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(Tęsinys)
Rytojaus dieną iš ryto Dumb- 

JįGajauskienė nuvažiavo į Ja- 
įą pas lagerio valdybos virši- 
.jįo pavaduotoją Novikovą.Sis 
Juškienei grubiai atrėžė, kad 
psimatymo negausianti, ir, be 
a pasimatymas skiriamas ne jai, 
y Baliui. Nenorėdama rodyti 
įto ašarų, Gajauskienė išbėgo 
įkabinėto. /

Grįžusi f Sosnavką, Gajauskie- 
gį vėl nuėjo pas lagerio virši- 

I gink, Nekrasovą dėl bendro pasi- 
j aitymo. Parašė pareiškimą ir 
I prie lagerio vartų išlaukė 2 Va

inutas, kol lagerio prižiūrėtoja 
malonėjo išeiti paimti pareiški
mo. Po kelių valandų Gajauskie- 
m buvo pranešta apie paskirtą 
dviejų valandų bendrą pasimaty
mų. 15-vai. 30 min. ji turinti 
kia'priespec. lagerio v. tų.

j [ pasimatymo kambarį Ga- 
jauskienę įvedė pirma ir pasodi-

I no už stalo, kuris stovėjo prie 
lango, o šalia prie stalo atsisė- 

j to prižiūrėtoja. Maždaug 2-2,5 
I metro atstumu prie durų stovėjo 
’ kitas stalas; Netrukus į kamba- 
Į tį įvedė B. Gajauską ir pasodi- 
| no už kito stalo, o šalia jo at- 
I sisėdo kitas lagerio prižiūrėtojas, 
j Kambario durys buvo pastoviai 
Į atidalytos į koridorių ir per jas

i kambarį įeidavo ir išeidavo 
įmonės, kad išblaškytų dėmesį 
it neleistų susikaupti pokalbiui. 
Eidama į pasimatymą, Irena su 

Į avimi pasiėmė rankinuką, kurį 
pasimatymo metu iš jos atėmė 

II irgrąžino jam pasibaigus. Ga- 
jtusldenė vylėsi gausianti asme
ninį pasimatymą, todėl su savim 

I atsinešė maiste produktų, bet, 
| pasirodė, kad jų perduoti nėra 

galimybės. Savo vyrui ji pasakė 
tolinti maisto produktų, bet jai 
neleidžiama perduoti. Lagerio pri- 
ūūrėtoja pasiūlė produktus per
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leisti jiems, nes čia jų trūksta, 
tačiau Balys perspėjo žmoną, kad 
jeigu perduotų šiuos produktus 
prižiūrėtojams, tuomet jai .pritai
kytų straipsnį ir pasodintų ke
liems metams i lagerį už speku
liaciją.

Pasimatymo metu Gajauskai 
privalėjo kalbėti rusų kalba, nors 
abu yra 'lietuviai. Prižiūrėtojai 
įrodinėjo, kad lietuviškai supran
tantis cenzorius galįs atvykti tik 
po savaitės ar net kelių savai- 
čių.Ir taip jie buvo priversti kal
bėti rusiškai. Lagerio prižiūrėto
jai visą’ laiką kišosi i pokalbį. 
Nei pasimatymo pradžioje, nei 
jam pasibaigus, jaunavedžiai ne
galėjo vienas kitam net rankos 
paduoti .pasisveikinant.

Sekantį asmenini pasimatymą 
jie gaus tik po metų. 'Lagerio 
viršininkas pareiškė, jog galįs bū
ti toks atvejis, kad Balys gali 
gauti nuobaudų ir asmeninio pa
simatymo negaus ir po metų.' To
kia humanizmo dvasia vyrauja 
šiandieninio Gulago džiunglėse.

Civilinė santuoka Bažnyčioje 
negalioja. Susidarius tokioms su
dėtingoms aplinkybėms, kun. J. 
Zdebskis gavo leidimą iš vysku
po, kad sutuoktiniai pasakytų 
priesaikos žodžius ir patys pri
imtų Komuniją. 'Priesaiką pakar
toti galėjo, o kai Gajauskienė no
rėjo, kad vyras priimtų Švenčiau
siąjį Sakramentą, — lagerio pri
žiūrėtojai iš jų pasityčiojo ir ne
leido priimti.

Ilgai lauktasis ir išsvajotas 
“pasimatymas” pasibaigė. Prižiū
rėtojai uždarinėjo lagerio vartus. 
Pro nespėjusių užsiverti vartų ply
šį ji matė viduryje kiemo aukš
tai iškeltą, mojuojančią Balio 
ranką, toliau už jo mojavo bū
relis jo draugų, bylodami apie 
nepalaužiamą politinių kalinių 
dvtosią..-.

Turkijoje nebus 
Irano įvykių

(Stambulas. — Turkijos vyriau
sybei nepatinka Vakarų spaudo- 

' it prasidėję spėliojimai, kad Ira- 
B> įvykiai gali pasikartoti ir Tur- 
h’joje. Turkų spauda nurodo, 
W Turkijoje veikia tvirta demo
kratinė sistema, laisvai žmonių 
išrinktas parlamentas, vyrauja žo
džio ir spaudos laisvė, nėra pa- 
tošumo į šacho despotiškumo, re- 
ttoį Nors Turkijoje yra kairių 
į dešinių grupių, kurios siekia 
smurtu pakeisti sistemą, tačiau tai 
toenkos teroristų grupės, neturin- 
&s paramos masėse.

Turkijos kariuomenė nesiekia 
raidžios, tačiau remia visas de
mokratiškai išrinktas vyriausybes. 
Jei kuri bandytų skaldyti Tur
ėję, kariuomenė užgniaužtų. 
Turkai neturi religinio judėjimo, 
atskiros sektos tarp savęs kartais 
pakovoja, tačiau nėra vienos re
ligijos kuri patrauktų daugumą į 
toro pusę, kaip įvyko Irane. Va
rini komentatoriai, užuot spė
liojo apie Turkijos revoliucijų ga
limybes, geriau padarytų, jei ra
gintų Vakarus suteikti .Turkijai 
reikalingą, ekonominę paramą, 
Bereiškė aukštas turkų pareigū
nas.

— Britanija nutarė pirkti gar
am® savo karvedžio ir premjero, 
Vellingtono kunigaikščio užra
kus ir laiškus už 745,000 dol. Ku
nigaikštis 1815 m. Waterlpo mū- 
W sumušė Napoleono jėgas.

Šen. Jacksono 
pareiškimai

TFashrngtonas. — Senatorius 
Henry Jacksonas vasario 22 d. 
pakvietė nemažai reporterių pus
ryčių in jiems kalbėjo apie Ame
rikos užsienio politiką. Jis siūlė 
pasekti sovietų1 pavyzdžiu ir siek
ti Amerikos interesų, naudojant 
kitų valstybių jėgas. Atrodo, kad 
sovietai gali pradėti bausti Kini
ją pasinaudodami Mongolijos ka
ro jėgomis, pasakė senatorius. Jis 
siūlė Viduriniuose Rytuose suda
ryti naują jėgą iš Egipto ir Izra
elio. Šių dviejų valstybių karinė 
galybė galėtų pasipriešinti net 
ir sovietų jėgoms, pasakė šen. 
Jacksonas. Egipto — Izraelio jė
gos galėtų saugoti naftos laukus 
ir kelius Persijos įlankoje.

Kanada — pirmas 
prekybos partneris 
Washingtonas. — Praėjusių 

metų Amerikos užsienio .preky
bos statistika parodė, kad Kana
da buvo didžiausias prekybos 
partneris. Po jos seka Japonija ir 
V. Vokietija. Amerika prekyboje 
su užsienio šalimis turėjo pernai 
28.45 bil. dol. deficitą.

Iš Amerikos valstijų .Illinois 
buvo viena svarbiausių eksporto 
valstijų, ji žemės .ūkio produktų 
■prekyboje buvo pirma, o pramo
nės gaminių eksporte užėmė tre
čia vieta po Kalifornijos ir Mi- 
chigano.

žiema Chicagoje. Pavasario saulutė jau pradėjo naikinti šios Marquette Parko gatvės sniegą. Chicagos gyven
tojai figai prisimins 1979 m. pūgas. Nuotrauka Juozo Mažeikas

NAUJO KELIO PRADŽIA
Roma — Už labai sėkmingai 

atliktus trečiosios Pietų Amerikos 
vyskupų konferencijos darbus ir 
pasiektus rezultatus Šv. Tėvas 
ypatingą .padėką Dievui išreiškė 
bendroje audiencijoje. Prašyda
mas Dievo pagalbos konferenci
jos nutarimų vykdymui, Jonas 
Paulius II-sis linkėjo: “Kad Pie
tų Amerikos Bažnyčia, pasilikda
ma ištikima pirmųjų Evangeli
jos skelbėjų tradicijai, nuolat stip
rėtų, ugdydama visos Dievo Tau
tos krikščionišką sąmonę, žadin
dama naujus dvasinius kunigų ir 
vienuolių pašaukimus, vis gi
liau pajusdama savo atsakomybę 
už atskirų kraštų socialinę sant
varką, paremtą teisingumu, tai
ka, pagarba žmogaus teisėm, tei
singu turtų paskirstymu, švieti
mo bei kultūros pažanga”.

Pietų Amerikos vyskupų kon
ferencija nėra pati sau tikslas, — 
sakoma baigiamojo dokumento pra 
tarmėje. — Ji yra pradžia naujo 
laikotarpio Pietų Amerikos bažny
tiniame gyvenime.

Pirmoje dokumento dalyje yra 
aprašoma Pietų Amerikos žemy
no. padėtis, nurodant jos dvasi
nius, socialinius bei politinius 
'prieštaravimus, gilaus neteisingu
mo apraiškas, kurių pirmoji prie
žastis yra nuodėmė, per šimtme
čius įsišaknijusi socialinėse struk
tūrose.

Antroje dokumento dalyje nu
rodomas kelias, kuriuo Lo
tynų Amerikos tautos gali išeiti 
iš šios padėties, ryškiai paženklin
tos nuodėmės, niekšybės paslapti
mi. Čia randame teologinius žmo
gaus visuotinio išsilaisvinimo pa
grindus: tiesą apie Jėzų Kristų, 
tiesą apie Bažnyčios misiją ir 
tiesą apie žmogaus orumą. Pažin
damos Dievo apreikštąjį mokslą 
apie Jėzų Kristų, apie Bažny
čią ir apie žmogų, apgaulingų 
ideologijų klaidinamos ir žmo
gaus .teises paneigiančių politi
nių režimų pavergtos tautos gali 
atrasti kelią j visuotinį išsilais
vinimą.

— Čado respublikoje kovos tę
siasi. Užsieniečiai palieka tą ne
ramią valstybę. Praėjusią savai
tę žuvo vienas amerikietis lakū
nas. Prancūzijos gen. Louis -Fo- 
rest bandp įvesti karo paliaubas 
tarp .prezidento ir premjero .va
dovaujamų jėgų.

— Pakrančių sargybos laivas 
'sulaikė japonų žvejų laivą Be
ringo jūroje ir rado jame dau
giau žuvies, negu sutartis lei
džia.

— Nikaragvoj komunistų par
tizanai susišaudė Grenados mies
te su kareiviais, septyni komu
nistai nušauti.

— Kovo 3 d. prezidentas Carte- 
ris New Yorke susitiks su Kana
dos premjeru Pierre Elliot Tru- 
deau.

— Ketvirtadienį senatorius 
Kannedy šventė 47 gimtadienį. 
Ta proga primenama, kad jo trys 
broliai mirė jaunesni. Joseph, ka
ro lakūnas, žuvo 29 metų, prez. 
John F. Kennedy nušautas 46 m. 
Jis dabar būtų 62 m. amžiaus 
ir Robertas nušautas 42 metų. Jis 
būtų šiemet sulaukęs 53 m.

— Graikijos vyriausybė pa
skelbė griežtą visų kainų ir at
lyginimų užšaldymą. Už kainų 
kėlimą numatytos didelės baus
mės.

— Palestiniečių vadas Arafatas 
iš Irano išvyko lankyti kitų Per
sijos įlankos valstybių.

— Sausio mėn. Amerikos in
fliacija siekė 0.9 nuoš., .pranešė 
darbo statistikos biuras.

— Pakistane fajerverkų įmonės 
sprogimas užmušė 13 žmonių, 
sužeidė 75.

— Egipto prezidentas Sadatas 
telefonu kalbėjosi su Maroke ap
sigyvenusiu Irano šachu ir kvie
tė jį vėl aplankyti .Egiptą.

— Libano vyriausybės premje
ras šią savaitę aplankys septynias 
arabų valstybes, ieškodamas para
mos Libano atstatymo po civili
nio karo programai.

— Rodezijos kaso 'lėktuvai 
bombardavo Zambijoje teroristų 
stovyklas ir jų.karinius sandėlius. 
Zambija tvirtina, kad “barbariš
kuose” puolimuose žuvo šimtai 
žmonių.

Trečioji dokumento dalis kal
ba apie evangelizaciją — Evange
lijos skelbimą Pietų Ameri
kos kraštuose, ypač atkreipiant 
dėmesį į šeimos, parapijos ir ki
tų bęndruomenių vaidmenį, sie
kiant krikščioniškojo ir socialinio 
žmogaus išlaisvinimo.

Ketvirtoje dokumento dalyje 
yra pabrėžiamas .Bažnyčios ypa
tingas dėmesys tiem, kurie ken
čia, kurie yra išnaudojami ir per
sekiojami. Kiekvienu atveju Baž
nyčia žino, kad jos uždavinys yra 
tarnauti žmogui: kiekvienam žmo
gui ir visam žmogui, turint prieš 
akis jo dvasinius ir medžiaginius 
poreikius.

■ Saules užtemimas
Chicago. — Pirmadieni, vasa

rio 26 d., čikagiečiai pergyvens 
saulės užtemimą, kuris prasidės 
9:36 vai. ryto. Užtemimas bus 
dalinis, 10:49 vai. saulė bus už
dengta 80 nuoš. 'Po to saulės plo
tas didės ir 12:12 vai. užtemimas 
pasibaigs. Daugeliui tai bus pas
kutinė proga stebėti užtemimą, 
■kuris pasikartos tik 2017 m. rug
pjūčio 21 d.

Astronomai įspėja žmones ne
bandyti stebėti pasikeitimus sau
lėje. nuoga akimi, kurios retina 
■gali būti pažeista. Geriausia vie
ta viską pamatyti ir paklausyti 
komentarų yra Chicagos Plane
tariume, 'kuris pirmadienį atida
romas 8:30 va'l. ryto specialiai 
“Užtemimo stebėjimo” progra
mai.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Marinų korpusas pirmą kar

tą pakėlė į generolo laipsnį juo
dą pulkininką Frank Peterson. 
■Kitų kariuomenės šakų vadovybės 
juodų .generolų .jau turėjo anks
čiau, bet marinuose tai pirmas 
atvejis.

— Malaizijos krantan atsimu
šė nedidelis Vietnamo pabėgėlių 
laivas ir 103 pabėgėliai turėjo 
išlipti. Vietinė policija jų nelei
džia tolyn, jie turi laukti pa
krantėje, kol valdžia nutars, ką 
su jais daiyti.

— Trys ginkluoti plėšikai įsi
brovė į Venecijos šv. Morkaus 
Baziliką ir sudaužę X-tojo šimt
mečio Nikopėjos Madpnos -pa
veikslą, pagrobė jį puošusius 
brangakmenius. Bažnyčios sargas 
buvo sužeistas. Pagrobtų brange
nybių vertė — 1.2 mil. dol.

