos parapiją. Kun. F. Kapočiui tek
davo pirmam lankyti sunkiai sergančius ligonius, be
veik susiduriant su raudonarmiečių pakrikusiais dali
niais. Užsikrėtė Šutine, sunkiai ją išgyveno, bet pa
sveiko. 

Ne paslaptis, kad metų metais visokiariopal 
skriaudžiami dvarų darbininkai pradžioje gal ir buvo 
susižavėję komunistinių pažadų propaganda, bet savo 
akimis pamate, kaip komunistai elgiasi su kitais žmo
nėmis kaimuose, plėsdami vargšų paskutinį kąsnį iš 
burnos, greitai nusigręžė nuo bolševikų. Jie nesileido 
įtikinami kad visi kunigai ir dvarininkai yra buožės, 
išnaudotojai 

Jie žinojo, kad kun. Kapočius lankydavo sergan
čius ligonius net tolimesniuose kaimuose, tariant bol
ševikų užimtoje zonoje. Tie patys darbininkai jį per
spėdavo ir patardavo vykti aplinkiniais keliukais, kad 
nesusitiktų su raudonarmiečiais. 

Tik tokių įspėjimų dėka, pasakodavo kun. Kapo
čius, nepaisant, kad tokioj kelionėj vilkėdavęs papras
to kaimiečio rūbais, jis net kelis kartus išvengęs jam 
paspęstos bolševikų kilpos patekti į jų rankas. 

Raudonųjų bolševikų kilpos išvengęs, apsikrėtęs ir 
sunkiai pakėlęs dėmėtąją šiltinę, 1920 metais kun. 

F. Kapočius iš dėtos buvo atkeltas į Kauną Žemai
čių vyskupo katedron katedros vikarų pareigoms. 

{Bua dauciau) 



VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Su Clair, Pa. 

Į kurias atnašavo Nekalto Prasidė-
; jimo Lietuvių parapijos klebonas 
j kun. Simeonas Saulėnas. Pamal-

Vasario 12 d. apylinkinėse lie-į dų metu smuikmikas Iz. Vasyliū-
tuvių parapijose, vyčiams talki- į nas grojo smuiku, o Vytenis Va-
nant ir klebonams pritariant, Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktis 
buvo prideramai paminėta šv. 
Mišiomis, iškilmingomis apeigo
mis ir rinkliava persekiojamai 
Bažnyčiai Lietuvoje. Lietuvos Vy
čių 144-toji kuopa, norėdama šią 
šventę įspūdingiau ir reikšmin
giau paminėti, vasario 16 d. va
karą Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
St. Clair, Pa., susirinko iškilmin-| 
goms Mišioms, kurias koncele-
bravo trys uolūs Vyčių kuopos 
kunigai. Pagrindinis celebrantas 
buvo kun. Matas Jarašūnas, Ši
luvos Mergelės, Maizeville, kle-} 
bonas. Koncelebrantai buvo prel. 
Juozas Neverauskas, Šv. Jurgio, 
Shenandoah. klebonas, ir kun. Al
gimantas Bartkus, vietinis šv. Ka
zimiero, St Clair, klebonas. Mi
šios buvo atnašautos lietuvių kal
ba ir per Mišias lietuviškai atsa
kinėjo ir lietuviškai giedojo su
sirinkę vyčiai. Šventei pritaikytą 
turiningą pamokslą pasakė kun. 
M. Jarašūnas. Aukas Mišioms at
nešė procesijoje lietuviškais rū
bais apsirengų kuopos vyčiai. At
nešė Amerikos vėliavą, išreikšti 
Vyčių ištikimybę Amerikai, Lietu
vos vėliavą — priminti, kad Lie
tuva yra mūsų tėvų žemė ir kad 
vyčiai yra lietuviai; lietuvišką 
koplytėlę — priminti vykdomą 
ir žiaurų tikinčiųjų persekiojimą 
Lietuvoje; lietuvišką knygą, kvie
čių pėdelį, margučių ir kitų me
niškų darbų — išreikšti Lietuvos 
turtingą kultūrą ir visapusišką 
išsivystymą bei pažangą, ir, pa
galiau, vyčių konstituciją — pa
brėžti "vyčių pasišventimą dirbti 
Dievui, lietuvių tautai ir Ameri
kos gerovei. Po Mišių, sugiedo
jus Lietuvos himną, Vyčiai persi
kėlė į parapijos salę, kur įvyko 
kuopos mėnesinis posėdis. 

Kuopos dvasios vadas kun. Ąl. 
Bartkus priminė, jog šiemetinė 
šventė yra labai svarbi ir tam 
tikra prasme įpareigojanti Vyčius j 
nepraleisti jos be svaresnių nusi
statymų ir pasiryžimu. Lai ji ne
sibaigia po Šių trumpų valandė
lių vien pamaldomis ar gražio
mis kalbomis! Ši vasario 16-toji 
yra 60-toji Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukaktis. Šiais 
metais sukanka 725-keri metai 
nuo Mindaugo apvainikavimo 
pirmuoju Lietuvos karaliumi. Rei 
kia, kad šių istorinių sukakčių 

syliunas užbaigė pamaldas Ba
cho trumpu preliudu G-Moll. Po 
pamaldų žmonės susirinko į baž
nytinę svetamę, kur įvyko oficia-
liojis dalis. 

įnešus vėliavas, atgiedojus 
himnus, klebonas kun. S. Sime
onas Saulėnas atkalbėjo invoka-
ciją ir EI. Vasyliūnienė skaitė pa
skaitą. Išnagrinėjusi istorinius 
faktus, preiengentė pabrėžė reli
gijos reikšmę kovoje už tautinę 
nepriklausomybę bei tautinės są
monės egzistenciją ir išsilaikymą. 
Kun. Jonas Klimas inešė įdomių 
minčių savo kalboje: jis kalbėjo 
apie atskirus įvykius, kurie įvyko 
vasario 16 d. Pvz. vyskupas Ba
ranauskas gimė vasario 16 d. Ku
nigas Valkavičius ragino čia iŠ 
seniau gyvenančius lietuvius 
rinkti seniau spausdintas knygas, 
rašytus laiškus ir bendrai medžią 
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ninkėms po koncerto buvo įteik
ta gyvu, gėlių. Muzikas Faustas 
Strolia iš Chicagos, pagrindinis 
minėjimo kalbėtojas, lietuvių ir 
anglų kalba vaizdžiai kalbėjo 
apie Lietuvių tautos neįkainuoja
mą brangenybę, lietuvybės palai
kytoją — lietuvių dainas ir gies
mes. Lietuvių dainos visad lietu-
T lydėjo, jį drąsino ir guodė. Lietu
viai turi milžinišką dainų ir gies
mių lobyną. Po programos muzi
kas Strolia, išdalinęs lietuviškų 

gą, kun vis labiau darosi m u m s | j . . , _̂ , . . , , . Z • i. j i — - • damų tekstus, pakvietė dalyvius, brangesne, kada keičiasi gyveni-«- - " ~ ^ - - -
mo sąlygos ir mūsų buvę gyveni 
mo reikalai darosi istorija. Meni
nėje dalyje kun. Vincas Valkavi
čius atliko'trijų kunigų sukurtas 
dainas, Vyteniui Vasyliūnui a-
kompanuojant. Šios dainos: kun. 
Aleknavičiaus "Prašom, prašom 
paklausyti, prel. Maironio "Kur 
bėga Šešupė'* (Sasnausko melodi
ja) ir vyskupo Baranausko "Gie
du giesmelę". Susirinkę šiltai 
priėmė programą. 

Sugiedojus "Marija, Marija", iš
nešus vėliavas prasidėjo neoficia
lioji dalis, užkandžiai ir pokal
biai. Minėjimas praėjo nuošir
džioje nuotaikoje, susirinkę pasi
juto esą lietuviai broliai ir sese
rys. 

Aukų Altai surinkta 315 dol. 
K. 

Dayton, Ohio 

Nors minėjimui buvo ruošia
masi ilgesnį laiką, tačiau beveik 
Iki paskutinės dienos nebuvome 
tikri, ar minėjimas galės įvykti, 
nes Ohio valstiją kartu su Day-
tonu buvo užklupę šalčiai, snie
go pūgos, paralyžavo bet kokį ju
dėjimą. Tačiau išaušo gražus va
sario 12 sekmadienio rytas, pirmą 
kartą pasirodė saulutė. Sekančią 
dieną šalčiai ir sniegas vėl sugrį
žo. 