— Prancūzų plieno darbinin
kai iš Longwy miesto buvo oku
pavę Eifelio bokštą, protestuoda
mi prieš numatomą įplierto darbi
ninkų atleidimą iš darbų.

Revoliucinė Irano vyriausybė pradėjo griežtą kariuomenės vadų valymą. 
Nuotraukoje — keturi sušaudyti Irano generolai, nuteisti slapto revoliucinio 
teismo. Iš Maroko pranešama, kad buvęs Irano šachas labai pergyvena 
savo lojalių karininkų žudymą.

IRANO KOMUNISTAI 
IŠĖJO PRIEŠ KHOMEINI
Teheranas. — Marksistų masi

nis mitingas Teherane aiškiai pa
rodė, kad ajatola Khomeini turi 
prieš akis sunkią problemą. Kai 
kurie komentatoriai sako, kad 
Irane revoliucija dar tik ateina. 
Kas įvyko, vadinama perversmu, 
kuris sistemos dar nepakeitė. Va
sario 19 d. ajatola Khomeini pa
smerkė “kairiuosius banditus” ir 
jų “blogus tikslus”. Tie elemen
tai pasinaudoja padėtimi ir ne
klauso revoliucinės vadovybės. Jei 
jie taip elgsis, jie bus laikomi su
kilėliais prieš revoliuciją. Jei mes 
sugebėjome sunaikinti šachą ir jo 
režimą, mes būsime pajėgūs su
sitvarkyti ir su jais, pasakė Kho
meini.

Komunistinių “fedajynų” mitin
ge paaiškėjo, kad daug iraniečių 
jau spėjo nusivilti nauja revoliu
cine vyriausybe. Ji uždraudė ko
munistų demonstracijas. Valsty
binė radijo ir televizijos stotis ne
priima ir neskelbia komunistų 
pareiškimų, atsišaukimų. Komu
nistai kaltina naują radijo vado
vą Sadeų Ghotbzadehą, kad “jo 
cenzūra dar blogesnė už šacho”. 
Vasario 21 d. amerikietis “žmo 
gus teisių aktyvistas”, kaip pra 
neša spauda, Ralph Schoenman 
komunistų ir kitų laikraščių re 
porteriams leido pasiklausyti sa
vo pasikalbėjimo su naujosios val
džios saugumo viršininku pulk. 
Nasrolah Tavakoli įrekorduotos 
juostelės. Tavakoli pasakęs, kad 
per ateinančius dvejus metus teks 
sunaikinti apie 500,000 Irano ko 
munistų. Po' šio pasikalbėjimo 
saugumo viršininkas pasitraukė 
ir pareigų, nors jis paneigė savo 
žodžius.

Stebėtojai sako, kad komunis 
tai laukia, kol daugiau iraniečių 
nusivils dabartine vyriausybe, ta
da jie gaus daugiau šalininkų ir 
galės paimti valdžią. Anksčiau ko
mentatoriai vadino šacho palik
tą premjerą Bačhtiarą “Kerens- 
kiu”, iš kurio bolševikai paėmė 
valdžią Rusijoje, o dabar tokiu 
“Kerenskiu” laikomas dabartinis 
premjeras Bazarganas.

Komunistai dažnai protestuoja 
prieš naujai paskiriamus pareigū
nus. Kai laikinoji vyriausybė pa
skyrė štabo viršininku gen. Vali 
Zharani, komunistai ėmė įrodinė
ti, kad jis bendradarbiaudavo su 
šachu. Kai 16-tos divizijos vadu 
Kazvino mieste buvo paskirtas 
gen. Motamadi, komunistų orga
nizuoti kareiviai jį suėmė ir nu
vežė pas ajatolą Khomeini. Šio 
komitetas generolą patvirtino, ta
čiau kareiviai vis vien jo ne
klauso.

Irano kariuomenėje labai su
triko disciplina. Jaunieji karinin
kai patys bando patekti į vado
vaujančias pozicijas. Iki šiol iš 
pareigų buvo pašalinti 45 gene
rolai. Tarnybų neteks 400 ka
riuomenės aukštesniųjų kari
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ninkų. Daliniuose viešpatauja 
baimė ir netikrumas dėl ateities. 
Tuo bando pasinaudoti Irano ko
munistai. Spėjama, kad apie 
75,000 lengvųjų ginklų dar liko' 
nesurinktų. Daug jų komunistų 
rankose. Jei kariuomenė, prara
dusi vadus, praras norą ir suge
bėjimą kovoti, komunistų jėgos 
gali tikėtis patekti į vyriausybę, 
mano užsienio stebėtojai.

Kairiųjų fedajynų (karžygių) 
mitinge kalbėtojai nesakė savo pa
vardžių, slėpė nuo fotografų vei
dus, matyt, bijodami ajatolos Kho- 
meinio šalininkų. Kalbose buvo 
pabrėžta: mes esame jauni, laisvi, 
išsimokslinę ir nenorime seno
viškos islamo respublikos, kuri 
tik sukels tautai daugiau proble
mų.

Mitinge buvo reikalaujama pa
naikinti slaptus religinius teis
mus, nacionalizuoti bankus ir už
sieniečių investavimus; pravesti 
žemės reformą, įsteigti “liaudies 
armiją”, viešus 'liaudies teismus.

■Kai kurie mitingo kalbėtojai 
gynėsi nesą komunistai, neturį 
nieko bendro su Tudeh grupe, 
neturi ryšių nei su Sovietų Są
junga nei su Kinija.

Iš Irano praėjusią savaitę buvo 
išvežti apie 4,000 amerikiečių, 
•kai kurie lėktuvais, kiti laivais 
iš pietinio Irano uostų. 'Irane šiuo 
metu liko apie 4,000 amerikie
čių, kurių daugumas ten mano 
pasilikti, kol 'bus .leidžiama.

Vietname vyksta 
įnirtingi mūšiai

Bangkokas. — Kinijos lėktuvai 
puolė ginklų sandėlius Haifone, 
kur sovietų laivai iškrauna Viet- 
namui siunčiamus ginklus. Tai- 
landijos žvalgyba skelbia, kad su- 
hombardavus vieną sandėlį, ten 
dar ilgai vyko sprogimai. Visame 
fronte vyksta aršios kovos. Kai 
■kur kinų kareiviai buvo vietna
miečių atstumti atgal.

I Kiniją išskridęs iždo sekreto
rius Eliumenthalis pareiškė re
porteriams Aliaskoje, kad šis kon
fliktas nepalies'Amerikos santykių 
su Kinija. Jis dalyvaus Pekine 
■formaliose santykių užmezgimo 
ceremonijose kovo 1 d.

'Valstybės pasekretorius Warren 
Christopher išvyko i Aziją .pasi
tarti su Indijos, Pakistano ir Tai- 
landijos vyriausybėmis.

Kambodžoje senojo režimo par
tizanai skelbia apie laimėjimus 
prieš vietnamiečius.. Sovietų ži
nių agenutūra tvirtina, kad “Pol 
■Poto gaujų likučiai” gauna Kini
jos ginklų ir amunicijos per Tai- 
landiją, kurioje .gyveną kinai per
siunčia šaudmenis be Tailandijos 
vyriausybės žinios į Kambodiją.

Jungtinėse Tautose Saugumo 
taryba pradėjo debatus apie Kini
jos ir Vietnamo konfliktą. So
vietų atstovas Michail Charma- 
lov reikalavo Kinijos jėgų atitrau 
kimo ir nuostolių Vietnamui at
lyginimo. Jis labai pyko, kai Sau
gumo Taryba pareiškė pripažįs
tanti senąjį Pol Poto režimą Kam- 
bodijoje. Amerikos ambasadorius 
Young reikalavo atitraukti ir viet
namiečių jėgas iš Kambodijos.

KALENDORIUS

Vasario 26 d.: Aleksandras, Iza
belė, Jogintas, Joninė.

Vasario 27 d.: Fortūnatas, Vi
kria, Girvilas, Vilmantė.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 5:37.

ORAS
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 35 1., naktį 25 
laipsn.



2 DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. vasario mėn. 26 d.

iLIETUVIAI CALIFORNIJOJ
VASARIO I6-JI 
LOS ANGELĖ J

Iškilmės pirmiausia buvo 
vestos prie miesto rotušės, 
buvo iškelta lietuvių -tautinė vė- 
iiava. Los Angeles mero prokla- 
toaciją'.perskaitė miesto tarybos 
Atstovė. Kalbą -pasakė Lietuvos 

“v "garbės, konsulas Vyt. Oekanaus- 
*K ‘kąs. Iškilmes pravedė Altos skyr. 
”7' pinu. A. Mažeika. Oras buvo šal- 
R*' tokas ir, be to, darbo diena, tad 

ir dalyvių buvo kiek mažiau, gal 
:apie šimtinę. Vasario 17, šešta
dienį, per vietos liet, radijo va
landėlę šventės minėjimą prave
dė Danutė Kaškelienė. Kalbėjo 
konsulas V. Čekanauskas. Kartu 
buvo paminėtas ši,os Radijo va
landėlės dešimtmetis nuo -jos at
gaivinimo, 1969 m.

'Pagrindinis minėjimas vyko 
-sekmadienį, vasario 18 d. Para
pijos kieme -buvo iškelta taut. vė
liava, asistuojant 8 įvairių org-jų 

su-vėliavoms. Bažnyčioje pamaldas 
-U atlaikė ir šventei’pritaikytą pa- 
b). mokslą pasakė prel. J. Kučingis^ 
-l^Laike skaitymų, Lietuvos vysku- 
-M-pų laišką dabartiniam popiežiui 

perskaitė konsulas V. Čekanaus- 
.^. kas. Br. Budriūno vedamo chorp 
^--giesmes papildė solistai. J. Čeką 

nauskienė, B. ir B. Dabšiai. Pa- 
maldos baigtos Lietuvos himnu.

.'Po to iškilmės vyko Marshal 
-mokyklos auditorijoj. Jas nravedė 
A. Mažeika. JAV himną , giedo
jo solo A. Polikaitis. Jnv,akaciją 
atkalbėjo prel J. Kučingis. Sveiki
no — konsulas V. Čekanauskas ir 
taip pat latvių bei estų konsulai 
įir latvių b-nės atstovas. Santa 
r Monikos proklamaciją perskaitė 

•’ dr. Birutė Raulinaitienė. Pagrin- j 
, dinę ka'lbą pasakė teisininkas V.

Abraitis iš Floridos. Nušvietęs! 
Vasario 16-sios reikšmę, -kalbėto
jas priėjo prie “naminių” reika- 

‘ e Jjl-Jau..tai'P v*s atsitinka, kelintą 
kartą, kad Vasario 16 d. kalbėt,o- 

7’iTAi vis neapseina nepakedenę lie- 
’.^tuviškųjų veiksnių, nevengiant 
. subjektyvumo. Gal ir dėl to, kad 

Los Angelėj šie minėjimai vis bu
vo ruošiami Altos skyriaus, tai 

’ daugiausiai ir kliūna vargšei Lie- 
* tuvių 'Bendruomenei. Taip ir 

-žį kartą V. Abraitis, ar tai pa- 
Uigal savo pažiūras, ar pagal nu

statytą “liniją”, rado svarbių rei
kalu LB pabraukti prieš plauką. 
Taip pat ir santykiavimas su Lie- 

\..tuva kalbėtojui išėjo ne pagal 
./gilesnį padėties supratimą ir ap- 
/ galvojimą, bet laikantis kai kie? 
. no “linijos”. Tad net ir “galior- 

ka” nebeiškentė nereagavusi: Ha, 
ha, ha! 'Priimta JAV vyriausybei 

■ rezoliucija, kurią perskaitė Vyt. 
UBandžiulis.

. Sceninėj daly buvo atlik- 
tas stud. ateitininkų vykusiai pa
ruoštas mpiitažas, pagal Liet. Kat.

■ Bazn. kroniką, pavaizduojant at- 
'"- ški'rus epizodus, kaip pav., teismo 

■byla už Kronikos platinimą ir kt. 
Atliko — V. Polikaitytė, A. ir R. 
Nelsaitės, A Grakauskaitė, R. 
Burėikaitė, R. Kungytė, D. Kaza- 

. kevičiūtė, E. Bandžiulytė, R. Po- 
likaits, V. Bandziulis ir G. Gru- 

. šas. Jaunimo ansamblis Spindu- 

. lys, vadovaujant O Razutienei, D. 
. Razutytei ir II. Bužėnaitei, padai 
\ navo tris dainas ir .pašoko tris 

taut šokius. Akompanavo piani-
• nu O. Barauskienė, o akorde-
• onu R. Polikaitis. Scena skonin

gai buvo dekoruota VI. Šimoliū- 
no. Iškilmės -baigtos tautos him
nu. Sklandžiai praėjo piniginė 
rinkliava, kai iš anksto buvo susi-

pra- 
kur

M

—1

i

tarta, kad kiekvienas savo auką 
skirs, kaip kam atrodo tinka
miau, pa-gal pateiktus tris adre- 

, sus: Vil-ikui, LB ir Altai.
Dalyvri

LIETUVIŲ RADIJO SUKAKTIS

Los Angeles Lietuvių bendruo
menės suorganizuota Californijos 
Lietuvių radijo valandėlė vasario 
16 d. švenčia savo 10 metų su
kaktį, kaip ji kiekvieną savaitę 
kalba lietuvių kalba, patarnauja 
visiems lietuviams, bei lietuviš
koms organizacijoms, objektyviai 
informuoja lietuvišką visuomenę. 
Ji yra kultūrinė, tautinės kultū
ros reiškėją, tėvynės meilės žadin
toja, jungianti visus lietuvius vie
nybėm Per lietuvišką žodį, dai
ną, muziką jungia visus lietuvius 
bendram darbui, žadina lietuvio gao Paulo turnyrą, 
meilę lietuviui. z _ j; ■ _ _ 1 _

Radijo valandėlė per 10 metų Viktoras Korčnojus, kuris prieš j 
yra didelį įnašą padariusi lietu-1 turnvrą buv0 laikomas fevori-1 
vių klutūros veikloje ir lietuvy- tu, baigė gu 3y„ u, pasidalin- 
bės iš aikymo sritie. ■ y gu Jugoslavijos

Californijos radijo valandėlės Ljubojevičiu k Arguos

yra didelį įnašą padariusi lietu-

steigėjai ir organizatoriai savo 
tikslą atsiekė.

1968 m. gruodžio 1 d. Lietuvių 
bendruomenė sukvietė 16 asme- 
nų, radijo klubo steigėjų, kurie 
suorganizavo Californijos Lietuvių 
Radijo klubą, pradėjo organizuo
ti radijo stočiai apmokėti lėšas. 
Stasys Paltus ir Juozas Gedmin- 
tas surado radijo stotį ir pasira
šė sutartį.

1969 m. vasario 16 d. Stasė 
Pautienienė pravedė pirmąją ra
dijo prggramą. Pautienienė įdėjo 
daug darbo, širdies ir meilės il
gą laiką vesdama, be jokio atly
ginimo, radijo programas. Lietu
vių Radijo klubo steigėjai išsi
rinko pirmąją klubo valdybą iš 
šių asmenų: Stasė Pautienienė — 
pirm, ir pranešėja, Jonas Motie
jūnas—vicepirm., Teklė Sereikie- 
nė"—*ižd., Juozas Gedmintas — 
sekr. ir Albinas Markevičius — 
valdybos narys finansų reika
lams.

Visų bendromis pastangomis 
atliktais darbo vaisiais galime vi
si pasidžiaugti ir palinkėti Cali- 
fornijos Lietuvių radijo progra
mai neprarasti savo aukšto ly
gio, geros formos, visus lietuvius 
jungti ir būti tėvynės meilės ža
dintoja, o jos vadovybei nepa
vargti ir nenustoti energijos ir to
liau dirbti lietuvišką darbą.

Kovo 18 d. 12 vai. parapijos 
salėje yra kviečiamas metinis Ra
dijo klubo narių susirinkimas, ku
riame bus padaryta praėjusių me
tų apyskaita ir renkama nauja 
valdyba.

Visi lietuviai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

J. Gedmintas

TAIKINTOJO MISIJA

Nuotr. A. Gulbinskoatstovai su vėliavomis Vasario 16-sios minėjime Los Angeles.šaulių

ŠACHMATŲ ŽINIOS šaky R. Grauslio, A. Sakalo ir 
kitų.

— Lietuvos šachmatininkai
Są-

Subscrlption Rates $37.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsevvhere in the U^A. $35,00, Forefga 
countries. $37.00.
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— Švedijos dm Ulf Ander-iden Knights turnyrą, tapdamas stropiai ruošiasi VU Sov.
son, 27 m., laimėjo Brazilijoje ’ pirmuoju, iškovojusiu Kanadai, Jun80S tautų spartakiadai. Dvi 

j----- Druskininkuose 10
laimėjo i rinktinės kandidatų gilino 

rines žinias bei žaidimo 
džius, besirungdami tarpusavy- 
je. “Žalgirio” draugijos šach
matininkai apjungia žymiuo
sius Vilniaus, Kauno ir Klaipė
dos šachmatininkus: tm V. 
Mikėną, meistrus D. Lapienį, 
H. Žemaitį, A. Butnorių, P. Ra
gelį, K. Kaimą, M. Ostrauską, 
R. Barstaitį ir kitus.

K. Merkis

surinkęs i “Golden Knights” turnyrą. 1959 | savaites 
4—1 tš., be pralaimėjimo. Dm j—1962 m. K. Merkis 1 

JAV komandai I vietą tarp tre
čios lentos žaidikų ICCF pasau
lio “Semifinals” varžybose. 1975 
m. Chess Review savo “reitin
guose” skelbė Kazį Merkį pir
muoju šio krašto “Postai” mei
steriu.

turnvrą buvo laikomas fevori-

18 
teo- 
igū-

dm Oscar Panno. Korčnojus 
sulošė lygiomis su JAV dm Ro- 
bert Byme ir dm Ljubojevičiu.

— Dr. V. V. Palčiauskas, lai
mėdamas antrą vietą ką tik už
sibaigusiose II USCC pirmeny
bėse susirašinėjimo keliu (I US
CC pirmenybes 1976 m. jis bai
gė trečiu) ir dabar dalyvauda
mas ICCF pasaulio pirmenybių 
baigmėse (pavienėse ir koman
dinėse), yra žymiausias JAV 
lietuvių šachmatininkas. Iki 
šiol žymesnių laimėjimų buvo 
pasiekęs 1957 m. Kazys Merkis, 
baigęs septynerius metus’ už
trukusias 1950 m. Grand Na-' 
tional (USCC Open p-bes) tre
čiu, pakeliui iškovojęs US Eas- 
tem Division champion vardą, dos šachmatų pirmenybės įvyks' muko pažiūros į visatos sanda- 
be pralaimėjimo (17^—2^).,New Yorke, kovo 31 — balan-Įrą, bandoma sudaryti žvaigždė- 
1959 m. Ignas Žalys laimėjo 7.džio 1 d. Pereitas pirmenybes I lapį ir. patikslinti žemėa1G vietą 
metus užtrukusį Amerikos Gol-[laimėjo Edvardas Staknys, prie- -------- —---------——-------re r-’--

— Bostono MET lygos tarp-! 
klubinėse, So. Bostono LFD1 
šachmatininkai I ratą užbaigė' 
neigiama pasekme 2—3, laimė-1 
darni tik prieš Brandeis univer-’ 
siteto ir Ebon komandas. HI

| ratas, atrodo, laimingesnis. 
Mūsų vyrai įveikė Boston CC 
ir MIT, bet pralaimėjo prieš 

| Harvardo universitetą. Vasario 
,23 d. susitiks su Brandeis uni
versitetu ir kovo 2 d. su Ebon' 
komanda; abi komandos norės! 

! atsigriebti už I rato pralaimė-1 
| jimus.

— ŠALFASS Rytu apygar-Įta, kad jame dėstomos moksli*

RANKRAŠČIO KELIONE

Mokslininkai, tvarkydami se
novės tadžikų miesto Ura Tiuba 
archyvus, surado unikalų 
XIII amžiaus rankraštį “Astro
nominės sferos patikslinimas”. 
Jį parašė įžymus viduramžių 
mokslininkas Ubaldulas aš Ša- 

I rija.
I Perskaičius rankraštį, sužino-

Šventasis Tėvas priėmė Ar
gentinos ir Čilės vyriausybių 
pareikštą pageidavimą, kad 
Apaštalų! Sostas imtųsi tarpi
ninkavimo akcijos abiejų šalių 
derybose, kuriomis bus siekiama 
taikingomis priemonėmis iš
spręsti tarp Argentinos ir Čilės 
kilusį teritorinį ginčą. Dviejų 
Lotynų Amerikos kraštų vy
riausybės oficialiai paprašė 
Apaštalų Sosto tarpininkavimo 
akcijos po sėkmingos Popie
žiaus įgaliotinio kardinolo An
tano Samorė misijos Argentino
je ir Čilėje.

I

Lietuvių fronto suruošto politinio simpoziumo dalyviai: A. Raulinaitis, dr. 
K. Ambrazaitis, PLB pirm. dnž. V. Kamantas, Danutė- Barauskaitė, Jurgis 
Gliaudą ar Edm. Kulikauskas. Nuotr. A. Gulbinsko

m w 1 K.
Vi j v

B ir

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Telef. — 337-1285

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas:

700 North Michigan, Suite 409 
Valandos pagal susitarimą

SOPHIE BARČUS
RADIO ŠEDIOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet, — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9?3o v. ryto,

Telef. 434-2413 
1490 A. M.

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60629

i
AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

DAINŲ 1K ARIJŲ REČITALIS

TIK TAU VIENAI

TĖVYNEI AUKOJAM

__Jonas Vaznelis. Prie piano Aleksandras Kučiū- 
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, Ža
liojoj lankelė j ir kitos dainos. Kaina $6.00

— įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. —Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
žali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiaml. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėk*.

DRAUGO prenumerata mokama 1* anksto
metams 6 mėn. 3 mSn,

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19,00 $15.00
Kitur J.A.V. . .. ....... 35j00 18.00 13.00
Kanadoje .......... U.S.A. 37.00 19.00 15.00
Užsienyje ........ ....... 37.00 20.00 15.00
Savaitinis ...................... 25.00 15.00 9X»

• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso,sa- 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- į vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- 
dieniais nuo 8:39 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik ii
• Redakcija dirba kasdien •* anksto susitarus. Redakcija už

8:30 — 4:00. šeštadieniais ? skelbimų turinį neatsako. Skel- 
8:30 — 12:00. z bimų kainos prisiunčiamos gavus

č prašymą.

tarp saulės sistemos planetų, 
įdomus šio rankraščio Ii- aiganų pirklys.

-------- Iš atžymiu paraštėse paslaptis, kaip rankraštis atsi- 
sprendžiama, jog 1447 m. jis dūrė Ura Tiuba miesto archy. 
buvo saugomas Samarkade, Ry- vuose.
tų švietėjo ir astronomo Ulug- _
beko bibliotekoje. Po dviejų dulo aš Žarijos knyga išsamiai 
šimtmečių rankraštis pateko į nupasakoja astronomijos moks- 
Kabulą ir buvo parduotas tur-ilo vystymąsi Rytuose iki Ulag. 
guje, o dar po 70 metų vienai j beko. jm.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford ’ 
Medical Building) Tel. LU 5-6446, 

Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą. 4

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So, Iiedzie Avenue. 
pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo. 1 iki 3 vai.

Pagal susitarimą.. 
Ofiso telef. WA 5-2670.

Rezid. tel. WA.lbroak 5-3048.

Vai.:

Kabulo medresei jį padovanojo
Tačiau lieka

Archeologų nuomone, Ubai-

j Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai.: piim., antr., ketv. Ir penkt. 
L:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus.

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS

2709 Mest 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų Ir
Emocinės ligos.

CRAWFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski 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 JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.. .

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 5-8 vai vak,

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai popiet

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTU
Lietuvis gydytojas

3925 West 59tb Street
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-S 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR-CHIRURGĖ 
KCDIKTlj.-IR VAIKU MGOS* 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUHjDTNG 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. noptet.
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 Specialybe vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Avė. kamp.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarei

Telef. — 282 - 4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHTRURGI.IA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVĖ. 
4200 NO. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitariipą.

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“Contact lenses”

2618 W. 71st St — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 443-5545

Aktyvas, paruošęs vėliavos pakėlimo iškilmes Vasario 16-sios proga Los 
Angeles, Calif., miesto centre. Sėdi A. Mažeika, V. Vidugiris, Abraitis, 
Čekanauskienė, konsulas Čekanauskas, Estijos konsulas ir Karuža. Stovi da
lis šaulių, dalyvavusių garbės sargyboje. Nuotr. A. Gulbinsko

—Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai, Lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00

GARBĖ TAU, VIEŠPATIE

AUKURAS

SKAMBĖKITE DAINOS

__lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį, Sveikas, Jėzau, gimusia, Linksmą gies
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus.

Kaina $5.00

— Alfonstg Mtiiknlakis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an- 
aamhlia Raina. $5.00

— Juoze Krištolaitytė - Daugėla. Pamylėjau va
kar, Pavasario dienelę, Verpsiu, verpsiu ir 
kitos. Kaina $6.00

Ofe. PO 7-6000 Rez. GA 3-72781

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

1002 N. VVestem Avė., Chicago 
Tel. 489-4441

Dr. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Heigihte 
TeL 361-0730

Valandos pagal susitarimą

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410

Reridencijos telef. GR fl-0617 
Ofiso vai. pirm, ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal gugitąriMĮ 
Ofiso tel. HE. 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASOIHS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — iš anksto susitart*

į

Istaigos ir buto tel. 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Oourt, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč ir šeštad

Ofs. teL 586-3166; namą 881-37^ 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street
Vai.: pirm., antr^ ketv. fr P^' 

! 2-7 • šeštadieniais pagal susitaria- 
I _ _

* Apsimoka skelbtis dien. DRAUGI 

nes jis plačiausiai skaitomas 
tuvių dienraštis, gi Skelbimu 
nos yra visiems prieinamos.
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PAVERGTŲJŲ LIETUVIU LANGAS 1 VAKARUS
Nuo pirmųjų Sovietų Sąjungos jas lietuvių kalba pradėjo 1951.

gyvavimo metų šios šalies gy
ventojams • atimta galimybė vi-

• siems įprastu būdu naudotis už-
• sienio informacija. Tuo tarpu
• kra§tp, viduje komunistų partija 
1 ir jos sukurtos propagandos įstai-

• gos?S8vo gyventojus maitina tik
tai komunistine indoktrinacija ir

• teikia "iškreiptą vidaus ir užsie- 
įj niov gyvenimo informaciją. Tik 
g * informacij a besivadovaująs 
ipidįęiis niekad tikrai nežinos ne
tiktai1,i kas vyksta plačiame pa- 

ĮĮ šaulyje, bet ir -pačioje Sovietų Są- 
’ij jungoje. Komunistai stengiasi 
.J. laikytį pavergtą žmogų tamsoje 
ir.pi^no šiuo būdu priversiu sa- 
va-.piliečius tikėti marksizmo — 
leriinizmo utopija, “bolševizmo 

;!rojiiffil”, proletariato diktatūros 
.sėkme ir pagaliau mano, kad 
užimtų kraštų žmonės būsią ga
lima-įtikinti, kad “labiausia lai- 
mingi Sovietų žmonės”. Štai ko- 
dėl pavergtų tautų žmonės no- 
rt patirti iš teisingesnių šaltinių, 
fas šfao' metu pasaulyje vyksta.

♦
•^Taisvojo pasaulio spauda dėl į- 
•vairių trukdymų ir labai griežtos 
-cenzūros negali pasiekti paverg- 
'tųjų.^'-Net paprasti asmeniniai 
laiškai griežtai cenzūruojami. 
Turistai, kurie kartkartėmis p-i- 
yięniųi ar būriais keliauja į ko- 
munjstinius kraštus, yra griežtai 
kratomi — iš jų visada atimami 

dtdkrkšČiai, žurnalai, knygos. 
Th’igr “visi keliai patek** spaudai 
yra išdaryti.

Visdėlto lieka vienas ir tiktai 
vienintelis langas į vakarus — 
njjm. pranešimai. Ligi šiol dar 
nera^srašta tokių įrengimų, ku
rie galėtų sulaikyti radijo bangų 
pliffrną" erdvėje. Tiesa, užsienio 
radijo programų klausymą gali
ma sutrukdyti specialiomis truk
dymo stotimis. Tačiau ir šiuo 
atveju vis dar yra spragų, pro kū
nas radijo 'bangas^galimą’ Sugaų- 
ti:°VėHmąsĮ'" Vis dar yra ne taip 
jau maža galimybė pranešimus 
iš laisvojo pasaulio į anapus ge
ležinės uždangos pasiųsti.

♦
^■Jau; pirmosios bolševikų oku- 
p^Ųpl'metu (1940-1941 m.) lie
tuviai; pasigedo užsienio infor
macijos. Taigi labai džiaugėsi, 
kai 1940 m. Vatikano radijo sto
tas pradėjo transliacijas į Lietuvą 
lietuvių' kalba trumpomis ban
gomis. Tiesa, šios informacijos 
buyc^grynai religinės, vis dėlto 
lietimams labai mielos ir bran- 
gios, nes į jas įsiterpdavo ir pa
saulinio turinio žinių. Deja, 1941 
m,; dėl karo meto aplinkybių lie
tuviškų programų perdavimas 
perėją stotį buvo sustabdytas, 
bet 1946 m. atnaujintas. Nuo. 
1950 -metų lietuviškai į Lietuvą 
kalbama 8 kartus per savaitę, 25, 
31 ir 41 metrų bangomis. Progra
mą paruošia Romoje gyvenan
tieji lietuviai kunigai ir pasaulie- 
8Sw

•

'Šiandien daugelis šalių radijo 
bangomis informuoja Sovietų 
Sąjungos gyventojus jų kalbomis. 
.Pažymėtinos britų, vokiečių, 
prancūzų, kiniečių informacijos. 
Tačiau geriausią Rytų Europos 
ir kitų 'pavergtų kraštų gyvento- 
jifrinformaciją yra suorganizavu
sios. JAV-bės. Šiam reikalui jos 
yra. iruošusios 113 siunčiamųjų 
^ocių, "kurios išdėstytos įvairiuo
se kraštuose —Vak. Vokietijoje, 
D.’^Ejitanijoje, Portugalijoje, Is- 
panijoje, Graikijoje, Afrikoje, 
Ceilome, Filipinuose, Tąivane, 
Okinavoje ir, žinoma, pačioje A- 
merikoje..