Minėjimas pradėtas Iietuvisko-
svarba ilgai ir gyvai pasiliktų j mis pamaldomis už pavergtą Lie-
murnyse; kad dažnai prisimintu- j tuvą,* prisiminta jos kančios, ra-
me, kad esame tos taurios Lietu- Į gfnta dirbti, aukotis jos labui, 
vos ainiai, kad Lietuvoje vargsta j žvelgti į ateitį su vfltrmi ir nenu-
ir kenčia mūsų broliai ir seserys.} shnfrrri, nors jos padangė tamsi, 
Tomis mintimis vedini, šios V y - i n e s naktis tamsiausia prieš auš-

lietuvius ir nelietuvius bendrai 
dainai. Net ir miesto meras ban
dė sekti lietuviškų dainų žo
džius ir melodiją. Išdainuota net 
16 dainų, palydint muzikui Faus
tui su akordeonu. 

Tautinių šokių grupė "Vėje
liai*', palydint Judy Petrokas ir 
Cecilia Lisankis pašoko tautinių 
šokių, šokius pristatė Elinor Slu-
zas. Pabaigoje Mary Lucas su sa
vo štabu, pagamintais ir sunešti
niais valgiais pavaišino svečius, 
programos dalyvius. 

Dalyvavo gausiai iš Columbus, 
Cincinnati. Lima ir kitų vieto
vių. 

yra 80 metų amžiaus, ir kad vie
toj Vytauto kabo Lenino pa
veikslas. Valerija savo įdomius įs
pūdžius paįvairina penkiom nuo
traukom; gintaro išdirbiniais, liet. 
tautiniais audiniais su įrašais Lie
tuva, dail. Antano Žmuidzinavi
čiaus paveikslais ir džiaugsmin
gu susitikimu su giminėmis, ku
rių niekada nebuvo mačiusi. Va
lerijos tėvas Antanas Radzevi
čius į JAV atvyko 1914 metais, jo 
žmona ir duktė Bronė laikinai 
liko Lietuvoje, bet prasidėjęs ka
ras sutrukdė jų planus. 2mona 
su dukra pasiekė Ameriką VVest-
ville, 111., tik 1921 metais, kur po 
kiek laiko jų šeimoje gimė Valeri
ja. Valerija augo ir gyveno tarp 
svetimtaučių, jos vyras airis, bet 
jinai lietuviškai kalbėti ir rašyti 
nepamiršo. Tiems lietuviams, ku
rie primiršo lietuviškai kalbėti 
ar net neturėjo progos išmokti, 
Valerija organizuoja lietuvių kal
bos kursus. LB biuletenyje "Brid-
ges" patyrusi apie lietuvių kalbos 
kursų galimybes, nieko nelau
kusi kreipėsi į kun. Antaną Sau-
laitį, su prašymu būti lietuvių 
kalbos mokytoju. Gavusi sutiki 
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NEDZINSKAS, 4965 Archer Ava. 
Obcago, ŪL 60632, telet, 927-5980 

C V I NG 
ŠERĖNAS perkrausiu haldua Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pūna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8068 
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MABQUEriTE PAKKE 
Z~įų Imtų mnrinte po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-os ir Talman Žemiau $34,000. 

BCTŲ NUOMAVIMAS 
Namo pirkimas — Pardavtmas 

Valdymas 
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BELL RE A LT Y 
t. B A C E V I Č I U S 

6455 8*. Ksdsls AVA. — 778-22SS 
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fvatriŲ prekia patrinkimas nebraa-
ptal iš masŲ sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPEESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

SSSS S. Halsted St.. CUcagoy m «0«08 
2501 w. estu st.. cnicago. m. soss* 

Telef.: »»-MS7 — 254-S520 
Vytautas Vahatiaas 

RllllHllllllimilHI 

Minėjimas^ buvo'lilrrmoįa-1 " ^ nuoširdžiai pradėjo organi-
mas ir vakare rodomas per TV. 
Aukų Altai ir Bendruomenei 
surinkta apie 600 dolerių. Minėji
mą ruošė lietuvių kultūros komi
tetas, kuriam šiais metais vado
vauja Mrs. Aldona Ryan, kuri 
daug padirbėjo ruošdama minė
jimą. Programą labai gražiai 
abiem kalbom pravedė Laima 
Raštikytė. 

Dalyvis 

• • 

Park Forest , 111. 

ATGYJA LIETUVYBĖ 

čių kuopos kunigai, norėdami il
gesniam laikui išryškinti šven 

ą. Laike IV. Mišių lietuviškai 
giedojo choras ir St Bučmys pa 

tės reikšmę, sutartinai siūlo vy- giedojo sol a p 0 pamaldų per 
čiams imtis naujo žygio ir parem
ti kunigų siūlomą pasiryžimą. 
Kunigai pasižada bent sykį j mė
nesį atlaikyti šv. Mišias lietuvių 
kalba ir kreipiasi į vyčius prita
rimo ir paramos. Šiuo metu vi
soje AHentown vyskupijoje nėra 
nė vienos bažnyčios, kur Mišios 
būtų atnašaujamos lietuviškai. 
Siūlomos Mišios būtų laikomos 
paprastai paskutinį mėnesio sek
madienį, 12 vai., Sve. Šiluvos Mer
gelės bažnyčioje, Maizeville, Pa. 
Be to, šis paprotys kaip tik gra
žiai supultų su a.a. Kun. Bielskio 
mintimis ir norais, kai jis staty
dino šią gražiai dail. V. Jonyno 
išpuoštą bažnyčią. Jis puoselėjo 
viltį, kad ji būtų ne vien para
pinė bažnyčia, bet kad su laikcr 
ji taptų lietuviška šventove, ku
rią visi lietuviai lankytų. Vyčiai 
šiltai priėmė Šį sumanymą ir pri
tarė jo įgyvendinimui. 

Stasys Vaičaitis 

Cambridge , Mass. 

sikelta Lietuvių kluban, kur buvo 
tęsiama programa. 

Pradinėje ir oficialioje dalyje 
sveikino Daytono miesto meras 
James H. McGee» kartu paskelb
damas Vasario 16 Daytone kaip 
"Republic of Litbuania Day". 
Latvių vardu — Alexander Dzir-
ne. palinkėdamas laisvės Lietu
vai. Nutarta pasiųsti Amerikos 
prezidentui, valstybės sekretoriui, 
Ohio valsh'fos gubernatoriui, se
natoriams ir kongreso atstovams 
laiškus, prašant pagalbos paverg
tai Lietuvai. 

Po oficialiosios dalies, minėji
mo dalyviai tarėjo jetą, bet ma
lonią progą išklausyti mūsų ži
nomos ne tik Amerikoje, bet ir 
kituose kraštuose- talentingos 
smuikininkės Elenos Kuprcvičiū-
tės — Bergen koncerto. Tai pir
mą kartą efoytoniškius aplankė 
aukštos klasės solistė — smuiki
ninkė. Ji išpildė Budriūno raudą, 
Paltanavičiaus porą lietuvių liau-
CedTia Lisamkis, pdsoko tautinių 

Isikų kompozictjaSj rfso 8 daly-
Vasarifl 9 dieną paminėta ne-! his. Dalytiti labai šHtai priėmė 

priklausomybės sv«itė G*m- į pianistę. Pianino fšlyi^c Go~ 
bridge, Mass. Minėjimas buvo ptt lumbo Capital U. muzikos pro-
cetas specialiomis pamaldomis, i fesorė Vereu Dambrans. Meni-

Pietų priemiesčių "Star", tu
rintis apie pusės milijono skaity
tojų, išeinantis sekmadieniais ir 
ketvirtadieniais, sausio 29 d. per J 
visą puslapį išspausdino: "To Lic- i 
huania with Love'\ Valerijos 
Wol£f įspūdžius iš okupuotos 
Lietuvos. Valerija ir jos vyras 
Bill Wolff, praeitą rudenį buvo 
nuvykę į Vilnių, ten patirtus įspū
džius angliškai kalbantiems per
duoda įspūdingai, objektyviai. 
Apgailestauja, kad neleido nuvyk
ti į tėvų gimtuosius namus Pa
nevėžyje aplankyti senelę, kuri 

Zuoti lietuvių kalbos kursus, pir
mosiomis dienomis jau užsiregis
travo 8 kursantai, tikimasi turė
ti pilną klasę. Kursai prasidės ko
vo 6 d. 8 vai. vak., pamokos vyks 
kiekvieną pirmadienio vakarą 
nuo 8 iki 10 vai. Freedom Hali, 
410 Central Park, Park Forest, 
111. Registraciją vykdo Valerija 
Wulff, telefonas 748 — 6433. 
Apylinkėje, kurioje lietuviai ne

buvo žinomi biuletenis "Brid-
ges" sužadino jausmus, atgyja lie
tuvybė. Organizuojami lietuviu 
kalbos kursai, planuojama lietu
viška organizacija, klubas. 

Linkėtina Valerijai Radzevičiū
tei — Wulff, kun. Antanui Sau-
laičiui ir LB biuletenio "Brid-
ges" redakcijai geriausios sėkmės, 
kilniame lietuvybės darbe. 

K. Brž. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plaaname ir vaSkaejaa* 

visa rimų grindis. 
J. BUKTOS - IeL RE 7-51«8 

Budraitis Realiy Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 
be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl tarimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 

j NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir. 
1 SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus i 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St., Cbicago, EI. 

767-0600 arba T78-9S71 

HEI# >VAJS.X*4i — %J3^EiS 

TYPIST 
NEED PERSON PART TIME. 

PLEASE CONTACT: 
MISSr GRANT — 373-2144 

If interested in part time; typing 
hours ftedble, salary open Call 
faetweeo 9 A-ML and S PJM v^eluiąys. 

HOlrJEUEPiF 
6 days per week. Liv«e in oc go. 

Own room, T\. Rei. Mušt speak some 
Eagfisb. 

27S-S2W. Ask for Mr. CelozzL 

HELP WANTED V^EAI 

POLISmGRS — ESPER-D 
Good base pay. pius piece work, and 
overtime. Benefits 

AELXNGTQN PLAHXG Cp. 
600 S. Vermont, Palatine, HL 

TEL. 359-1490 

We Ne&d An Ali Around 
M E T A I W 0 R K I N G 

S R 0 P M A R 
With some weidiag experience. 

Exceilent benefits. Steady worK-

€ a f l -
3444690 for intervie* 

SHEET METAL MAN 
Some esperience in shear aod 

purich press. 

Ref rigeraf lon Trainee 
Will traiii. Good co. benefits. 

Call — MR. MULLER 
Betweea 10 and 11 

2 4 2 - 8 9 4 0 -

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

TeL: 376-1882 arba 876-5996 

mmjcmtHAMA — FOR RIMT 

Balto Sniego Parkas 

10<W, — 20% — »»<% 
ui apdrand» ano 
TrtHo pSA 

ptsctea nokCett 
Ir 

Paieškojimas 
ANTANAS JAUNIŠKIS ieško sa
vo buvusių drangų. Jis yra studi
javęs Vilniuje, o dabar gyvena 
Kaune. Prašome atsiliepti per 
Benių Kašinska. 770 Bailey Rd.. 
W. Henrietta. N. Y. 14586, telef. 
716—334-9416 

FRARK Z A F 0 L I S 
SM6H Weflt »5t» %tx 

Odoaco, IDlBoto 
Tfi: — GA %-<i*HA 

— Jei nerimauji dėl pavėla
vimo ) laivą, prisimink "Tita-
nicą". Sidney Bokm 

^'iHitttiHiimniiiiiHiimHiitmnt lummiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiii'č 

PI TKT DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

SY. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- M t e l d o -
••» PteL 

Naujasis Testamentas yra ptatako formato, {riStas kietais virSe- £ 
bais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina. 

"DRAUGO" knygyne 

niinois gyventojai prašomi pridėti 50 centą mokesčiams ir pasiuntimui. 
(Kitur gyveuautiejl pridekite 35 centus). 

Gera vnę* visiems įsigyti Nauiafl Tertamenta- Shtfkite užsakymas: 

D R A U G A S 
464i W«jtf I M Stra«t 
ciiuįh Hiiii mn 

tWIUIIIIIUUIIUIUUIMII1ltl<lllllliMUmiWIIIIUnHWHHHmHtUIHMHIIIIIimH'r 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio progra
ma Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis 1 Baltic Florists 
— gelių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway. So Boston, Mass 
02127. Telefonas 20&O489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite didelį pasirtnldma lietuviškų 
knygų. 

4 vieneto mflra* ir garafa*. Mar-
ųuette Pke. Naujas gazu Šildymas. 
Našle atiduoda už $38.800 

Patikima*. S kamb. 18 metų m4ras 
Ir garažas. Centr. oro Šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beLsmentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marųuette Pke. $29.900. 

Gražm platus sklypas Ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Uoksas "raMb". Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant Sil-

! dvmo dvi kontrolės. 2 auto mftro 
garažas. Daug priedų. Tik oamste 

I nupirksite nž $40.000. 
Gražus 5 kamb. apie 20 metų ma

ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marguette Pke. Tuoj galite \ 
užimti. $27,900. 

Tvirtas 2-jų aofcStų maras. 2 butai 
Ir maloni*, biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$38.500. Marąuette Pke. 

iminiiimiiiui 
Radijo Valanda jau viri 35 m tarnau
ja New Jersey, New York ir Connecti-
cut lietuviams! 
Kas Šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. popiet 
13 WEVD Stoties New Yorke 1330 
ki!.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97.9 

FM. 

Dfrekt. Dr. JokObu 3. 
14«7 Force Drlve 

MountaJmide, N J. t70n 
TeL 232-S545 Cc«de> 201 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu
viškų kultūrinių valanda angių kalba 
U Seton Hali Universiteto radijo sto
ties <New Jersey WSOf 89.5 meg. 
FM) Ptrmad T.30A3tJ vai. vakaro. 

r*4. I S*uk«»̂  

4 kamb. bota* suaugu
siems, be vaikų, arba pensininkas. 
Jokių gyvuliukų. 45-os ir Fairfleld 
apyl. Skambint tel 523-9164 arba 
776-<r784 

i . 
. • • • » » • • * » » > • • » • • * » • • 

Į S I G Y K I T E D 
0* • • ' 

i B A S 

Yaldis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534] 

įimtiitniiitimiHiiiiiHiitHiiiimttiimiiiu 

THE BALTIC NATIONS 
Prof dr, BROMO i. K \S iJfi 

naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — II D karo įta
kos analize tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 
Kaina $12.00 320 pusi. Užsakyti 
paštu 
DRAUGAS* 45*5 We*t H3rd Street 

Hnicairo. IJL 60629 

Illinois gyventojai prideda 60c 
mokesčių ir persiuntimo išlaidoms 
iiiiiHiiHiiiiiiiiiiiHHiiitiimmumuiiiim 

• 

Mūr. 6 botai po 6 kamb. Gera* 
tnvp.Rtavima*. Muraoette Partc*. — 
$42.900. 

Ma-
Parka. 

MnUnls. S botai po S 
žaa ImokSJUnas. Marąuette 
$10.900. 

H t m 4 
quette Parke 

tr 
PUrua. $39.500. 

Umr-

Mkunl Reach. c kamb. aamaa 
parduodama* d S Ugom. $$5.000. 

M«a tortme pardavimai Florida! 
tteoklo nanra. 5«rhit1»^l r^'ktl, | » r -
«ootl ar mamrtf, Akarabtokfc 

VAIRĄ REAL ESTATE 
TeL — 925-6565 

D e M E s i o 
wmm » i i a.»m.a.«a«.t!»3i!ar!ir»«uKiMat«! 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojhnas yra 
grasus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

tiUUlUliUlUIIUMIlVUlUlUUUUIUaHIiilU 

XX amžiaus madona (psvsikslaa 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. b? Grand 
National Awa/d Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
m. TU puošni dail. POVILO PU2 
MO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Karta ir XX amfiaus 
Madona, Kaina 25 dol. Puiki dova-
sa to dnka bent kuriomis progo-
mis įteikti bent ksm: svetimtau-
čroi ar lietuviui 

Gaunama DRAUGS, 4546 Wsst 
68rd St, ChĮcaeo, XU 6082į Ui-
•akant pridėti 50 ceasrų už pėwnun-

fttvaMbjaf-



NEPRIKLAUSOMYBĖ 
ATSTOVŲ KCMUOSE 

• Amerikos Balso vecteias A. Pet-1T>RAUGAS. pirro*dter»fe. WJ!R m. vasario nr»£»v 27 č? 
rutis, "Draugo" redakcijos atst. į ' 
G. Krivickienė, Altos atstovai 
O. Barsketytė, J. Pakaika, dr. 
J. Genys, kun. J. Prunskis. Lie
tuviai dar aplankė ir Baltųjų 
rūmų pirmininką Th. O'Neil pa-

Lietuvos nepriklausomybė 
1 JAV Atstovų ritamose Wa-
i shingtone, D. C., buvo paminėta 
vasario 21 d. Invokaciją su-, 
, . . . . . - . _ dėkoti už palankumą Laetuvos i kalbėjo kun. prof. A. Jurėnas i .. . %T^ ~ v; , .* ., • - n * ~i. \ , A <.• ; reikalams. Sen. R. Dole įteikė 
iš Port City, Me. Atidarymo , T . . . , , 

dovaną — Laisves statulos plok
štę. Amerikos Balsas padarė 
pasikalbėjimus su O. Barskety
tė ir J. Pakaika transliacijoms 
į ok. Lietuvą. 

kalbą pasakė kongr. Daniel 
Flood, kalbėjo ir kiti kongres-
manai Iš lietuvių dalyvavo 
Lietuvos atstovas dr. S. Baekis, 