"Tolau stočių {ruošimo darbai 
buvo pradėti pokario metais 
Amerikos saugumo organizacijos 
ČIA : rūpesčiu, paskelbus šūkį 
"sustabdyti pasaulinio komuniz
mo: plitimą”. Toks dalykas įvy- 
kb Vadinamo “Šaltojo karo” lai- 
heifr-Tada daug pasidarbavo pa
vergtoms tautoms labai palankus 
JAV- - valstybės sekretorius J.F. 
Bulles. Nuo to laiko praneši
mai "siunčiami daugeliu kalbų.

"Amerikos balsas” transliaci-

IL 16 ir nuo to laiko perdavi
mai vyksta be pertraukos, taigi 
jau 28 metusi Per visą laiką ši 
radijo tarnyba stengėsi pateikti 
Lietuvos gyventojams jų gimtąją 
kalba paskiausias žinias apie pa
saulio įvykius, išdėstyti ir paaiš
kinti JAV užsienio politiką, pra
nešti Lietuvos žmonėms apie A- 
merikos ir kitų laisvojo pasaulio 
šalių lietuvių gyvenimą ir laimė
jimus.

Radijo tarnybos darbuotojams i 
sudaromos sąlygos važinėti po 
lietuviškas kolonijas, sekti lietu
vių gyvenimą, paruošti — vzre- 
korduoti svarbesnius įvykius ir Į 
jų santrauką perduoti į okup. 
Lietuvą. Sekama ir lietuviška 
spauda, perduodamos vedamųjų 
ir kitų rašinių mintys.

♦
Tačiau ne visą laiką “Ameri

kos balso” lietuviškoji tarnyba 
galėjo pranešinėti į okup. Lietu
vą tokias žinias, kokių pageida
vo klausytojai. Buvusio JAV pre
zidento G. Fordo ir jo valstybės 
sekretoriaus H. Kissingerio lai
kais, puoselėjant pavergtoms 
tautoms be galo nenaudingą de- 
tentę su Sovietais, radijo prane
šimai - buvo griežtai cenzūruoja
mi, išbraukomi ir praktiškai ne
daug kuo išsiskirdavo nuo pačių 
sovietų pranešimų. Tokios me
džiagos pasiuntimas lietuviams 
naudos neatnešdavo, atvirkščiai, 
dažnai nustatydavo prieš tokias 
žinias siunčiančią Ameriką. Ne
pasitenkinimo laiškų gaudavo ir 
mūsų redakcija, kuriuose buvo 
rašoma: “Arba jūs sutvarkykite 
informacinius pranešimus, arba 
juos visiškai sustabdykite, nes 
tokie pranešimai, kaip dabar 
siunčiamieji, tiktai Maskvai nau
dingi”.

»
Reikia džiaugtis, kad reikalai 

šioje, srityje pasikeitė prezidento 
J. Čarteno laikais. Šis prezidentas 
pirmiausia savo dėmesį atkreipė 
į pavergtų kraštų žmonių teisių 
gynimą ir jų teisingą informaci
ją. Šiandieniniai “Amerikos bal
so” radijo pranešimai jau kito
kie: objektyvūs, išsamūs, kultū
ringi, teisingi, pilni, informacija 
greita, sklandi, komentarai įdo
mūs pavergtiesiems.

Reikia pasidžiaugti, kad 
“Amerikos balsui” pavyko į lie
tuvišką skyrių sutelkti visais at
žvilgiais pozityvius radijo prog
ramos redaktorius, paruošėjus 
bei perduotojus, kurių yra, rodos, 
8. Tai daugiausia jauni, čia gimę 
ir augę lietuviai.

Jaunoji radijo bendradarbių 
karta yra pažangi, uoliai seka pa
saulio įvykius. Jų lietuvių kalba 
sklandi, tarsena ryški, kartais 
net ryškesnė ir grynesnė už Lie
tuvoje gimusių vyresniųjų, kurie 
nėra atsipalaidavę nuo kai kurių 
tarmiškumų. Jų jaunas amžius 
užtikrina programos tęstinumą 
ilgesniems laikams, dešimtme
čiams. Klausytojai okup. Lietuvo
je šiais pranešimais patenkinti ir 
yra dėkingi Amerikai, kad ji su
teikia galimybę platiems tautos 
sluoksniams du kartu per dieną 
gauti teisingą informaciją. Pažy
mėtina, kad Chicagoje “Amer. 
balso” radijo pranešimai geriau
sia girdimi 9 ir 11 vai. rytą, ban
ga 19,6 m.

Be "Amerikos balso” okup. 
Lietuvoje dar noriai sekami 
gerai paruošti ^Laisvės” radijo 
(Radio Liberty) lietuviškieji pra
nešimai, perduodami iš Muen- 
cheno kiekvieną dieną po pusę 
valandos. Ši privati bendrovė tu
ri didesnę laisvę ir todėl perduo
damos žinios yra dar drąsesnės. 
Deja, dėl didelių Sovietų trukdy
mų jie Lietuvoje blogiau girdimi.

Viename mus pasiekusiame 
laiške iš okup. Lietuvos mums ra
šo: “Amerika daugeliu atvejų yra 
apleidusi ar net išdavusi savo 
draugus, tačiau ji pavergtiesiems 
yra suteikusi gerą dovaną — 
pranešimus jų gimtosiomis kalbo
mis. Jais JAV-bės galės atitaisyti 
savo .gerą vardą”. K kv.

NENUMATYTAS ATOMINIS PAVOJUS
Atomo panaudojimas žmonių gerovei ir jo pavojai

Kada atominės bombos Japoni
jos miestus paskandino liepsnose, 
o Vokietijoje sąjungininkų avia
cija sudaužė jos paskutinį did
miestį — Dresdeną, visiems pa
sidavė aišku, kad II-sis pasauli
nis karas artėja prie galo.

Baigėsi karas, bet atominiai 
ginklai ir toliau tobulinami ir jų 
atsargos augte auga. Ir nežinia, 
kada jie vėl bus panaudoti. Pa
tyrus jų veiksmingumą, kad ma
žiausia elemento dalelytė — ato
mas, jį suskaldžius galėtų, atpa
laiduoti tiek galios, kad jos užten
ka sugriauti ištisus miestus, ne vie
nam kilo mintis, ar nevertėtų šią 
energiją panaudoti žmonijos ge
rovei.

Energijos reikalai
Šią mintį labai greitai pasigavo 

Amerikos didžiosios bendrovės, 
kaip General Electric, Westing- 
house ir kitos. Vedamos komerci
nių išskaičiavimų, jos investavo 
milijonines sumas į atominių re
aktorių gamybą. Vyriausybė jų 
pastangas dar labiau paskatino, 
duodama pažadų, kad iki 2000 
metų kraštui bus reikalinga 230 
elektros jėgainių, varomų bran
duoline energija išspręsti energi
jos trūkumui.

Pradėjo plaukti užsakymai ir; 
iš kitų kraštų, ypač iš tų, kurie I 
neturėjo akmens anglių. Paskati
nimas statyti elektrines jėgaines 
dar padidėjo, nes buvo nurodoma, 
kad, suskaldžius vieną kilogramą 
uranijaus, gauta energija atstotų 
300,000 tonų anglies. Bendro
vėms, gaminančioms atomo skal
dymo reaktorius, atrodė, kad atė
jo aukso laikai, o visiems kitiems, 
kad išsipildė viltys ir energijos 
trūkumo klausimas jau išspręstas.

Atominių jėgainių pavojai
Pastatytos elektrinės jėgainės, 

varomos atomine jėga, parodė, 
kad generatorius, gaminančius 
elektrą, atominė jėga lengvai su
ka, bet kartu sukelia ir didžiulį 
pavojų. Nelaimei atsitikus, būtų 
apnuodyta radioaktyviais spindu
liais plati apylinkė — žmonės, 
gyvūnija ir augmenija. Gresian
čio pavojaus akivaizdoje vyriau
sybė vietoje žadėtų 230 jėgainių 
tepastatė tik 72, kurios išdėsty
tos po visą kraštą ir šiandien te
beveikia. Imtasi didžiausių ap
saugos priemonių, net įvesta 
kontrolė reaktorius parduoti ki
tiems kraštams, o krašte pasipylė 
protestai dėl naujų jėgainių sta
tybos. Patikrinus daugelį jėgainių 
rasta, kad jos yra nesaugios, pvz. 
iki 1977 m. Califomijoje veikė 
Vallecitos vietovėje atominis re
aktorius, gamindamas ligoninėms 
izotopus. Dabar jo veikimas su
stabdytas, nes rasta, kad netoli

p. INDREIKA

jėgainės yra seisminis žemės dre
bėjimo centras.

Dažnai už atominių reaktorių 
bokštų slepiasi ne tik radiacijos 
pavojai, bet ir galimumas pasiga
minti atominę bombą. Panašiai 
atsitiko su Indija. Amerika jai da
vė reaktorių, ji> vos išmokusi, 
kaip šų juo elgtis, jau turėjo savo j 
rankose atominius ginklus. Mat, 
žmogaus užmačioms ieškoti ne
išsenkamų energijos šaltinių 
niekada nėra galo. Nors Ameri
ka gamina vandenidio bombas, 
bet jų padegimui naudoja atomi
nės bombos sprogdinimo techni
ką. Iki šiol dar neišrasta būdų, 
kaip reikėtų suvaldyti suskaldy
to vandenilio atomo energiją. 
Jeigu tai ir išras, jūros pasidarys, 
neišsemiamu energijos šaltiniu.

Atsilikę kraštai
Technologiškai atsilikusiuose 

kraštuose branduolinės energijos 
panaudojimo klausimas kelia di
delį susirūpinimą, nes, jiems, ne
turint tinkamai paruošto persona
lo, gali įvykti baisių nelaimių. 
Nežiūrint įvairių suvaržymų 
Pietų Korėja yra pasiryžusi iki šio 
amžiaus pabaigos pasistatydinti 
net 43 jėgaines, Brazilija jau bai
gia įrengti 3, neatsilieka Pakis
tanas, Izraelis ir kiti kraštai. Jų 
plitimą stengiamasi apvaldyti vi
sokiais tarptautiniais susitarimais, 
turint galvoje, kad ne vien atomi
nės bombos sukelia žmonijai pa
vojų, bet ir atomo skaldytojai — 
reaktoriai palieka daug radioakty
vių atlaikų. Kas atsitiktų, jei įvy
kęs žemės drebėjimas sugriautų 
jėgainę ar, karui kilus, ją išsprogo 
dintų? Tai suprasdama Pietų Ko
rėja jėgainių statybą nukeliu už 
36 paralelės, stengdamasi jas ap
saugoti net nuo raketų.

Švedų mokslininkas Nobelio lau 
reatas H. Alfven, numatydamas 
pavojų, yra pasakęs: neužtenka 
nurodyti nelaimės priežastį ir 
apie ją dažnai kalbėti, juk nuo to 
priežastis savaime neišnyks, bet 
reikia ją iš pagrindų pašalinti. 
Jau daugelį metų suka galvas 
technologijos inžinieriai ir politi
kai, kaip reikėtų atsikratyti pavo
jingų radioaktyvių liekanų. Įvai
rių pasiūlymų netrūksta. Siūlo
ma jas sukrauti į specialiai pada
rytą erdėlaivį ir jį paleisti tiesiog 
į saulę, kad jos karštis jas sunai
kintų. Kyla klausimas ar toks 
erdvėlaivis galėtų nukeliauti 93 
milijonus mylių, saulės kelyje ne- 
sugedęs ir su Visu kroviniu nesu
grįžęs į žemęA Kiti siūlo liekanas 
supresuoti ir, jas sukrovus į tam 
tikras dėžės, nugabenti į Antarkti- 
kos ledynus ir ten palaidoti.

Bet iš radioaktyvių medžiagų 
atsiradęs karštis ištirpys ledus ir 
jos nugrims į ledyno apačią, atsi- 
durdamos ant ten esančių uolų, i 
Žinome, kad Antarktikoje arba I 
pietiniame žemės ašigalyje am
žių bėgyje susidarė arti pusantros 
mylios storumo ledo sluoksnis. 
Kol jį liekanos pragrauš, praeis 
daug metų, o per tą laiką pada
ryta skylė apsitrauks ledu ir visa 
problema bus išspręsta.

Bet kas žino, kad po ledynu yra 
uolos, o gal upės ir ežerai susisie- 
kią su vandenynu ir, nuodingoms 
liekanoms patekus į jas, bus už
terštas ir vandenynas. Antarkti- 
ka bus suskirstyta į atskirų vals
tybių interesų zonas ir nežinia, 
kuri valstybė pirmoji pradėtų 
vežti atlaikas ir kur jas palaido
tų, nes sienos dar nenustatytos. 
Greičiausia susilauktume visokių 
nesusipratimų ir ginčų. Siūloma 
jas laidoti apleistose druskos ka
syklose. Tai priimtiniausias bū
das, nes, bėdai atsitikus, prie jų 
lengva prieiti ir kylantį pavojų 
pašalinti.

Radijo aktyvumas pavojingas
Kur bebandytų laidoti radijoak- 

tyvias liekanas, — žemės gelmėse, 
išmetant į tolimąją erdvę ar le
dynuose, — visvien jos nenusto
ja 'radioaktyvumo ir pavojingu
mo. Vienos iš jų darosi nepa
vojingos po 40 valandų, o kitos, 
pvz. plutonų aus — 239, tik pra
ėjus 488,000 metų.

Imamasi visokių atsargumo 
ir apsaugos priemonių, bet kur 
maišosi žmogus ir mašinos, atsi
tinka nenumatytų būdų. AEC 
(Atdmic Energy Commission) 

j’au turi nemažai patyrimo su jė
gainėmis ir reaktorių atlaikomis. 
1973 m. balandžio 3 d. buvo pa
stebėta, kad Hanford jėgainės lie
kanų tankas 106T neatitinka ap
skaičiavimų, nors į jį ir pridėda-

P. AMERIKOS IR KUBOS GINKLŲ SANTYKIS
Kuba turi daugiau ir pažangesnių

B. JABLONSKIS
Sovietų Sąjunga pastoviai 

ginkluoja Kubos diktatoriaus Fi- 
del Castro karines jėgas pažan-| 
gesniais ginklais. Paskutiniu me
tu gavo net modernių sovietų 
lėktuvų, kuriuos galima naudoti 
oro kautynėms ir žemės taiki
niams bombarduoti. Tokių lėktu
vų neturi nė pažangiausios ir di
džiausios P. Amerikos valstybės — 
Brazilija ir Argentina.

Kubos kariai yra geriau ištre
niruoti kovų veiksmams ir turi 
geresnį patyrimą kautynėms. Ši
tai paliudija Kubos karių pagal
ba ir veiksmai P. Afrikos dikta
toriams—Angolos Agostinho Ne
to padėjo jo priešus 'nugalėti ir 
įvesti marksizmą, Etiopijos Men- 
gistu Haile Mariam padėjo nu
galėti Ogadeno dykumos ir Erit
rėjos sukilėlius.

Net pažangesnės P. Amerikos 
valstybės neprilygsta Kubos apsi
ginklavimui ir kariuomenės pa-

vo vis naujų liekanų. Tik birže-, 
lio 8 d. kilo mintis išmatuoti! 
apie tanką žemės radioaktyvumą,' 
kuris nustebino savo didumu. Iš
tyrus priežastį, pasirodė, kad, ra- 
dijoaktyvioms medžiagoms pra- 
graužus tanko dugną, jos pradėjo; 
sunktis į žerhę, gerokai užnuody
damos apylinkę. Praėjus pavojui 
į vietinį" universitetą pasisiūlė su 
paskaitomis dr. Ellsberg, kuris 
Vietnamo karo metu išdavė Pen
tagono dokumentus “The New 
York Times”, sukeldamas daug 
nemalonumų vyriausybei, o da
bar nori pravesti studentams semi
narus apie atominius ginklus ir 
užsienio politiką.

"Ūkišku požiūriu branduolinės 
energijos panaudojimas vertina
mas teigiamai, bet atsitikus ne
laimei, jos padariniai prašoktų 
komercinius laimėjimus žmonių, 

i gyvulių ir augmenijos aukomis:!

Riaušės Teherane, Irano sostinėje

rengimui. Joms trukdo JAV prez. 
J. Carteris ir jo vyriausybė atsi
sako parduoti ginklų ir lėktuvų. 
Mat, Carteris nepatenkintas P. 
Amerikos diktatorių, karinių ir 
rinktų prezidentų kietais reži
mais — žmogaus teisių ir laisvių 
paneigimu. Tokia auka tapo pas
kutiniu metu Nicaraguos valsty
bė, kurios rinktas prezidentas 
Anastazio Somoza nepraveda de
mokratinių rinkimų ir neįveda 
demokratinės santvarkos.

Daugiausia kariuomenės turi 
Brazilija — 273,000 karių. Dides
nė jos dalis (182,000) išsklaidy
ta po didelio krašto stovyklas 
saugoti nuo Castro apmokytų,, 
ginkluotų ir siuntinėjamų į P. 
Amerikos valstybes, partizanų, 
kurie be atodairos grobia įmonių 
ir valdžios pareigūnus, puola 
įmones ir plėšia bankus. Nužu
dymai ar užpuolimai kasdieninis 
reiškinys.

Kuba, kurios žmonių skaičius 
net 11 kartų mažesnis už Brazi
lijos, turi 159,000 karių. Antra 
didžioji -valstybė Argentina tenki
nasi tik 135,000 karine jėga. Ku
ba ją viršija 26 tūkstančiais.

Kitos P. Amerikos valstybės, 
kurios irgi didesnės negu Kuba, 
pasitenkina mažesnėmis jėgomis: 
Meksika — 95,000 ir Venecuela 
tik 44,000. Jos laiko tik tiek ka
riuomenės, kiek reikia jų vidaus 
apsaugai ir apsisaugoti nuo'Ku
bos partizanų, kurie dabar pra
dėjo veikti ir Meksikoje.

Visas čia minėtas valstybės Ku
ba prašoka lėktuvais. Turi net Į63 

| geresnius ir pažangesnius lėktu
vus. Brazilija turi 135, kurių' da
lį sudaro Mirage (prancūziški), 

I Įriti F-5s JAV ir šiek tiek savo 
statybos.

Tačiau Argentina prašoka ir Ku
bą. Turi 184, iš kurių 18 pran
cūziškų Mirage, o likusieji JAV 
ir Britanijos senesnio tipo spraus- 
miniai. Taip pat ir savo statosi. 
Skaičius viršija, bet kokybė toli 
gražu neprilygsta Kubos lėktuvų.

Venecuela tenkinasi 99 lėktu
vais. Dalis prancūziškų Mirage, 
o likusieji senesnio tipo JAV ir 
Kanados. Mažiausiai lėktuvų "tu
ri ne taip maža Meksika —80 
lėktuvų, bet daugumas propeli- 
niai, kurie tinka tik vidaus rei
kalams.

Nuo 1978 vidurio maždaug 
25,000 Kubos karių veikia Angolo
je ir apie 17,000 gelbsti Etijopi- 
jai. Skaičius paskelbė 1978 gruo
džio mėn. Aviacijos žurnale Tarp
tautinis strateginių studijų insti
tutas Londone.. To pat žurnalo 

į ir tų pat šaltinių duomenys skel
bia, kad Afrikos valstybėse,kaip 
Alžirijoje, Benine, Conge, Gvinė- 

(Nukelta į 5 puaL)r

Teta Domincė
Jurgis Jankus

1'6
— Nagi dabar tamsta! — labai rimtai įsikišo 

tėvas. — Kam jam? Ką su tokiu pinigu jis veiks? 
Duotum kelias kapeikas, tai suprasčiau, o dabar?

— Imk, — tebelaikė ištiesęs pinigą.
Aš žiūrėjau į jį, į tėvą ir vėl į pinigą. Labai jo 

norėjau. Ne todėl, kad ką su juo daryčiau, bet kad 
turėčiau. Kažin net ir bernas ar tiek turėjo. Jis, 
eidamas į bažnyčią ar į atlaidus, vis pasiprašydavo 
pusrublio, kartais ir daugiau, o grįždavo švarus, kaip 
išskalbtas. Mergaitė tai turėjo. Turėjo turėti. Ji algos 
nepraimdavo ligi pat Kalėdų ir po to su ja nieko 
nedarydavo. Bernas juokėsi. Erzino, kad dedasi 
pasogą ji, kai sulauks septyniasdešimt metų, tekės už 
kunigaikščio. Pinigo labai norėjau, bet laukiau, ką 
tėvas pasakys, o jis pastūmė Mamerto ranką ir 
pasakė:

— Tamstai daviau, ne jam.
— O Mamertas.
— Taigi ir aš nenoriu skirtis susipykęs, bet kad 

pinigus davei man, tai jau aš galiu juos leisti, kaip 
ant seilės užeina. Juk nieko nesakytum, jeigu pas 
Kaplaną su gerais ūkininkais tą dešimkę praūžčiau. 
Juk nieko?

— Ką galėčiau sakyti. Nebent tik tiek, kad 
nelabai protingai padarei.

— Na, matai. Neateitum ir nepastumtum rankos 
su pinigu nuo Kaplano. -Kam stumi, kai vaikui 
duodu. Jis užsidirbo. Žinau, kad dabar jam nereikia, 
bet niekas nežino, kaip bus rytoj. Jau mačiau, kad 
vaikas nesugriuvęs, o Domincė sakė, kad

nesugriuvęs ir prie knygų ir prie rašto. Jeigu nenori, 
kad vaikas pas save laikytų, nuneškit į paštą, 
padėkit į taupomąją, ir tegu auga. Jeigu kam 
neprireiks, augs vaikas, augs ir pinigai.

Ir tada tėvas leido paimti. Pinigas buvo naujas, 
prieš saulę žibėjo, ir aš pasijutau turtingiausias 
žmogus pasaulyje.

Tėvas turbūt pamatęs mano sužibusias akis 
nusišypsojo.

— Ką dabar su jais darysi? — paklausė. — 
Dvarą pirksi?

— Padarysiu, kaip dėdė sakė. Padėsim į paštą, ir 
tegu auga.

— Jeigu jau mums taip gerai sekasi, tai aš 
norėčiau paprašyti dar vieno gero, — vėl pradėjo kitą 
šneką Mamertas. — Dėliojau^ daiktus, bet jie į dėžę 
gula labai nenorom. Nenori palikti paslikų, nuo 
kryžiaus atlikusių, gabalų. Žinoma, jie tamstai ūkyje 
irgi praverstų...

— Ir vėl pradedi iš pradžių, — nutraukė tėvas. — 
Juk sakiau, kada tik reikia ir ko reikia. O dėl tų 
likusių šakelių, kraukis, kiek tik...

— Ne, ne! — dabar Mamertas pertraukė tėvą. — 
Aš norėčiau šiek tiek, atsilyginti tamstos žmonai. Ji 
mane čia taip prižiūrėjo ir taip visokiais gardėsiais 
kimšo, kaip kokį penimą žąsiną, kad nenorėčiau taip 
išvažiuoti. Tenai tas ąžuolas būtų labai graži vieta. 
Norėčiau padaryti dailią koplytėlę su šventa 
Veronika, kai tada ji nušluostė Kristui veidą. Labai 
ėmė pagunda pasiūlyti įdėti ją į kryžiaus koplytėlę. 
Sakiau, Veronikos kieme būtų ir jos patronė Šventoji, 
bet vėl susilaukiau. Pamaniau, jeigu kryžius išeis 
gerai, tada dar pasiūlysiu į ąžuolą įkelti koplytėlę.

Mūsų sodyboje buvo ir kitas ąžuolas. Ne toks 
didelis, kaip tas, po kurio mane griaustinis pagavo, 
bet irgi jau glėbiu nebeapsiekiamas. Jis augo toje

vietoje, kur mūsų keliukas įbėgo į didžkelį. Sako' i 
senelio tėvas dar piemenaudamas paėmė iš po 
didžiojo ąžuolo giliuką ir^ pasodinio pievos kampe. 
Kai kitą pavasarį giliukas išdygo, jis apkalė jauną 
daigelį kuoliukais, kad šienpioviai nenuplautų ar 
gyvuliai kartu su žole nenuglemžtų. Paaugusį apkalė 
didesniais kuolais, o po kelių metų, kai ir senelis jau 
dalgį suko, ąžuoliukui 1 ypatingos priežiūros 
nebereikėjo. Su laiku ir jo vardas keitėsi. Kol abii 
buvo maži, vadino Timonėlio ąžuoliuku. Kai 
Timonėlis užaugo į vyrą, o ąžuoliukas dar tebuvo 
gero kuolo storumo, vadino Timono ąžuoliuku. 
Vėliau, kai Timono vaikai ėmė augti, jie jau vadino 
tėvo ąžuolu, o kai tie susilaukė vaikų, tėvo ąžuolas 
nejučia pakito į senelio ąžuolą. Tas vardas toliau 
nebekito. Mums jis vis tebebuvo senelio ąžuolas, nors 
toji giminystė buvo jau nutolusi ir į prosenelius.

Tėvas nusisuko į ąžuolą, pažiūrėjo gerą 
valandėlę ir rimtas jo veidas iš lengva ėmė keistis; į 
plačią šypseną. Smagią tokią ir pilną gerumo, o gal 
net graudumo, nuo kurio net akyse ima drėkotis.į

— Daryk, — atsisukęs į Mamertą pasakė. — Tik 
ar ligi kito sekmadienio pabaigsi? — pridėjo.

— Manau, kad... Bet kodėl?
— Kitą sekmadienį po visam klebonas atvažiuos 

kryžiaus šventinti. Tuo pačiu žygiu pašventintų £r 
koplytėlę.

— Pasispausiu. Dienos dabar daug — padarysiu. 
Tik gal nepasakykit žmonai, kad šventą Veroniką 
darau. Kad koplytėlę ir kad į senelio ąžuolą, tegu 
žino, bet ne kad Veroniką. Aš ir pats nežinau, kaip 
išeis. Kartais ranka nedaro to, ką mintis mato, -ir 
gana. Ir nieko tu jai nepadarysi. Negi imsi ir pats 
sau pirštus daužysies. O dabar jau nė dviejų savaičių* 
nebėra. Reikės gerai pasispausti.
-——————— Bus daugiau -
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Floridos Lietuvių klubo koncertas vasario 7 d. St. Petersburge. Nuotr. Vyt. Augustino

LIETUVIAI FLORIDOJE
Palm Beach, Fla.

GRAŽIAI PAMINĖTA
VASARIO 16-JI

/ LB Palm Beach apylinkės

nę, kad ji sutiktų padainuoti jų i 
gyvenamose vietovėse.. Solistė 
dažnai kitur koncertuoja, nors 
ir augina tris sūnelius.

Mokytoja Julija Staškūnaitė 
perskaitė rezoliuciją šio krašto 
valdžios atstovams.

Bronius Aušrotas pranešė, 
kad Lietuvos laisvinimo reika
lams aukų surinkta 930 dol. — 
Lietuvių Bendruomenei 715 do
lerių, Vilkui 155 dol. ir Altai 
60 dol., pažymėdamas, kad Al
bina ir Vytautas Tomkai, Bro
nė ir Juozas Jucėnai paaukojo 
po 100 dol.

Vasario 4 d., sekmadienį, Šv. 
Povilo bažnyčioje kun. A. Sen
kus atnašavo šv. Mišias už ken , 
čiančią Lietuvą ir pasakė Va
sario 16 skirtą gražų pamoks
lą. Pamaldų metu buvo visų gie

o

• LB Palm Beach apylinkės vai 
dybos surengtas Vasario 16 mi
nėjimas įvyko vasario 11 d. 
Holiday viešbučio salėje. Apy
linkės pirm. Zigmas Strazdas, 
atidarydamas minėjimą, pareiš
kė šio minėjimo svarbą ir reikį 
inę. Padėkojo visiems daly 
viams už atsilankymą. Supažin 
dino su iš toliau atvykusiais 
svečiais. Pristatė savanoriui 
kūrėjus: šios šventės paskaiti
ninką poetą Stasį Santvarą ir 
pulk. Voldemarą Šenbergą, čia 
atostogaujantį su žmona Apa- 
lionija pas Slabokus. Solistė 
Ona Blandytė-Jameikienė su- j 
giedojo Amerikos ir Lietuvos! 
himnus. Kun. Andrius Senkus! 
paskaitė invokaciją. Vienos mi
nutės susikaupimu pagerbti žu
vę už Lietuvos laisvę. Stud. 
Andrėja Zotovaitė perskaitė 
Palm Beach Oounty komisio- 
nierių pirm. Peggy Evatt pro
klamaciją. Apylinkės vicepirm. 
Povilas Mikšys, pristatė paskai
tininką Stasį Santvarą, kaip 
poetą, žurnalistą, dramaturgą, 
valstybės operos solistą, Kauno 
konservatorijos lektorių, pažy
mėdamas, kad Santvaras yra 
išvertęs iš originalų dvidešimt 
trijų operų libretus ir yra trijų 
operų autorius. Ši Sant- jt 
kūryba, šie jo sunkaus darbo 
vaisiai ir dabar okupuoto j Lietu 
voj naudojami — giedamos 
operos. Santvaras eilėraščius 
pradėjo rašyti 1921 metais. Vė
liau jie buvo spausdinami Bare, 
Naujame Žody, Židiny, Mūsų 
Dienose, Naujojoje Romuvoje, 
Vaire, Lietuvos Aide, XX Am
žiuje, Akademike ir kt. 1919 m.
Santvaras savanoriu įstojo į I kovo 11 d., 3 vai. p. p., Metho- 
Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo distij parapijos salėje. Bus pa- 
kautynėse su bolševikais ir bu-1 daryti 
vo sužeistas. 1923 m. dalyvavo 
Klaipėdos krašto atvadavime.

St. Santvaro kruopščiai pa
ruošta šiai šventei paskaita 
gausių dalyvių buvo išklausy
ta su ypatingu dėmesiu. Gaila, 
kad dėl vietos stokos neįmano
ma čia visos paskaitos apra
šyti. Kad paskaita buvo miela, 
Visiems prie širdies, rodė visų 
salėje sustojusių dalyvių . ilgi 
plojimai. Tenka dar pažymėti, 
kad Santvaras šioje paskaitoje 
labai gražiai paminėjo ir kara
liaus Mindaugo karūnacijos su
kaktį ir jos- reikšmę Lietuvai. 
Po paskaitos Santvaras pa
skaitė savo eilėraščius: Lietu
va, Romo Kalantos auka. Rude 
nio duona, Vabalėlis, Iliuzija ir 
keletą ištraukų iš savo poezijos 
knygos “‘Rubajatai”. Kelios de
šimtys tų “Rubajatų” buvo iš
parduota su poeto Santvaro au
tografu.