S S f f S S ^ S H ^ ^ ^ ^ ^ atžymėjo 24 valandų pasninku ir 
S ^ r a S i ^ J S J T * 9 1 ? ^ N u o t r a u k < * . i§ kairės - Algis liaciūnas, Birutė Zdanytė, Craig Har-
3. StS^ tobys' Vytautas Maciūnas' Vytautas Volerta^Jr' " « * ^ y ^ ^ £ -

Nuotr. K. Čikoto 

PHILADELPHIA IR APYLINKES 
ORIGINALUS VASARIO 16-

IOS MINĖJIMAS 

Karstas prie Independence Hali 

"Ir jeigu šiandien papūstų 
stipresnis vėjelis, lietuviška dva
sia bematant galinga liepsna iš
degintų iš savo žemės visas oku
panto pėdas, nes ji dar dega, ar 
bent rusena kiekvieno lietuvio 
širdyje". Tai pagalbos šauksmo 
žodžiai okupanto replėse kenčian
čio nežinomo lietuvio ar lietuvės, 
išreikšti "Mūsų tėvynėje" viena
me iš pogrindžio laikraščių. Šį 
sielvartu persunktą šauksmą, re
gis išgirdo, o gal intuityviai su
vokė mūsų patriotinis jaunimas 
ir ryžosi šiapus Atlanto sukelti 
vėją, kuris nors ir silpnoje formo
je, pasiekęs tėvų gimtąjį kraštą, 
prisidėtų prie lietuvybės ugne
lės rusenimo. 

JAV LJS-gos Philadelphijos ir 
Piet. New Jersey skyriaus jauni
mas, niekeno neįtaigojamas, ilgo
kai svarstė būdus, kuriais Vasario 

dom who do not defend it Ma
žesnėmis raidėmis pažymėta: In-
sribed on the bell donated by 
American — Lithuanians. Tai 
kaip žinomą šūkis įrašytas Lietu
vai padovanotame varpe. Lietu
viškai būtų : Per amžius skam
bėk Lietuvos vaikams. Laisvės ne
verti tie, kurie negina jos. 

Pradžioje ne visi praeiviai su
sivokė, kas dedasi, nes nuolatos 
demonstruoja visokie radikalai, 
religinės sektos ir net komunis
tai. Smalsuoliams pradėta dalinti 
informaciniai lapeliai su trum
pais, bet aiškiais įrašais: prisimin 

tardymo kameras, kankinami ka
lėjimuose bei pusbadžiai laikomi 
koncentracijos stovyklose. 

Dienos metu pakaitomis per 
garsiakalbį buvo skaitoma iš LKB 
kronikų, Eltos biuletenio bei The 
Violation of Human Rights in 
occupied Lithuania. Sekmadienį 

Mūsu kolonijose 
[Kenosha-Racine, Wis. 

L B APYL. SUSIRINKIMAS 

Kenosbos - Racinos lietuvių 
kolonijos bendram tautiniam la
bui 1977 m. sutelkė apie septy
nis tūkstančius dol. Per apyi 
kasą paskirstyta daugiau 2,000 
dol. 

LB Kenoshos-Raeinos apyL 
metinis susirinkimas įvyks kovo 
5 d., 4 vai. p. p. Sv. Kazimiero 
parapijos svetainėj, Racine, 
Wis. Valdybos nutarimu yra 
pakviestas susirinkime dalyvau
ti Vidurio Vakarų apyg. pirm. 
K. Laukaitis. praeiviams dalinant informaci-! * - lAUKaitia. Valdyba prašo 

nius lapelius, girdėjosi aiškinimai, v i s u s ' ypatingai jaunimą, gau-
jog jie jau patyrę per radijo ar s i a i dalyvauti. Po susirinkimo 
televizijoje, kas dedasi prie In- užkandžiai ir kavutė. Be to, kas 
depena^ce Hali. Viso išdalinta n o r ė s > b u s sudarytos sąlygos 
1.000 lapelių. Demonstracijos 
ruošėjai džiaugėsi, kad jiems la
bai palanki buvo policija. 

Sekmadienį, vasario 12 d., iš
mušus 12 valandai, fiziškai išvar
gę ( kai kurie visai nemiegoję), bet 
pakilioj nuotaikoj, budynių dalydami 60-tąsias Lietuvos nepriklau 

somybės atsatymo metines, l i f i - . ™ SUSt
T

0)0 r a t U ****&*'. 
dėdami dėl sovietų okupuotos godojo Lietuvos himną ir issis-
mūsų tėvų žemės ir p r o f c j - p - l į 1 ^ P*&*rJ***&!£ 
darni dėl žmogaus teisiu pažeidi- ^ J ę ' 3 !jį. a t S l l a n k e l * " * • 
m„ T • . • . i i-"! . i Vasario 16-sios minėjimą, Įvyku-
mo Lietuvoje, mes budėsime ir . T . . n • * 
pasninkausime 24 vai. Demons- ?. U*™U " " " T * " 
trantai ant rankų - ~ ~ ~ « k l ų ' k u n e n u 0 a l k l ° ' n e m i g o s l r turėjo rais- šalčio buvo fiziškai visiškai išsi-čius, kad išsiskyrus iš minios. Pra-
JA-~ u= • •• x_ ^ T *- • • sėmę ir pasiliko ilsėtis. 
dėjo buriuotis žmones. Latviai K 

atvažiavo su mokyklos vaikais. Į Budynių metu šiek tiek talki-
16-sios proga būtų galima pla- Atvyko su kameromis SBS ( 1 0 , n o l a t v i l i jaunimas ir svečiai iš 

Hartfordo bei Washingtono. 
Vietinis jaunimas džiaugėsi, kad 
juos aplankė Birutė Zdanytė, JA 
V LJS-gos pirmininkė, ir Linas 
Kojelis, S-gos politinis koordina-

aukomis ir prenumerata 
remti savo spaudą ir LB. 

M. Tiškus 

pa-

nistėjantiems — gėda. 
Norėtųsi baigti "Draugo" ve

damajame (1977, XII. 31) para
šytais žodžiais: "Tauta vergijoje 
didvyrių turi. Dabar jų reikia 
išeivijai,, kad ir jie stipriau gintų 
žmogų ir laisvę. Tač'au didvy
rių negalima pasigaminti žodžiais 
— didvyriai turi tapti darbais, 
auka ir pasiryžimu, net iki kraš
tutinės aukos kovodami už savo 
tautą ir kenčiančius brolius". 

Br. Vaikaitis 
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Banaičio 

JORATĖ IR KASTYTIS 
S veiksmų opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiūnas. 
Puiki dovana. Albumas, 3 plokš-
teles. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučiūnaa. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4515 West 63id St, Cbicago, IIL 
60629 
luillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilli 

3 Š 
Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
Ši knyga neseniai gauta. Kie

tais viršeliais. 116 pusi. Išleista 
Melbourne, Australijoje. Kaina su 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
4545 West 63rd St„ Chicago, 111. 

čioms amerikiečių masėms pri- Kan.), W P U I (6) ir KYW (3) 
statyti mūsų pavergtos tautos žmonės' bei reporteriai. Prisista-
skaudulius. Po diskusijų prieita t ė Evning Bulletin, Philadelphia 
išvados —reikia pasirūpinti kars- T n q u i r e r i r Philadelphia Daily 
tą, žvakes ir pre Nepriklausomy- N e w s žurnalistai bei KYW ir 
bės salės (Independence Hali) , 
Philadelphijos centre, suruošti 
24 vaL budynes su pasninku. Tuo
jau užvirė darbas. Jūratė Kroky-
tė ir Vytautas Volertas, Jr., per 
vietos Bendruomenės Balso radi
ją painformavo lietuvių visuo
menę apie užsimotą žygį. Riman
tas Stirbys, kelių straipsnių au
torius angliškoje spaudoje, kibo-
si į medžiagas, apimančios Lietu
vos istoriją, okupacijas ir dabar
tinius persekiojimus, paruošimą 
televizijos ir radijo stotims bei di
diesiems laikraščiams. Jis taip pat, 
padedant Craig Hardy, nuošir
džiam lietuviškų užsimojimų 
vykdytojui, paruošė informacinius 
lapelius amerikiečių visuomenei. 
J. Krokytė, gabi organizatorė, ga
vusi praktiškų patarimų iš JAV 
LB krašto valdybos pirmininko 
A. Gečio, pradėjo lankyti televizi
jos ir radijo stočių aukštus pa
reigūnus bei laikraščių redak
torius, kad užmegztų asmeninius 
kontaktus ir įteiktų paruoštą in
formacinę medžiagą. Šis darbas 
buvo itin sunkus, nes belaukiant 
pasimatymų teko sugaišti gana 
daug laiko. B anksto buvo žino
ma, jei medžiagą paliksi žemes
niems tarnautojams, tai iš visų 
pastangų bus mažai naudos. 

Vasario 11 d,, šeštadienį, pie
tų metu, Laisvės varpo ir Ne
priklausomybės salės lankytojai 
bei praeiviai 4-os ir Chestnut gat
vių sankryžoje išvydo keistoką, 
žingeidumą sukeliantį reiškinį: 
normalaus dydžio karstas, apdeng
tas mūsų tautine vėliava, aplin
kui 12 degančių žvakių ir būrys 
žmonių su plakatais, vartotais 
Washingtone jaunimo žygio me
tu. Prie karsto stovėjo didžiulis 
užrašas: February 16, 1918 — 
June 15. 1940. Ring through the 
ages £or the children of l i thua
nia. They are not worthy of free-

WCAU radijo stočių pranešėjai. 
Su pastarosios stoties reporteriu 
R. Stirbys turėjo ilgoką pokalbį, 
kuris vėliau veik kas dvi valandas 
buvo pertransliojamas. Žinių me
tu visos 3 televizijos stotys parodė 
demonstrantus bei davė komen
tarus apie L'etuvą. Philadelphia 
Inąuireryje pasirodė nuotrauka su 
paaiškinimais. Philadelphia Dai 

tonus. 
Šiuo metu Phila. — Piet New 

Jersey sk. valdybą, vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjusią prie de
monstracijų, sudaro: pirm. Jūratė 
Krokytė ir nariai Renata Baraitė, 
Danutė Stankutė, Vytautas Voler
tas, Jr., Craig, Hardy, Rimantas 
Stibrys, Ramunė Šileikaitė ir Juo
zas Krasauskas. 

Bendrajame Vasario 16-sios mi ly News įsidėjo aprašymą. To-Į 
kiu būdu organizatorių tikslas riejime vienas iš kalbėtojų pa 
buvo pasiektas —plačiosios ame
rikiečių masės gana daug sužino
jo apie sovietų engiamą Lietuvą. 
Saulei pasislėpus už horizonto, 
žvarbiam vėjui pučiant, tempera
tūra artėjanti prie 15 laipsnių F., 
miestas pamažu pradėjo aprimti. 
Gi budrntieji per visą naktį pa
siliko prie karsto simbolizuojan
čio Lietuvos laidotuves. Badau
jantis jaunimas taip pat nors sim
boliniai norėjo pabrėžti kančias 
tų lietuvių, kurie yra tampomi po 

reiškė, jog tie, kurie šaltyje išsto
vėjo veik 24 valandas, iš mūsų tar
po nepabėgs. Jie gal ateityje pra
bils į mus kaip senatoriai arba 
kongresmanai. 

Galimas dalykas, kad radijo 
bangų pagalba ap :e Philadelphi-
joj atliktą jaunimo žygį sužinos 
ir pavergtos Lietuvos žmonės. 
Didvyriškai kovojantiems bei 
mirštantiems gal bus moralinė 
parama, lietuvybėje svyruojan
tiems susimąstymas, o sukomu-

Gttės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GfeLINYČIA 

2443 WEST «rd STREET 
Telefonai: P* 84833 lr IR 8-0834 

Taip po* naujoji Barbora* lr 
krautuve 

DABY STORE 
Hwy„ Oak Laws 

T«L4tt-131S 

VASARIO MĖNESĮ IŠEIS 
iš SPAUSTUVES 

SAUSIAI ILIUSTRUOTA 
"K0RRERSREUT0 TERESE" 
Kaina $5.00. Jau galima užsisakyti 
Tai naujas iš daugelio kun. Jono 
Burkaus veikalų. 

Prieš metus jis pateikė "Du dva
sinių būtybių pasauliai". Kaina 
$8.50. Tai labai platus filosofinis vei
kalas, apie geruosius ir bloguosius 
angelus, žmones, egzortus, sapnus, 
astrologiją ir kitus reiškinius. 

Knygos gaunamos pas — "Sūduva", 
809 Rambie Street, Hot Springs, 
Ark. 71991. 

A. f A. 
A D O M U I M I L I A U S K U I m i r u s , 

jo žmonai ROZALIJAI ir sūnui VYTAUTUI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime 

Lietuviu Paštininku Sąjunga 

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

Įdainavo A, Oviilim— lokfq muzikos rinkinys XXV 

ftofclą rinkinys "Svajonių •ukuryfl-
1. Septintame rojuje — anglų valsu 7. Jaunystes meilė — tango 
2. Mflsų susitikimas — tango & Ta naktis — anglų valsas 
4. Nuostabus berniuką* — Cho Cho 10. Kengūrų samba — samba 
5. Klajojančios rožes — l*as fokstrotasll. Sudie — anglų valsas 
6. Ilgesys — tasgo 12. Gal būt, gal būt — bolero 

rinfclaTS XXVI 
7. žibuokles — valsas 
S. Balti žiedai — manbo 
9. Svajone — tango 
9. Nakties serenada — tango 
19. Aldona — tango 
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas 
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas 

1. Kur lankos žaliuoja — tango 
2. Amour-Beguine 
3. Laukte, sugrjžk — valsas 
3. Sutemų daina — tango 
4. Liūdna — tango 
5. MaiytS mėlynaki — fokstrotas 
8. Tik tau, Rio Rita — fokstrotas 

1. Granada — Isp fantazija 
2. Pavasaris už lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 

4. O Ramunėle, pasakyk — valsas 
\ Tavo akys — rumba 
6. Žavingos naktys — fokstrotas) 

A. t A. BRONEI GEČIENEI - KYBARTAITEI 
Lietuvoje mirus, jos brolį Stasį Kybartą su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

Juozas ir Sofija Gechanavičiai 

seklų 
7. Senam sode — tango 

8. Niekad sekmadieni — cha cha 
9 Jauna kai buvau — beguine 
10. Sią nakt — cha cha 
U. Pavydas — tango 
12. Kaip lr a i - r o c k 

•perų riakteys VD 
1. Mano gfr«»fa»a 

{dainavo A. Rutkauskas 
2 Užginta daina 

įdainavo A. Rutkauskas 
S. Prapuoliau, motule 

Įdiinavo K- Petrauskas 
4. Du broliukai kunigai 

įdainavo K. Petrauskas 
Įdainavo S. Graužuos 9 Sudiev, kary 

V Gražinos arija įdainavo K Orantas 
i Gražinos arijos tąsa g Ispaniška meili 

{dainavo R SaulevKHOMI {dainavo K. Orantas 
Vssos «os plnlrtmii kainuoji tik po 98,00 Gaunamnr 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St„ Oiteag* IH. 6062t 

• UUakant pndeti 50 c už kiekvieną plokštele persiuntimui. HUnois 
gyventojai moka 5% »|«fcosftn, Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 
$1.50 palto lijattnnn 

1. Faustas 
{dainavo V. Grigaitieni 

2 Cavalleria Rusticana 
{dainavo V. Grigaitiene 

3. Kai mes augom du broliukai 
liaudies daina 

4 Vai nekukuok 

PENKERIŲ METŲ MIRTIESj 
SUKAKTIS 

Mečys Senkevičius 
, Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad šv. Mišios 

už Velioni bus atnašaujamos š. m. kovo 12 d., 9 vai. ryto 
Toronto Prisikėlimo šventovėje. Kviečiame mūsų brangų vy
rą ir tėvą prisiminti maldose. 

Veronika Senkevičienė 
Česlovas Senkevičius 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYOAS P. GAIDAS br 6ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Califoreia Aveout 
Telefonai LA 3-8440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Herrattagt AVMNM 
Telefonas — YAids 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 S O m . VVESTERN A/E. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL-737-8600 
TeL 737-8601 

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uttufiv UidotuYlu Dirtktoriy Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SM7 S0. LtTUANICA AVE. Tet YArtto 7-S« 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE VfrgLnia 1-Ę/Ot 
2434 W. mtk STREET TeL REpublic 7-1213 
UIS Soodraest Hlgbway, Pakis HOta, m. TeL I74441* 

PETRAS BIELI0NAS 
S0. CALIFORNIA AVE. TeL LAtayette 3-3S7J 

JUR6IS F. RUDMIN 
S0. U T l ANICA AVE. T«L TAI* 7-113M» 

POVILAS L RIŠIKAS 
S0. HALSTED STREET T«L YArdi 7-ttll 

VASAITIS . SUTKUS 
1441 90. M * Am, CICERO, TLL. UL OLymęte 1-MM 

Perskaitę "Draugi", j j kitiems. 
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DRAUGAS, pirmad'ffnls. 1978 m. vasario mėn. 27 d. 

X Gavėnios vakaronės 
I pravestos Jaunimo centro 
vinėje 7:30 vaL vak. kovo 3 ir 
kovo 10 dienomis (penktadie
niais). Kovo 3 dieną kalbės 

j dr. Vyt. Vygantas iš Ntew Yor-
ko ir kovo 10 d. — dr. Adolfas 
Darnusis iš Detroito. Vakaro
nes ruošia Chicagos ateitininkai 
sendraugiai. Visi kviečiami at
silankyti. 