Koncertinę programos dalį 
atliko solistė Ona Blandytė-Ja- 
meikienė, akompanuojant muzi 
kui Rod Elkins. Ji labai gra
žiai, su įsijautimu padainavo ■ 
Klajūnus St. Gailevičiaus, Sap-: 
nūs — A. Dirvinskaitės, Oi, * 
greičiau, greičiau — St. Šim
kaus, Dzūkų kraštą — Vanagai, 
čio ir bisui Mano gimtinę —1 
Kačanausko. Buvę iš kitų mies-Į 
tų lietuviai kalbėjo, kad jie no-; 
retų prašyti solistę Jameikie-I

damos lietuviškos giesmės, 
po pamaldų — tautos himnas.

REKOLEKCIJOS

Pikturna, 
klausoma 
maloniai

Palm Beach lietuvių bažnyti 
nis komitetas, vadovaujamas 

Vyt. Biliūno, rengia rekolekci
jas, kurios įvyks kovo 9 — 11 
dienomis, 2 vai. p. p. Šv. Povilo 
bažnyčioje. < Rekolekcijas pra
ves kun. Vytautas 
Prieš pamaldas bus 
išpažinčių. Komitetas 
prašo visus dalyvauti.

Lietuviškos pamaldos ir to
liau įvyks kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 2 vai. p. p., 
Šv, Povilo bažnyčioje. Kovo 4 
d. šv. Mišios bus atnašaujamos 
už a. a. mirusio Vaclovo Bal
čiūno vėlę. .'

LB METINIS SUSIRINKIMAS

LB Palm Beach apylinkės na 
rių metinis susirinkimas įvyks

vpiklos pranešimai, po 
pranešimų diskusijos. Valdybos 
nariai, kurių dvejų metų kaden 
cija baigiasi, atsistatydins, o 
jų vietoje bus renkami nauji 
nariai.

Valdyba maloniai prašo visus 
lietuvius susirinkime dalyvau
ti. P. Mikšys

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ 5IAS PLOKŠTELES?
VAIDILŲ KANKLĖS Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis “Čiurlionis”

GROJAME JUMS Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras, va
dovaujamas Algirdo Modestavičiaus. Įdainavo Arū
nas Gasparaitis.

SU ŠOKIU IR DAINA Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras.

KALNUOS DAINUOJA Kvintetas “BALTIJA” ir L.S.T. Korp! Neo- 
Lithuania orkestras.

KOKIAIS KELIAIS
Aš KELIAUSIU

Įdainavo “BALTIJA” vyrų kvintetas.

VIOLETA Dainuoja Violetą Rakauskaitė. Raganėle, Tėviškės 
vėjas, Sugrįžk, ilgesy ir kitos.

Kiekviena plokštelė kainuoja $6.00

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, III* 
60629. Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persiun
timui. Illinois gyventojai taipgi moka 5% mokesčių.

Užsakymams į Kanadą reikia pridėti $1.75 pašto išlaidoms.

Sunny Hills, Fla.
ĮSTEIGTA L.B. APYLINKĖ

Lake Worth, Fla.
KLUBO SUSIRINKIMAS

Vasario 10 d. įvyko eilinis Lie
tuvių L.W. klubo narių susirinki
mas. Viešam Vasario 16 minėji
mui buvo nesiruošta, tačiau ta 
proga buvo paskaitytas Lietuvių 
tarybos 1918.2.16 Lietuvos ne
priklausomybės aktas. Pirm. V. 
Dovydaitis papasakojo, kaip 
1918-9 m. Sibire lietuviai suor
ganizavo 54500 vyrų gerai ap
ginkluotą ir kariškai gerai ap
rengtą Vytauto Didžiojo lietuvių 
batalijoną. Batalij'ono karininkai 
planavo prasiveržti iki Ramiojo 
vandenyno^ laivais pasiekti Lietu
vą ir įsijungti į tėvynės gynėjų 
eiles. Kai batalijonas stovėjo Cer- 
panovo geležinkelio stotyje, Sibi
re, į jį įsijungė raudonųjų bol
ševikų šnipai: Steponaitis, Bi- 
venis ir Žebrauskas. Jie susijun
gė su rusų Rogovo ir Gromovo 
partizanų gaujomis. 1919.11.25 
d., bešvintant, iŠ pasalų užpuo
lė lietuvių batalijono būstinę, nu- 
žudų budintį karininką Čameckį, 
suėmė 15 lietuvių karininkų ir 
nuginklavo visą lietuvių batalijo
ną. Gruodžio 9 d. raudonieji par
tizanai suimtuosius lietuvius ka
rininkus ir keletą kareivių, dide
liame šaltyje, nuogus nusivarė į 
Ceremuškino kapines ir visus kar
dais sukapojo. Ten žuvo kari
ninkai: A.. Novikas, V. Kasakai- 
tis, Br. Šukevičius, Norvilaitis, J. 
Eidukas, J. Maleris ir kareiviai: 
Turskis ir Silevičius. Kitų žuvusių j 
pavardės nežinomos.

Šią liūdną lietuvių batalijono 
istoriją V. Dovydaičiui papasako
jo klubo narys Pranas Ponelis, ku
ris tuo laiku tarnavo Sibire ge
ležinkelio mašininku, asmeniai 
pažinojo kapitoną A. Noviką ir 
gerai žino šio lietuvių bataliojo- 

I no tragediją. Klubo dalyvius siau- 
i bingai sujaudino ši lietuvių patrio
tų nelaimė. Visi susikaupimo mi
nute pagerbė žuvusius už Lietu
vos laisvę.

Klubo narys Juozas Virškus 
paskaitė savo jautrų, patriotišką 
eilėraštį: Savanoriai. Valdybos 
pirm, padėkojo J. Navasaitienei, 

I P. Poneliui ir J. VirŠkui---- prisi-
dėjusiems prie šių prisiminimų ir 
užbaigė Lietuvos himno žodžiais.

Dar buvo aptarta keletas sku
bių reikalų, iš klubo lėšų nutar
ta paaukoti 50 dol. Tautos fon
dui — Lietuvos laisvinimui. Tuo- 
mi susirinkimas baigtas. Pietų me
tu pirmininkas pranešė, kad iš- 
dininkas J. Navasaitis priims ir 
narių aukas Lietuvos laisvinimui: 
Altai, Liet. Bendruomenei ir Tau
tos fondui. Paaukojo: 100 dol. V. 
O. Dovydaičiai, kiti po mažiau. 
Įskaitant klubo auką, viso aukų 

. gauta 220 dol.
Lietuvių klubo antrašas: 519 

South M St., Lake Worth,. Fla., 
. 33460, Tel. 585-2676.

Zanavykas

Visi Sunny Hills lietuviai da
lyvavo bendrose kūčiose ir suti
ko Naujuosius metus.

Vasario 5-sios vakaras Sunny 
Hills vietovėje liks prisiminti
nas, kadangi oficialiai buvo 
įsteigta Lietuvių bendruomenės 
apylinkė.

Vienų metų kadencijai išrink
ta valdyba: pr,of. Emilija Putvy- 
tė, Julia Cepukienė ir Kvirinas 
Aleksandravičius. Kontrolės ko- 
misijon išrinkti: Matas Milukas, 
Bronė Matuzienė ir Henrikas Zi- 
tikas. Rinkimų komisijom Vytau
tas Beleckas, Sofija Aleksandra
vičienė ir Balys Cepukas.

Ta pačia proga buvo prisimin
ta Vasario 16-sios reikšmė ir bu
vo suaukota 55 dol.

Po susirinkimo buvo gražiai at- ■ 
švęsta Mato ir Elenos Milukų 41 
metų vedybinė sukaktis. ’

Keletas mūsų apylinkės asme
nų ruošiasi dalyvauti Vasario 16- 
-sios minėjime St. Petersburge.

Malonu painformuoti, kad ati
darė lietuviams paskutinį maudy
mosi ežero vad. “Boat Lakė“ pa
kraštį. Jaučiamės laimingi, nesvi- 
są ežerą, lyg tai būtų nuosavas,] 
apsups lietuviškos sodybos.

Šiais metais bus paskutinė pro
ga plačios šiaurinės Amerikos ir 
Kanados lietuviams įsigyti skly
pus arti gražaus ežero savųjų 
tarpe. Patartina asmeniškai at
vykti ir pamatyti ne tik gamtą, 
bet ir mūsų kūrimosi prosesą ir 
ateities perspektyvas. Sekite spau
dą apie bendras keliones, kurios 
pramatytos šį pavasarį kovo 10- 
-42 dienomis ir gegužės 26-27-28 
dienomis.

Mes patariame privačiai atvyk
ti bet vykstant į Floridą mūsų ne
aplenkti, bet sustoti, susipažinti, 
pastebėti kuo Sunny Hills vieto
vė išsiskiria nuo visų Floridos pa
kraščių. Dėl smulkesnių informa
cijų patartina kreiptis į vietinius 
mūsų komiteto narius ar pilniau
sias informacijas suteiks Vytau
tas Beleckas, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla., 32428. Tel. 
904-773-3333.

nuo 
nuo

Nuo šunio — lazda, 
velnio — kryžius, o 
kokio žmogaus tai nėr nie
ko.

Julia Cepukas Lietuvių patarlė

lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th SL. telef. 776-1486 
lllllllllllllllllllllllllIlAlllllllllUIIIIIIIIIIII

10% — 20% — 30% piginu mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir automo- 
bjllo pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 4 West 95th Streel 

Chicago, minols
Telef. GA 4-8654

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų

TeL 376-1882 arba 376-5996
iiiiiiiiiiiiiiiciimiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiuiiiii
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PLU MBING
Licensed, bonded, insured.

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 

Glass blocks. £ 
išvalomi elektra.

ir
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro

SERAPINAS — 636-2960
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllilIlII
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l’ACKAGE EXPKESS AGENOV

MARIJA NORE1KIENE
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Oabai pageidaujamos geros rūšie* 
prekes. Maistas Iš Europos sandelių. 
2608 W. 09 St., Clilcago, I1L GU629. 

TEL. — WA 5-2787 
imiiiiimiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii. 

M. A. ŠIMKUS
NOTAJRV PURIIC 

INCOME TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETY B RS PRAŠYMAI jfciŽ 

kitokie blankai 
iiiiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiuiiijiumiiiiin 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnihiiiinii

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
BUBNYS — Tel. RE 7-5168J.

IIIIIIIIIIIIIIIIHIilIlIliUllUllttllUllIlUIIUIII

imiimiimimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiii
{vairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
2501 W. 69 St., Chicago, IU. 60629 I 

Telef. — 925-2737
Vytautas Valantinas 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimi 

M O V I N G 
šERŽNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Tel. __ WA 5-8063
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
į Chicago, III. 60632, telef. 927-5980
i lillllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllillllli
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU
★

yra 
pla- 
luo- 
vizi-

Vizitinių kortelių naudojimas 
gražus paprotys. Biznieriai jas 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų 
mų atstovams turėti gražias 
rines korteles.

Kreipkitės į “Draugo” adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

B E A L E S T A T E

Gausus Namu 
Pasirinkimas

ir Lavndale. žemiau

55-ta ir Newland. Didelis mūr.
Georgian namas. 29 metų. Ant plataus 
35 p. loto. $55,000.00.

Bungalovv. 17 metų senumo. Labai 
geram stovy. 3 mieg. įrengtas rūsys. 
Apyl. 65 
$60,000.00.

6O-ta ir
stovy 2-jų

Į 2 maš. garažas.
46-ta ir Albany. 2-jų aukštų 

dinis. Visiškai tuščias, naujai 
montuotas. $40,000.00.

6 butų mūrinis. Labai gerai 
kytas. Platus lotas. Šoninis •

Washtenaw. Labai geram 
aukštų mūrinis. 3 butai.

me-
atre-

išlai- 
įvaž. 

$129,900.00. Apyl. 56-tos ir Whipple.
54-ta ir Winchester. 6 butų mūras. 

Geras investavimas. Tik $53,500.00.
Taverna ir 2 butai. Mūrinis, Brigh- 

ton Parko rajone. Gerai einantis biz
nis.

3-jų aukštų mūras. Biznio patalpa 
ir 3 butai. Pilnas rūsys. Apyl. 35-os 
ir Archer.

63-čla j vakarus nuo Pulasld. 2-jų 
aukštų mūras. 12 metų senumo. Dvi 
biznio patalpos ir 3 butai. Prašoma 
kaina $145,000.00.

I vakarus nuo Midway. Taverna 
ir 3 butai. Naujai atremontuota. 
$85,000.00.

Budraitis Realty Co.
4243 W. 63rd Street

Tel. — 767-0600
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą.

0 GERIAUSIA ČIA
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga

ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.

Svarus kaip stiklas 7 kamb. 'mūras. 
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus 
naujų namų apylinkėje. $53,900.00.

Modernus 2-jų aukštų mūro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke.

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum, langai. 
Galite pirkti už $41,800.00.

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Esfafo
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiii

REGISTRUOKITE SAVO 
NAMUS,

biznius, sklypus pardavimui

jau 26-tus metus veikiančioje įstai
goje, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

N o ta r y Republic

2951 W. 63rdSt.r 436-7878
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiimiiuiiimiiiiiiii
Parduodamas 4 butų mūr. namas 
64-os ir Whipple apyl. Labai geram 
stovy. Skambint po piet. tel. — 

776-2894

I

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BUTŲ NUOiVIAVUVLYS

Namų pirkimas — Pardavimas 
Valdymas

Draudimai — Income Tax

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiin

ĮSIGYKITE DAB4B 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniii
Graži dovana švenčių afba-1)et 

kurią proga U 

MOSU ŠOK®
‘“•'‘■m

n*★
Išleido Lietuvių Taukinių šo

kių Institutas (antroji laida) 
1975 metais Chicagoje;,,;..,^

Gaunama Drauge, 4545 West 
63rd St., Chicago, m. 6002*

Kaina $4.00. Užsakant pridėti 
21 centą už persiuntimą, lUinoie 
gyventojai dar moka -mo- 
kesčių.
įiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuuniit

HELP W ANTED — MOTERIS

OFFICE OPPORTUNITY
Why Not Work Close
A varlety of interesting otflęe‘-d.utĮė3 
induding typing. Modern 'en'.
vironment excellent b^nefitšLi.ViUG

CO3LE IN OR CAIdfeJfct 1
MR. SPLLLNER .vt>« Uį 

673-6720
BURRELL BELTING. <X),‘

7501 N. St. Louis, Skokle, IĮlĮnoįs
An Eąual Opportunity Employėr M/F 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiĮiiiiijiiuii  

FIGURE CLERK
Need beginning figure clerk to open 
maii, run. adding machine, tapęs and 
help with bank deposits. Excelleht 
benefits. Union station locatioaužl

Call Joan Mum — 648^4670*"-

SECURTTY MUTUAL CASUALTV",
COMPANY

222 S. Riverside, Chicago, DL. ,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIII

ŪKAI IK MOTERYS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiinnuiiiiif

TRUCKDRIVERS
Major motor carrier is looking for 
city drivers. Mušt be 23 years of age, 
D.LT. ųualified, possess class."D’.’ ii- 
cense and have 1 year city tractor- 
trailer driving exp. Send nar^e, 4ele- 
phone number and ųualifications to 
— Draugas Adv. 9985, 4545 VV. 63rd 
St., Chicago, Dl. 60629.

An Equal Opportunity and Affirma- 
tive Action Employer.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiflii

1 > K/A KV

HELP VVANTED — VYRAI

GENERAL LABOR 
Working with inedible oils. Day shift 
Paid O. T.

Apply

KARPA
1301 East 99th Street 

Chicago, Illinois -

Hospitalization aivailablą. 

or Gali 374-0600- 

PRODUCTS CORP.

Pressman - Lefter Press
Experienced on Miller and Verticak 

Northside — full time.
Hours 7 A.M. — 3:30 PM /

TEL. 477-3700

DRIVERS VVANTED
Part time — VVednesdays.

Broadview News Agency 
1309 Roosevelt Rd., Broadvievr, sĮ 

Phone — 344-4411

Accounting Machine Oper.
We need a peraon wlth generai *>• 
counting experlence. Burroughs 
6000. machine experlenoe prrf4rre» 
Good worklng condltlons. CompaM 
parking lot .JB

Call Mr. Nichols '
PAPER OONVERTING COBB 

TeL — 826-5800 u—#•

HELP VVANTED — MALĖ
.UIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllHIHMĮjnilį

MACHINE ASSEMBLER - MALĖ
Apsimoka skalbtis dien. DRAUGE, 

oea jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraitls. gi skelbimų kai- 

oos yra visdems prieinamos

Perskaitę “Draugą** duokite 
jį kitiems pasiskaityti.

Medium to heavy laundry machinery. Mušt have own tocfe 
plūs experience and ability to work from drawings and buįla^ 
from start to finished product. Mušt be able to read and speak . 
English. lst Shift. Good fringe benefits. Paid holidays and 
tion. Apply in person —

ELLI S CORPORATION
2444 No. Pulaski Road, Chicago, Illinois .

An Eąual Opportunity Employer 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiumuiiuiuiiuuiunMM^^yil
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Sioux City, Iowa
ĮSPŪDINGAI MINĖJOME 

VASARIO 16-TĄJĄ

Sioux City lietuviai vasario
d., sekmadienį, įspūdingai minė
jo Vasarip 16-ąją.

Vietos klebonas kun. S. Mor
kūnas jau vasario 11 paskelbė baž
nyčioje minėjimo programą, 
kviesdamas visus lietuvius ir ki
tataučius, lankančius .gražiai iš- 
puoštą Šv. Kazimiero. bažnyčią, 
melstis ir priimti komuniją už 
lietuvius, kenčiančius pavergtoje 
Lietuvoje, Sibire ir kitose Rusijos 
vietose ir laisvojo pasaulio lietu
vius bei jų bičiulius, nenuilsta
mai kovojančius už Lietuvos ir 
visu pavergtųjų tautų laisvę.

Parapijos biuletenis lietuvių ir 
anglų kalbomis vasario 11 ir 18 
buvo skirtas žinioms apie paverg
tą Lietuvą.

Vietos vyskupas ordinaras 
Frank H. Greteman parašė laiš
ką savo diecezijos klebonams, 
prašydamas paraginti parapie- 
čius sekmadienį vasario 11 d., 
Vasario 16 — 'Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties proga melstis 
už dabar Lietuvoje persekiojamus 
dėl tautinių ir religinių įsitikini
mų žmones. Laiške jis priminė, 
kad tai darp patariamas Ameri
kos vyskupų konferencijos ger. •- 
ralinio sekretoriaus vyskupo Ke
lty, kuris buvo prašomas Lietuvos 
Vyčių sąjungos melstis už paverg
tuosius lietuvius. Vyskiroo F.H. 
Greteman laiškas buvo, jtas pir
mam “Globo” puslapyje.

Kun. S. Morkūno pastangomis, 
asmeniškai prašant, vietos dien
raštis “Sioux City Jouma'l” ir di
ecezijos savaitinis laikraštis “The, 

■ Globę” Vasario 16 proga įsidėjo i 
jo straipsnius. Be to, “The Globė” 
dar įsidėjo dvi nuotraukas: vys
kupo Julijono Steponavičiaus, 18 
metų namų arešte ir Šv. Kazimie
ro .bažnyčios, statytos 11604 m. 
Vilniuje, o dabar trasų komunis-, 
tų paverstos į vodkos sandėlį.

Savo straipsniuose kun. S. Mor
kūnas plačiai nušvietė Lietuvos 
neteisėtą pavergimą, sulaužant

and Affis*'

iiiiiiiiirti*

374-0600
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*-4>. AMERIKA IR KUBA...
(Atkelta iš 3 pusi.)

joje, ... Libijoje, Mozambiąue, 
Siena Leone, Tanzanijoje, Ugan
doje, Pietų Yemene ir Zambijoje 
yra Kubos patarėjų ir technikų. 
Vieni gelbsti marksizmo sistemai 
įvesti, o kiti partizanams pareng
ti prieš Rodeziją, P. Afriką ir 
kitas Afrikos valstybes, kurios ne
palankios Maskvai.

Karinėms jėgoms ginkluoti dau
giausia lėšų išleidžia Brazilija. 
Jos ginklavimosi biudžetas siekia 
2,039,000,000 bil. Tik truputį 
mažesnis kaip 1978. Ir Argentina 
nedaug atsilikusi — 1,659,000,000 
bil. Abu kraštai pažangos raido
je.. Didelėms įmonėms ir kitai 
krašto apsaugai reikia daugiau 
lėšų. Trečias iš eilės biudžetas 
yra Kubos 784 mil., Venezuelos 
— 615 mil. ir Meksikos tik 557 
mil. Kubos biudžetas aiškiai di
desnis, nes komunistiniai kraštai 
karinių biudžetų išlaidas išskirs
to tarp įvairių bendrojo biudže
to skyrių. Taigi jų tikrąją sumą 
nustatyti neįmanoma.

Prez. J. Carteris ir jo vyriau
sybe ginklų sulaikymu rizikuoja 

prarasti ryčius su P. Amerikos vals
tybėmis. Nepaisant jų priešingų 
santvarkų, yra artimiausi kaimy
nai ir daugelio metų bendradar
biai ir draugai. Jų nutraukimas 
paskatins partizaninę veiklą P; 
Amerikoje. Ar komunistiniai dik
tatoriai bus palankesni JAV drau
gai, užtenka pavyzdžio iš Kubos 
Castro.

P. Amerikos valstybės, kurios 
pirkinėją iš Europos valstybių ki
tas gėrybes, pradės iš jų ir gink
lus pirkti. Peru jau pirko šiek* 
tiek ir sovietinių Migų iš Mask
vos. Jei P. Amerikos kurioje vals
tybėje įsigalės komunistinis dik- 
tatorius. ar - tada žmonės turės 
daugiau teisių ir laisvių. Mano
ma, kad jos bus dar labiau ap
rėžtos ir varžomos.

visas nepuolimo sutartis, iškėlė 
negirdėtus istorijoje sovietų žiau
rumus, sunaikinant milijonus ne
kaltų žmonių ir šimtus tūkstan
čių Lietuvos geriausių patrijotų — 
arkivyskupų, vyskupų, kunigų, 
vienuolių, seserų, pasaulieci Lie
tuvos ir Sibiro vergų stovyklose.

Vasario 5 d. kun. S. Morkū
nas buvo pakviestas kalbėti Briar 
Cliff kolegijos, Sioux City, stu
dentams apie komunizmą ir pa
vergtą 'Lietuvą. Po paskaitos jis pa
dovanojo klausytojams 40 knygų: 
“The Violation 
'Rights in Soviet 
thuania”, “Mary 
Sibiro lietuvaičių 
“KGB — The Secret Work of 
Soviet Secret Agents” ir “Gulag 
Archilpelago” A. Solženicyno.

Dvejas mišias už pavergtą Lie
tuvą aukojo pats klebonas, o tre
čias — Šv. Juozapo ligoninės ka
pelionas kun. L. J. Bums. Kun. 
S. Morkūnas pasakė keturis pat
riotinius pamokslus . lietuvių ir 
anglų kalbomis, gyvai paaiškin
damas tragišką religijos būklę 
Lietuvoje ir rusų komunistų ve
damą kovą sunaikinti lietuvius, 
verčiant jaunimą vykti į Sibirą 
vergų darbams, šaukiant jaunus 
vyrus į kariuomenę, iš kurių jų 
didelė dalis negali grįžti į tėvy
nę.

Taip pat jis kalbėjo apie Mask
vos siuntimą į laisvus kraštus 
įvairių šnipų skleisti melui, ne
apykantai, skaldyti lietuvius. 
Ypač vaizdžiai papasakojo apie 
lietuvių mokslininkų siuntimą į 
psichiatrinės ligonines baisioms 
kančioms, kur sveiki, protingi 
žmonės padaromi bepročiais.

Kun. S. Morkūnas pats yra 
pergyvenęs pirmą rusų okupaci
ją. Penkis mėnesius buvo nuo
lat tardomas, o jo dauguma gi
minių mirė kankinių mirtimi ka
lėjimuose ir Sibiro taigose.

Parapijos salėje minėjimas bu
vo pradėtas 3 .va'L zp.p. giesme 
‘^Marija, Marija” ir Lietuvos bei 
Amerikos himnais. Kun. Leonar
das Musteikis, Sv. Povilo bažny
čios klebonas tPlainview, Nebr. 
skaitė minėjimui pritaikytą pa- 
sjrsitą. Po to buvo iškilmingas 
banketas, kurį pradėjo malda 
kun. L. Musteikis.

Banketą grynai lietuviškai pa
ruošė prityrusios šeimininkės M. 
Kundenė, E. Meškauskienė, J. 
Luneckienė, A. Yorkus ir M. Mu- 
genienė. Atsargos kapitonas S. 
Meškauskas uoliai rinko aukas 
ir su M. Lunecku talkino kle
bonui mošiant minėjimą. Minė
jimas praėjo labai jaukiai. Jo da
lyviai pasveikino kleboną 77-tojo 
gimtadienio proga (jis gimęs va
sario 16 d.).

Lietuvos laisvinimui aukojo: 
kun. S. Morkūnas — 300 dol.,' 
•J. Pirog — 60 dol. po 25 dol. — 
M. Kundenė, S. Meškauskas, B. 
Plaušinaitis, P. Rodonis, A. Žvir- 
gždinas; 20 dol. — M. Lunec- 
kas; po 15 dol. — H. DeMarest, 

1 J. Yorkus. po 10 dol. — J. Cicė- 
’ nas, B. Christopherson, D. Do- 

novan, A. Laudanskas, L. Skuo- 
’ das, B. Rebum, P. Strazdas, I. 
‘ Sunkladienė, L. Urbonas, J. Juk- 
‘ nis, B. Žebus, K. Žolpys; po 5

of Human 
Oocupied Li- 
Save Us” — 
maldaknygių,

dol. — M. Berlin, M. Bujokas, Į AREŠTAVO SPARDYTOJUS 
D. Hoss, M. Kerdikes, K. Lukš
tas, G. O’Day, S. Osteen, S. Ru
činskas, P. Skuodas, V. Skuodas, 
B. Temoshek, J. Valikonienė, J. 
Ulanskas ir A Miežis. Iš viso 
surinkta 722 dol. Pasiųsta Altai, L. 
Bendruomenei ir Vlikui.

PARAPIJOS APYSKAITA
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

ja yra vienintelė Iowos valstijo
je. Jungia 100 šeimų. Parapie- 
čiai paprasti darbininkai ir dau
giausia pensininkai. Užsidarius 
Zenith televizijos ir radijo fabp- 
kui, 10 asmenų visiškai neteko 
darbo. Čia lietuviai skaitomi ne 
tūkstančiais, šimtais, bet dešim
timis.

Kun. S. Morkūnas paruošė me
tinę aukotojų knygą. Praeitais me
tais turėta pajamų 86,096.27, 
išlaidų 72,422.58. Sutaupyta 
14,483.69. Sausio 1 d. parapijos 
pinigų bankuose, iždo lakštuose 
281,588.25. Didesnės išlaidos pa
rapijos nuosavybei 
19,124.17, centrinei 
aukštesnei mokyklai išlaikyti 
16,209.16, (trys parapijos moki
niai lanko šią mokyklą), algoms, 
diecezijai, LKR šalpai ir misijoms 
15,655.07.

Praeitais metais proporcingai 
šeimų skaičiumi mažytės Šv. Ka
zimiero parapijos parapiečiai sa
vo dosnumu iš 137 diecezijos pa
rapijų laimėjo pirmą vietą. Ta
čiau prieš kun. S. Morkūno at
vykimą ji buvo paskutinėje vie
toję.

Policija areštavo tris jau
nuolius 18-19 m., kurie stovė
dami gatvėje, 5515 S. Archer, 
Chicago, spardė pravažiuojan
čius automobilius, kai kuriuos 
net sužalodami.

KANDIDATUOS I SENATĄ

Illinois gen. prokuroras W. J. 
Scott ketvirtadienį paskelbė, 
kad jis respublikonų partijoje 
sieks kandidatūros į JAV sena
tą, prieš demokratą Adlai E. 
Stevensoną.
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pagerinti 
katalikų

Korespondenas

New Britam, Conn.
GERAS CHORAS

“Drauge” buvo minėta, kad 
New Britaine gražiai veikia Se- 
nior Citizen Centras. Jis su mies
to pagalba praeitais metais pa
sistatydino naujus namus ir da
bar kiekvieną dieną nariai čia 
gauna pigius pietus. Nariai gali 
pigiai, tik už 60 centų, paval-! 
gyti.

Šiame Senior Citizen centre 
gražiai veikia kelios meno šakos: 
muzika — choras, paišyba, kur] 
dirba lietuvis mokytojas Jonas 
Matulis, senų ateivių sūnus, bet 
kalba gražiai lietuviškai. Gražiai: 
reiškiasi keramikos darbuose.

Bet stipriausiai reiškiasi cho
ras ir muzika. Jis duoda progra
mas, minėdamas nąrių gimtadie
nius ir kitas šventes, bet ir iš
vyksta kitur. Štai jau dabar ke
lintas kartas atvyksta į Mediples 
centrą ir duoda choro koncertą, 
labai daug dainų, o taip pat pa
skambina pianinu. Choro daly
viai yra labai mandagūs, jie ne
vengia sutikti pažįstamų, kad ir 
•ligos partrenktų žmonių.

Jonas Bernotas

RADO 186,000 DOL.

Laukdamas lėktuvo 0‘Hare 
aerodrome, Ron Petroff rado 
ant grindų voką su 186,000 dol. 
čekiu. Pamatęs išspausdintus 
telefono numerius, surado čekio 
savininką ir grąžino. Čekis 
buvo mokestis, išsprendus ilgai 
užsitęsusią bylą tarp Norfolk 
and Western geležinkelio ir 
Ant. Y. Johnson.

Mylimai motinai

A. t A. MARIJAI ŠIRMENIENEI mirus, 
sūnums dr. KOSTUI Vilniuje ir dr. VINCUI su šei
momis, reiškiame gilią užuojautą.

Bronė Januškevičienė 
Aldona Ir Algis Januška 
Danutė ir Juozas Saladžius

Brangiai Seseriai

A. t A. ONAI BAUBLIENEI mirus,
PETRONĖLEI KINDERIENEI ir artimiesiems, liūde
sio valandoje reiškiu gilią užuojautą ir kartu liū
džiu.