X Kun. Petras P. Cinikas, 
MIC, "Draugo" spaustuvės ad
ministratorius, išvyko porai sa
vaičių poilsio. Savo pareigose j * Vilius Bražėnas kovo 2 d 
vėl bus kovo 13 d. Šiuo metu jį! 8 vai vak. kalb?s amerikiečiams 
pavaduos kun. Petras Cibulskis] i Holliday Inn, 2875 Milwaukee 
MIC. 

X Anatolijaus Kairio šių me
tų "Draugo" premijuotas romą-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

lietuvių dainų šventėj 1978 m. Tor~nte 

Ave., Northbrook. UI. Infor
maciją atsiuntę kvietėjai pa* 
brėžia, kad prelegentas vra ko-. 
votoias prieš komunizmą ;r T o r°nto Prisikėlimo parapijos jaunųjų cheras ? rvedžiu sol. V. Verikaičiu ir globėju kun. B. Pacevi-

u > • v i • •• v A T \ \T č i u m - Jaunųjų choras gieda kas sekmadieni per 0 % f- mišias ir taip pat ruošiasi dalyvauti Pasaulinėj 
paskaitoj Keis mintj, Kaa JAV n„t.„CT-„ Hni„„ ivonti-i tena. m Tw-~,»t» 
privalo sustoti remti komunis-

X Basa Barauskienė, Lemon-
*"o Maironio h'tuanistinės mo
kyklos tėvų komiteto pirminin
kė, persikėlė gyventi į naujus 
namus ir dabar jos adresas yra: 
2825 Grasom Court Woodridge, 
HL 60515, telef. 963-5827 

X Filisterių skautų sąjungos: susikaupimo savaitgalis prasi-
Chicag03 skyriaus valdyba, ku-1 dės penktadienį, kovo 3 4 ,7 :30 

nas "Po Damoklo kardu" jau 
dedamas į puslapius ir baigia
mas paruošti nuotraukoms ir 
spaudai Aplanką ir viršelį pie
šia daiL Zita Sodeikienė. Premi
jos įteikimo iškilmės bus Jau
nimo centro salėje balandžio 23 
d. Tūkstantinės mecenatai yra 
Ada ir Andrius Skučai iš Lake 
Worth, Fla. 

X s>v. Kryžiaus ligoninė pa
skelbtąją Gailestingųjų seserų 
savaitę (Nurses Week) paminės 
specialiomis iškilmėmis kovo 12-
18 dienomis. 

X Lemonto jaunimo sporto 
klubas, kurį suorganizavo Ri
čardas Burba ir Romas Kronas, 
Jr., veikia Lemonto Maironio 
lituanistinės mokyklos globoje. 
Jam priklauso daugiausia litua
nistinės mokyklos mokiniai ir 
abiturientai. Klubas ruošiasi 
sporto žaidynėms šią vasarą To
ronte, Kanadoje. 

X "Saleziečių Balsas", lietu
vių saleziečių vienuolijos Italijo
je leidžiamas neperiodinis biule
tenis, pasiekė "Draugo" redak
ciją. Biuletenis turi daug nuo-; Vasaros viduryje numatyta fi 
traukų iš pereitų metų ir yra; listerių šeimų gegužinė Chica-
pereitų metų pirmas numeris, gos priemiesčiuose, rugsėjo mė-
Jame plačiai aprašyta salezie- nesį sueiga su paskaita, ir spa-
čių ir jų rėmėjų pasaulyje veik» lio 13—15 d. bus metinė ASS 
la, Į Švente. 

x B. ir E. Kronai, Dundas. 
Ont. Kanadoje, atsiuntė 'Drau
gui" malonius sveikinimus, pre-

I Š A R T I I R TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

. Washingtono lietaviams 

DIDŽ. BRITANIJOJ siteto žemėse jis užvedė tyri
mo plantacijas, kuriose dabar 
augą medžiai teikia miškų ge
netikos ir aklimatizacijos tyii-
mo darbam vertingą, mokslinę 

rią sudaro pirm Gintaras Aukš- vai. vakare Juozapiečių paso- meįjiagą. Apie šiuos ir kitus p u s r e c i o t u k s t a n c l ° 
tuolis, ižd. Vytautas Kamantas racinio centro koplyčioje, Var- ^ 4 a r b u s n e t ir po 8 metų, kai t u r-° ,- i k oJ e kolonijų, 
Jr sekr. Raimundas Merkys, sa-; n u o St. ir 12 St. N. E. priešais ^ ^ ten j a u m pasitraukęs, 4 "£* įj m e t ų 

vo posėdžiuose nustatė skyriaus Providence ligoninę. Šeštadienio ^fa^ universiteto miškų de- : K u n - S" M a t u l i s J*u n e t o l i * 
veiklos metinį planą ir jį vyk- vakare 7 vai. — svarstymai ir p a r a m e n t o direktorius v : e t in i a - ' m e t u d a r t * » J " i " t a r P Anglijos 
do. Sausio 20 d. įvyko "Auš- šv. Mišios. Sekmadienį pamal- m e dienrašty . T n e Ruston Dai
ros" knygos pristatymas, vasa- dos 10 vai. ryto. Susikaupimo j Leader" (1977. 12. 27) pa-
rio 26 d. 5 vai. p. p. Jaunimo savaitgalį praves iš Chicagos s k e l b ė v e d a m ą j j ? kuriame iške 

— Kun. dr. Steponui Matu
liui, MIC, gyvenančiam Notting-
hame, aptarnaujančiam apie 

kitus P u s rečio tūkstančio lietuvių ke-
vasano 21 

amžiaus. 

ir redaguoja 
vasaromis va 

ALIAS VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių inžinieriuj 
ir architektų sąjungos, Chica
gos skyriaus 1978 m. valdyba 
susirinko pirmam posėdžiui va
sario 19 d, 12 vai. Jaunimo 
centro patalpose. Praėjusių 
metų valdybos pirm. Mečys Šil
kams ir sekr. Jonas Martinkus 
pasidalino savo ilgamete patir-

j timi pirmininko ir sekretoriaus 
pareigose su susirinkusiais ir 
savo patarimais padėjo naujie
siems skyriaus vadovams pasi-
daliiri pozicijas: pirm. Albinas 
Smol'n-kas, vicepirm. kultūri
niams reikalams Vyt. Pesec-
kas, vicepirm. organizaciniams 
reikalams Aloyzas Eiva, sekr. 
Bronius Maslokas, ižd. Vladas 
Cinkus, sporto vadovas Jonas 
Talandis, spaudos atstovas Pet
ras Kiršinąs. 

Jaunimo organizavimo idėja, 
užgimusi Igno Juzėno adminis
tracijos metu, bus toliau vys
toma ir įgyvendinta Aloyzo Ei-
vos. Bronius Masiokas, ALIAS 
vardyno autorius, pasiėmė atsa
kingas ir daugiausiai darbo 
ir laiko atimančias sekretoriaus 
pareigas. Jonas Martinkus 
pr žadėjo pagelbėti Broniui or
ganizuoti Įvairus parengimus 
bei išvažiavimus. 

— birželio 17—18 dienomis, ru
deninis golfo turnyras — gegu
žinė Woodridge golfo laukuose 
ir inž. Kęstučio Biskio sodyboje 
— spalio 1 d. 

Buvo paliestos susirin
kimų programos, kalbėtojų rei
kalas ir jų temos, bei knygų ir 
kitų dokumentų perėmimas iš 
senosios valdybos. Naujajai 
valdybai linkime sėkmingos 
veiklos! P . K. 

L. K. SUSIVIENIJIMO 
, ^ VEIKLOJ 

Organizacijai šiais metais 
sueina 91 metai amžiaus. Ji 
įkurta senųjų ateivių ne pelnui, 
o kad, kartu dirbdami sudėtų 
ce~.tU3 vieni kitiems padėti li
goj, nelaimėj ar senatvėj. Fra-
te -nalinės organizacijos draudi
mas tarnavo 91 metus ne tik 
savo nariams, bet ir nepriklau
somai Lietuvai suteikta pagal
ba, kai jos reikėjo. Manoma, 
kad susivienijimo parama lie
tuviškai veiklai pagal turimą 
turtą permaža. Kai praeity 
naujų narių buvo įrašoma dau
giau, buvo galima sušelpti dau
gelį ša-pos reikalingų. Taip 
buvo sušelpti ar paskolinta di
delės sumos bes: kuriantiems lie
tuvių vynuogynams ir kai ku
rios parapijos buvo tiesiog iš-1 etuvių, leidžia 

£u~nalą "Šaltini ^ 
_ dovauja jaunimo stovykloms,, ~kevLijo7"konusiją sudaro gSĮjf10!..18 Z™™^ ^ k u m ų 

centre bus filisterių sueiga - atvykęs kun. Algimantas Kezys. Į£ ^ r t i "r t J * ' m 7isu '* tautiečio ' organizuoja lietuvių kalbos kur- K o ? t a s Burba, Alfonsas Par- e k , ] ^ a u d u o t * P ^ k o į * ** , ~ ^ _ ^ , ^12 „ & ^ . I l i a l r Pertma musų_ tautiečio | ^ i m n | n m i _ J f a v r a ki l f ts a _ v _ ._ T , / _ c „ W a a riSmA neaukštais procentais ir Daina-
kavutė, kovo 5 d. skautų Kaziu- _ o ^ Motiejūnienė, gyve- darbus. Prof. Kuprionis yra 
ko mugė, kovo 23—25 d. ASS n a n t i ^ Angeles, Calif., iš- nuostabaus gyvastingumo ir di-
rekolekcijos, kurias praves kun. s k r i d o j j ^ ^ aplankai savo delio vel iumo žmogus. Ne pir-
dr. J. Kubilius. Balandžio mė- dukters Ramunės, laikinai gy- mos jaunystės, pagal metrikus 
nesį numatyta sueiga - pietūs v e n a n č ios New Delhi. Trejetui — senis, bet pens'ninko dienas 
filisterių šeimoms, gegužės mė-: ^nų ji sustojo Hong Konge, o' 
n ^ bus g^taro. darbų paroda. n g i a u l a n k y s i s indi joj ir Ne-

paiy. 

numeratos mokestį ir 7 dolerių 
auką. Dėkojame. 

x Petras ir Bronė Ežersldai, 
žinomi klevelandiškiai, mums 
atsiuntė laiškelį, atnaujino pre
numeratą, piniginę auką ir ge
rus Snkėjimus. Ačiū. 

X Inž. Petras Brizgys, Chica 
go, m., parėmė savo dienraštį; n ę ^formaciją. 

! auka Dėkojame. 

— "The Detroit Newsw laik
raštis Vasario 16-tosios proga 
išspausdino Lietuvą liečiančius 
A, Grigo ir Jono Urbono laiš
kus. Taip pat apie Vasario 
16-sios minėjimą įsidėjo plates-

neleiižia veltuL Jo visur pilna 
rašo spaudai, aktyvus Los An
geles lietuvių organizacijose, 
kalba, diskutuoja, lietuviškais 
reikalais sielojasi. Neseniai iš
rinktas Liet. Žurnalistų s-gos 
centro valdybos pirmininku. 

(Gr. VI.). 

rus jaunimui. Jis yra kilęs iš gaUskas ir Juozas Sakalas. Tuo T . , , . . . « « « 
Užpalių, mokęsis Marijampolė- p a č i u l a i k u b u v o p r a n eš ta , kad v o s J a u n u n o stovyklai 14,000 
je, Vytauto D. universitete Kau- ! m o t e rų pagelbinis vienetas iš- do1* T a c i a u ' V^Y^^ su len-
ne ir Argelicum bei Gregoria-: s i r ; n k o ^ ^ vaidybą: Gintarė k u ' ^o^vų ir kitų tautų or-
num universitetuose Romoje,! N a r ; e n ė — pi-mininkė, Bronė Sarnz&cijojim, tai tėra tik aša-
kur įsigijo teologijos doktoratą 
ir bažnytines istorijos licen
ciatą 
m. Romoje. Anglijos lietuviai ' 
šią sukaktį žada atžymėti spe
cialiomis iškilmėmis. 

Nainienė — vicepirmininkė; Bi
rutė Vanagienė — iždininkė, Li

ros. 
Dabar valdžios kontrolė drau-

Kunigu įšventintas 1946 i iija Juzėnienė — sekretorė ir d i m o departamento neleidžia 
' Aldona Krygienė — narė. s k i r t i te™*™ lietuviškai v e * -

Nauioji skyriaus valdyba nu- l a L Leidžiama tik iš šalpos 
tarė susirinkti kovo 10 d. pas fondu- J e i daugės nariai, didės 
pirmininką Albiną Smalinską ir j * i°ndai. 

x "Leiskite padėkoti už gra
žų "Draugo" 1978 m. kalendo-

. . . . — "The Gardner Newsw lai-
X I ^ v i ų respublikonų lyga k r a § t i a v a f l a r i o 4 ± ^ ^ 

Brocktono tautinių šokių gru
pės "Sūkurio" nuotrauką. Tas 
pats laikraštis taip pat. prisi
minė Lietuvos nepriklausomy-

— Kun. Ant. Saulaitis, SJ, 
Jaunimo centro direktorius, 
grįždamas iš Australijos buvo 

kovo 4 d. Tautiniuose namuose 
pagerbs Vliko pirm. dr. Kęstutį 
J. Valiūną 

x Arnoldas Voketaitis kovo 
d. d koncertuos Los Angeles, bes šventės minėjimą 
Jam akompanuos Raimonda 
Apeikytė. 

X Anelė Dulkytė, Nemark, 
nu, kuris man daug džiaugsmo j N j ^^^ Tiaxivi | Lietuviškos, trumpai sustojęs Los Angeles, 
suteikė Stengiuosi už jį a ta- j Knygos klubą j kur sekmadieni atlaikė šv. Mi-
lygLnti ir siunčiu 10 dolerių au-, ; ^ i r p ^ ^ turiningą pa 
ką" — rašo mums maloni skai- x A n f e o P° 4 d°L atsiuntė: dr.' ^ 
ty oja J. Juškevičienė iŠ Balti- Vladas Lelis, Mykolas Augutis, 
morės. Už viską dėkojame. I Viktoras Palunas, Antanma Jo-

X Antanas Ba^ to i t f a , nynienė. M. Kazlauskienė; po 3 
Chicago, BĮ., padėkojo už kalė-.doL — Pr. špakauskas, kun. 
dines korteles ir atsiuntė auką &***• Senkus; po du doi. — Eva 
Ačiū. Į Paulauskas, Povilas Okinčicas, 

įdr. Br. Valadka, Ant. Garliaus-
X Sv. Juozapo garbtišv.Ml-Į k a ą a 16ze]iSy AR,. Mateika, šių ir maldų novena prasidės 

kovo 9 d ir tęsis iki 18 d. 
(7 vaL rytais), Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieį 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fathers, 6336 So. Ki
bomu Ave*, Chicago, BL 60629. 

(pr.). 
X Cicero Lietuvių Bendruo

menės metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 5 d, sekmadie
nį, tuoj po Sumos, 12 vai Sv. 
Antano parapijos salėje. Pro
gramoje: pranešimai baigusių 
kadenciją, valdybos narių rinki
mai. Valdyba 

A Venclova, pirm. 
(pr.). 

x Ona Norvilienė visus ska
niai pavaišins atsilankiusius į 
Putnamo seselių rėmėjų koncer
tą-vakarienę kovo 19 d. 5:00 v. 
J. Centre. Programą išpildys1 

solistė Gina fapkanskienė iš 
Montrealio. Bilietai gaunami 
Marginiuose. (pr.) 

x Religiniam*' koncerte, kovo 
12 d. 5 vai.. Jaunimo Centre, 
bus išpildyti Vivaldi, J. S Ba
cho, G. Rossini, Th. Dubois, J. 
Naujalio ir F . StroUos kūriniai. 

V. Kezys. Visiems tariame nuo
širdų ačiū. 

X Antanas Ragauskas, Ci
cero, BĮ., mus maloniai pasvei
kino, atsiųsdamas prenumera
tos mokesti ir 7 doL auką Dė
kojame, 

X Aleksandras Mantantas, 
Worcester, Mass., senas Lietu-

mokslą. Ta proga jis jaunimui 
turėjo dvasinio atsinaujinimo 
konferenciją 

OKUP. LIETUVOJE 
— Ežerų įvairaus didumo da

bartinėje teritorijoje yra 2800. 
Bendras jų plotas siekia 85,000 į 
hektarų. Žuvivaisos įmonės tu
ri 219 tvenkinių, kurie skiriam 
žuvų jaunik'iams auginti. Vie
na didžiausių žuvivaisos įmo
nių yra Simno apylinkėse. 

— Paukščių rūšių Lietuvoje 
priskaitoma 290. Nepriklauso
mybės metais prof. T. Ivanaus
kas buvo priskaitęs 260. Į šį 
skaičių įeina Lietuvoje perin
tieji, perskrendantieji, retkar
čiais ar tik atsitiktinai pakliu
vę paukščiai. 

-— Grupė Kubos studentų. 

nuodugniai apsvarstyti savo 
veiklos planą. Sporto vadovas 
Jonas Talandis pasiūlė priimti 
numatytą sporto ir išvažiavimų 
kalendorių: Pavasarinis golfo 
'urnyras "Old Oak" laukuose 
bus gegužės 7 d., vasarinis sa 

Birželio 25—28 d. šaukiamas 
L. K. Susivienijimo 67-tasis sei
mas Pocono vasarviečių rajone. 
Pa. šia proga Chicagos apskr. 
valdyba sprendė vajaus klausi
mą ir nutarė vajų pradėti kovo 
15 d. iki seimo, įtraukiant kuo-

-aitralis "Gintaro" vasarvietėje pų sekretorius ir atskiras orga-
"Wyndwicke" golfo laukuose nizacijas. Andrius Povilaitis 

CHICAGOS ŽINIOS 

kurie studijuoja Maskvoje, ap-
-t\A~K *-nwi — Jonas Storas 1977 m. lankė Vilnių. Pedagoginiame 

— Gražūs amerikiečių atsilie- b i r ž e l i o m ė i u b a i g ė g . ^ m e t ų ' institute jiems buvo suruoš as 
pirnai apie mūsų tautie*. Prof. ^ 0 1 ^ ^ į u ^ ą 0 h i o Kent j priėmimo vakaras. Kubiečiai 
Jonas JKupnorus ilgėm]S J f ^ V y a l s t . universitete ir įsigijo ar-I pakvietė Lietuvos komjaunuo-

chitekto magistro laipsnį. Jis bus dalyvauti jų krašte ruošla-
studijavo architektūrą vienus mame tarptautiniame komunis-
metus Romos universitete, Ita- tinio jaunimo festivalyje 
lijoj. šiuo metu jaunas archi
tektas dirba statybos firmoje 
Clevelande, kuri paruošia pla
nus atstatyti apgriuvusiems 
Ohio miestams. 

(apie 20 metų) profesoriavo 
Louisianos Tech. universitete ir 
paliko ten nemaža neišnykstan
čių pėdsakų. Ten jis įkūrė uni
versitetinį botanikos sodą — 
arboretumą, kuriame 50 akrų 
apsodino įvairiais, iš visų 5 kon
tinentų, medžiais ir krūmais, įs
kaitant ir Lietuvos pušis. Taip 
pat jo iniciatyva Amerikoje įves
tas, iš europiečių paimtas ir čia 
modifikuotas miškų želdymas 

vos šaulių sąjungos tėvynėje ir i sėjimo būdu. Nuo 1954 metų 
išeivijoje darbuotojas, atsiuntė I amerikiečiai šį prof. Kuprionio 
malonų laišką, prenumeratos j metodą pasisavino ir jį sėkmin-
mokestį ir auką Labai ačiū. j gai naudoja Louisianos univer-

1878 metų ALIAS, Chicagos sk. valdybe: VTadag Sinkus, Albinas Smo-
lmskas, Bronius Masiokas, Jenas Talandis, Vyt Peseckas ir Aloyzas 

— SoL Lilija šukytė, šiuo me
tu dainuojanti Kanadoje, kovo 
9 ir 11 dienomis dainuos Seattle 
operoje, kuri stato Mozarto 
"Užburtąją Fleitą". Šioje ope
roje ji dainuos pagrindinę par
tiją. 

— Aušra Zerr-Mačiulaitytė, 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkė, yra pakviesta 
atvykti į Los Angeles balandžio 
2 d. įvykstanti Vakarų apygar
dos suvažiavimą. Prieš suva
žiavimą sekmadienį viešnia yra 
paprašyta turėti viešą paskai
tą - pranešimą visuomenei ak
tualiais Lietuvos klausimais. 
Aušra Zf rr yra reto aktyvumo 
visuomenininke, dažnai vykstan
ti į Washingtoną, kur susitinka 
su šio krašto aukštesniais pa
reigūnais ir kovoja dėl lietu
viškųjų reikalų. 

— Čiurlionio ansamblis iš 
Clevelando, Ohio. atvyksta kon
certuoti į New Yorką kovo 12 

— Jurgis Dovydaitis, moky
tojas, pernai metų pabaigoje 
atšventė 70 metų amžiaus su
kaktį. Tai žinomas kraštotyri
ninkas, tautosakos rinkėjas. 
Kaip "Literatūra ir menas" 
praneša, tautosaką jis renkąs 
jau 54 metai. Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutui jis esąs 
įteikęs jo surinktų daugiau 
kaip 40,000 tautosakos vienetų. 
Specialiai tautosakinei parodai 
jis pateikė 1280 tautosakos vie
netų vien tiktai iš Mosėdžio apy
linkės. J Dovydaitis šiu metu 
gyvena Vilniuje, gaudamas ma
žą pensijėlę. Nežiūrint vyres
nio amžiaus, stengiasi ir toliau 

- - . 
TEISINIAI PATARIMAI 

Chicagos advokatų sąjunga 
nuo gegužės 1 iki 5 d. miesto 
rotušėj — Daley Center — nuo 

ir pietvakarių dalį bei artimes- j 11 vai. ryto "iki 2"vaL p.*p. ne-
mokamai duos teisinius patari
mus. 

98 DIENRAŠČIAI 
Chicagos miesto bibliotekoje, 

425 N. Michigan, Ave., laik
raščių skaitykloje galima skai
tyti 98 dienraščius iš 50 valsti
jų ir 68 laikraščius iš užsienio. 
Informacijų skyriuje biblioteka 
turi 19 enciklopedijų anglų 
kalba ir 39 laidas 18-je kitų 
kalba 

MOKSLEIVIŲ PARODA 

NAUJAS DIENRAŠTIS 

"Southwest Economist'' pra
deda eiti kasdien. Išeis po pietų 
r aptarnaus Chicagos pietinę 

uus priemiesčius. -
CHICAGOS SIMFONIJA 

Chicagos simfoninis orkestras 
Hollyvvoode laimėjo tris premi
jas už geriausią choralo atliki
mą Verdi "Reąuiem", už geriau
sią klasikinio kūrinio pagroji-
mą — Mahlerio Simfonijos 9 ir 
už geriausią muzikos įrekorda-
vimą. Ravelio "Bolero" kūrinys 
buvo įrašytas Londono Records 
firmos. 

AUTOMOBniŲ LEIDIMAI , _ _ . . . , . 1JU4 . 
. . . 1 Valdiškų mokyklų auklėtinių 

Automobilistu, kurių v u r a - l ^ ^ d a r b ų ^ ^^c^^^ ^ 
vimo leidimai baigiasi ir kurie ^ _ b r j d ž i n i u p , , ^ M o k s l o 

ir pramonės muziejuje Chicago-
je bus kovo 4—5 h- 11—12 

turi teisę automatiškai gauti 
leidimo pratęsimą galės naujus 
leidimus su savo nuotrauka iš
siimti automobilių parodoje Chi-
cagoje, McCormick rūmuose. 
Paroda bus nuo vasario 25 iki 
kovo 5 d. 

PAVOJUS CHICAGAI 
JAV kovai su tarša įstaiga 

rinkti lietuvių tautosakos lo- pranešė, kad, jeigu iki 1982 m 
bus. 

Martyno Mažvydo, pirmo-
Chicaga neras veiksmingų prie
monių prieš automobilių dujų 

šios l i e luv ikos '^nygosTl547 taršą, tai praras milijonus do- ~ j j į į , ^ 
m.) autoriaus testamentas, ra- l e n u ' k u " U O S

J ^ . ^ T 
švtas kartu su žmona Benigna r 5 a u ^ b * * * ? * ^erfi kebam, ir 

dienomis. 
8 MIL. ŠAUKS SENĮ 

Chicagoje įtaisytas telefonas 
pašaukti "Kalėdų senelį", šie
met tuo telefonu buvo 8.4 mili
jono šaukimų, per mėnesį. Vien 
gruodžio 26 d. buvo 101,000 
šaukimų. Dar vasario 20 d. bu
vo 2,800 šaukimų. Kai šauki
mai visai sumažės, telefonas 

1560 metais, okup. Lietuvos li
teratūros tyrinėtojų buvo aptik
tas buv. Karaliaučiaus archyve, 
kuris šiuo metu yra Goettinge-
ne, Vakarų Vokietijoje. Marce-

iSvystyti susisiekimą o taip pat 
miestas turės susidurti su kliū
timis pramonės augimui. 

APIE MOKESČIUS 
16-je miesto bibliotekos pa

dalinių Chicagoje kovo 1 d. bus linas Ročka jį paskelbė "Litera
tūros ir kalbos" XTV tome, ta- ' specialios kortelės su aiškini 

d Christ the King High School j čiau testamento fotostatinė ko- Į mais, kaip pildyti mokesčių 
8&IČ4 MjtfrorrtiMfl A S B . 'gija ofibuvo paskelbU. 'bUcku* 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel.: T76-S599 
Chicago, Illinois 00628 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vmk. 
šeštad. 9 vaL iki 1 vaL d. 
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