Cecilija Janušauskienė

PUIKI DOVANA SVENCIV IR KITOMIS PROGOMIS

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA LAIDA

-IBTaide-
■eeemtM - PreL Juozai Kanta

E Naujalis Testamentai yra pratUko formato, įriltaa kietais viriai ■
E Uals. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. ĄHr*
E parduodama prieinama kaina.

Gaunami “DRAUGO** knygyną

Kaina —S5.N

E Illinois gyventojai pralomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui. 
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus).

E Gera proga viriems įsigyti Naująjį Teatamentą. Siųskite užsakymui:

DRAUGAS
I 4545 West 63rd Straet

Chicago, Illinois 60629

"iiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiuiiuiiKniuiiuiuiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

E U D EI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMĮD

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

Mylimai sesutei

A. t A. ONAI BAUBLIENEI mirus, 
mielai valdybos iždininkei PETRONĖLEI KIN- 
DERIENEI ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

Mažeika & Evans

Mūsų mielam

Lietuvos Dukterų Draugija

A f A

ALEKSANDRUI PISAREVUI minis, 
žmoną MARIJĄ, dukras IRENĄ ir RITĄ su šeimomis 
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

Paul ir Giedrė žumbakiai 
Stasys ir Vladė Jankoniai 
Bronė Stulgienė 
Simas ir Ona Pauliai

Mylimai motinai

A. t A. DANUTEI SLOTKIENEI
mirus, dukrai TERESEI BARAUSKIENEI, jos vyrui 
ROMUALDUI, jų DUKRELĖMS, giminėms ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

Kunigunda ir Henrikas šiliniai

A. t A. DANUTEI SLOTKIENEI
Kolumbijoje mirus, jos vyrą VACLOVĄ SLOTKŲ, dukterį 
TERESĘ BARAUSKIENĘ su vyru ROMUALDU ir kitus 
šeimos narius, gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Jūra ir Romas Viesulai
Marija ir Antanas Vasiliauskai 
Leokadija ir Antanas Gailiušiai

A. t A. F. MICKONIENEI minis,
vyrui JUOZUI, sūnums JUOZUI, ALGIMANTUI, 
MARČIOMS ir ANŪKAMS reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Diamenčių šeimos

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta.

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero

Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI j
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai .

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪN0S
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tei. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

, VASAITIS - BUTKUS i
1446 So. SOth Avė.. CICERO. 1LL. Tel. OLympic 2-1003 1
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X Sės. Berta Juodvalkytė su 
savo brolio ir sesers šeimomis, 
kurias neseniai pasisekė atsi
kviesti iš ok. Lietuvos, vasario 
23 d. aplankė “Draugo” redak
ciją, pasikalbėjo apie praeities 
sunkumus ir dabartinius įsikū
rimo rūpesčius Chicagoje. Atvy- 
kusiems iš Lietuvos Juodval- 
kiams ir Vaičekauskams reikia 
gauti butus Marąuette Parko 
rajone, nes jaunimas ten eis į 
mokyklą, o suaugusieji pradės 
dirbti. Jei kas žinotų išnuomuo- 
jamą butą, galėtų pranešti ir 
“Draugo” redakcijai.

Xz Ella Radys, kuri aktyviai 
dirba lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, taip pat reiškiasi ir 
įvairiose amerikiečių organiza
cijose. Dunes moterų klubas, 
kuris yra narys Federacijos 
moterų klubų, išrinko Ellą Ra- 
dienę pirmininke. Ji taip pat 
yra Beverly Shores leidžiamo 
mėnesio informacinio leidinio 
redakcijos narė.

X Jolanda ir dr. Algis Moc- 
kaičiai susilaukė antro sūnelio 
Vito Petro. J 
lis Romas ir seneliai Sofija ir 
Kazys Gliozeriai ir Marcelė ir 
Petras Mockaičiai džiaugiasi 
nauju šeimos nariu.

tukė antro sūnelio Lietuvos Vyčių “Lietuvos prisiminimų ” bankete, Martiniųue restorane, pradedamas minėjimas. Iš kairės: 
Sesutė Audra, bro- ’ Lietuvos gen. konsule J. DaUžvardienė, invokaciją kalba vysk. V. Brizgys, banketo vadovas dr. L. Kriauče- . —    . * __ ______ _w _— t 1.R T 5 bun T Vnifnvc Vncni’f ianr. lmn A• liūnas, Lietuvių skautų pirmi jos pirmininke L. Milukiene, kun. J. Vaišnys, dr. V. Vasaitiene, kun.- A. Sta

sys ir V. Samaška. Nuotr. V. Noreikos

IŠ ART! IR TOL!

X Abiturientų tėvų dėmesiui. 
Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubas ir šįmet rengia 
abiturientų, baigusių aukštes
niąsias mokyklas (High School) 
pagerbimą. Jų tėvų komitetui 
išrinkti susirinkimas įvyks ko
vo 4 d., sekmadienį, 2 vai. po
piet 
dar 
get 
šiai

Jaunimo centro kavinėje, 
tebevykstant Kaziuko mu- 
Valdyba kviečia tėvus gau- 
dalyvauti.

Joną Steblį norėtų susirasti

pranešti “Draugo” redak-

J. Pyragas iš Luebecko, 
Vokietijos atsiuntė laišką, 

rašo: “Nuoširdžiau-

Woodruff, Wes., už ilga- 
“Draugo” dienraščio me- 
prenumeratos apmokėji- 
Tik šių geradarių dėka, 

dešimtmetis, kaip 
nuoširdžiai

X
iš Lietuvos atvykusi jo giminai
tė Valė Mintauskytė - Juodval- 
kienė. Tuo tarpu žiną-tieji pra
šomi 
cijai.
-.X 
Vak.
kuriame 
šiai dėkojame Kazimierui ir Fe
licijai Rapševičiams, gyvenan
tiems 
mėtį 
tinęs 
mą.
jaū' trečias
“Draugas” nuoširdžiai lanko 
mus, neša lietuvišką spausdin
tą žodį. Linkime ir toliau savo 
brangiems geradariams daug 
geriausios sveikatos, tikimės, 
kad ir toliau mūsų brangūs ge
radariai mūsų nepamirš. Linki
me ir “Draugui”, kad ir jis neš
tų į kiekvienos lietuviškos šei
mos namus lietuviško spaus
dinto žodžio šviesą”.

X Arūnas Buntinas, 13 me
tų berniukas, liet, evangelikų 
liuteronų “Tėviškės” parapijos 
konfirmantas, Ford City su
ruoštose varžybose laimėjo spe
cialią premiją. Jo projektas 
buvo išstatytas Gamtos moks
lų ir pramonės muziejaus pa
talpose. Arūnas yra ir pavyz-j 
dingas Kr. Donelaičio mokyklos 
mokinys.

X Giesmių vakaras, ruošia
mas- liet, evangelikų liuteronų 
“Tėviškės” parapijos, įvyks ba
landžio 8 d., Verbų sekmadienį, 
šios parapijos bažnyčioje.

x Ben. Neverauskas, Ster- 
Įing Hts., Mich., atnaujino pre
numeratą ir pridėjo 15 dolerių 
auką. Jį skelbiame Garbės pre
numeratorium ir maloniai dėko
jame.

x Northreestern universiteto 
studentams antradienį, vasa
rio 27 d., 7:30 v. vak. kun. J. 
Prunskis skaitys paskaitą apie 
padėtį už geležinės' uždangos, 
ypač Lietuvoje.

X Dr. Juozas Petrikonis^ 
Woodbine, Iowa/, mus maloniai: 
pasveikino, atnaujino prenume
ratą ir pridėjo 10 dolerių auką. 
Labai ačiū.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

DIDŽ. BRITAUIJOJ
— DBLS sodybos skyrius va

sario 17 d., rengia nepriklauso
mybės šventės minėjimą ir ta 
pačia proga šaukia visuotinį 
skyriaus narių susirinkimą. Bus 
renkama nauja valdyba.
_ Bellshlll Lietuvių Institu

tas baigė įrengti savo naujus 
namus ir vasario 10 d.įvyko 
tų namų iškilmingas atidary
mas. Vasario 11 d. įvyko 'iškil
mingos mišios vietos bažnyčioje, 
o po pamaldų — Lietuvos -ne
priklausomybės paskelbimo" su
kakties minėjimas naujuose 
Instituto namuose. r

— Mirė Vladas Varneckas. 
Širdies mūgiu mirė Maidenhead 
skyriaus steigėjas ir kasinin- 
kas, 57 m. Vladas gimė Kupiš
kiu ose. Atvykęs į Angliją dir
bo žemės ūky ir vėliau saldai
nių fabrike. 1958 m. vedė ai
rių kilmės katalikę ir susilaukė 
dukrelės.

J. A. VALSTYBĖSE
— Phlladelphijos apylinkėse 

gyveną solistė Genė ir Romas 
Ugianskiai, Kęstutis Pliuškonis 
ir Charles Zerr talkino JAV LB 
Visuom. reik tarybai techniškai 
paruošiant tris anglų kalba ra
dijo programas Vasario 16-sios 
sukakčiai paminėti. Magneto
foninėse juostelėse įrašytas 
radijo programas (dvi po 15
min. ir vieną 28 min.) galima 
užsisakyti kreipiantis į JAV LB 
krašto valdybą ar prašant vie
tovių LB apylinkių valdybų 
tarpininkavimo. !

-— Besiteiraujantiems apie 
Pas. Lietuvių jaunimo kongre
są rengimo komitetas praneša, 
kad JAV lietuviai visais reika
lais kreipiasi šiuo adresu: 5620 
So. Claremont Avė., Chicago, 
UI., 60636 PLJK būstinėn, kuri 
atidara darbo dienomis nuo 10 
iki 1 vai. dieną ir nuo 6 iki 9 
vai. vak. Telefonu galima susi
siekti: 312 — 778-2200.

muo, kuris bandė gelbėti 
tuvą, darydamas uniją su 
dais.

1701—1721 metų laikotarpy
je ypač pasižymėjo Švedijos ka
ralius Karolis XII, kuris, sumu
šęs rusus, pasiekė net Ukrai- į 
ną, bet čia prie Poltavos rusai | 
visai sumušė jo kariuomenę, ir 
jis pats vos išsigelbėjo, perbėg
damas pas turkus. Po to Šve
dija tapo tik antaeile valstybe. 
Lietuvoj vis labiau ėmė įsiga
lėti rusų carų įtaka, ypač Petro 
Didžiojo laikais ir po jo. Lie
tuva neteko Livonijos ir priė
jimo prie Baltijos jūros. Ru
sams įsakius, Palangos ir Šven
tosios uostai buvo užversti ak
menimis.

Po to įvyko trys padalinimai, 
ir Lietuva pateko į rusų okupa
ciją. Tik paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą 
1918 metais, Lietuvos vyriau
sybė ėmė rūpintis atgauti Klai
pėdos uostą ir kraštą, kuris 
buvo valdomas santarvininkų 
pavedimu prancūzų įgulos. Pa- 

i galiau 1923 metų sukilimo pa- 
galba ir įtempus visas diplo
matines pastangas šis kraštas 
buvo prijungtas prie Lietuvos, 
ir Lietuva gavo išėjimą į jūrą 
— Klaipėdos uostą. 1939 m. 
kovo mėnesį nacinė Vokietija 
vėl okupavo Klaipėdos kraštą, 
o jau 1940 metais ir pati Lie
tuva neteko laisvės.

Po paskaitos kilo įdomios dis
kusijos, į kurias įsijungė šio 
susirinkimo dalyviai. Po to vy- 
ko vaišės, parengtos Alicijos 
Rūgytės, ir draugiškas minčių 

■ pasidalinimas.
apie 20.

Lie- 
šve-

tarp 8—10 amž. aisčiai išvijo 
vikingus, nes jie jau buvo spėję 
suorganizuoti didesnę kariuo
menę. 12—13 šimtmety į ais
čių kraštus ėmė brautis ger
manai prekybos tikslais. Kartu 
atvyko ir misionieriai, kuriems 
apsaugoti nuo pagonių buvo įs
teigtas kalavijuočių ordinas. 
Taip šiauriniai aisčiai pateko į 
jo vergiją, dar nespėję suorga
nizuoti savo valstybės. Kiek 
vėliau vakarinių aisčių giminės 
prūsus užėmė įsisteigęs kry
žiuočių ordinas, kurį pakvietė 
mozūrų kunigaikštis Konradas. 
Taip per 150 metų lietuviams . 
teko sunkiai grumtis su dviem i 
vokiečių ordinais. Ypač lietu- i 
viams buvo skaudus Klaipėdos i 
pilies įsteigimas. • Jie bandė ją 
išgriauti, bet nepasisekė. i

Pagaliau 1525 m. kryžiuočių 
magistras priėmė protestantiz- . 
mą ir pasidarė Lenkijos vasa- , 
lu, pasauliniu kunigaikščiu. ■ 

į Juo pasekė ir kalavijuočių or- j 
dino magistras Ketleris, 1566 
m. pasiduodamas didž. Lietu- i 
vos kunigaikščiui Zigmantui Au- Į' 
gustui. O po Liublino unijos Li- Į 
vonijos ordinas?-'priklausė jau < 
kartu ir Lenkijai. Bet Livoni- . 
jos žemių panorėjo švedai ir ru
sai. Dėl jos Lietuvai teko ka
riauti apie 60 metų, kai Lietu- 
vą valdė Vazų dinastija.

1605 m. lietuviai, Karolio 
Katkaus vadovaujami, prie Sa- 
laspilio sumušė 3 kartus gau
sesnę švedų kariuomenę, šios 
kautynės vėliau buvo lygina
mos su Žalgirio mūšiu. Šis lai
mėjimas nustebino visą Euro- 

Į pą, kuri džiaugėsi, nes švedai 
buvo pasidarę grėsme visai Eu- 

I ropąi. Tačiau šis laimėjimas 
nebuvo išnaudotas. Kai Kat- 

X Aukų po 3 doL atsiuntėt kus buvo išsiųstas į Moldaviją 
kariauti su turkais, švedų ka
ralius Gustavas Adolfas atplau
kė į Livoniją ir užėmė visą pa
jūrį. Šiuo metu lietuviams va
dovavo Kristupas Radvila ir, te
turėdamas 1500 kareivių, nepa
jėgė Rygos apginti. Jis tik iš 
švedų atsiėmė Biržus ir Zara
sus. Lenkai išvijo švedus iš 
Prūsijos uostų, padarė su jais 
taiką ir Livoniją paliko šve
dams. Iš to karo pralaimėto
jais išėjo lietuviai.

17 amžiuje Švedija, kariau
dama su Lenkija, Rusija ir Da
nija pasidarė galinga Baltijos 
srityje imperija. Dabar Lietu
vą vėl puolė rusai ir 1655 me
tais pirmąjį kartą užėmė Lie
tuvos sostinę Vilnių, kurį be
veik visai sunaikino. Tose ko
vose iškilo Jonušo Radvilos as-

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOJE

savo 
vasa-
savo

Liet. Istorijos dr-ja 
mėnesiniame susirinkime 
rio 15 d. turėjo progos 
narius supažindinti su istorikės
Albinos Dumbrienės paruošta 
aktualia paskaita.

Susirinkimą atidarė dr-jos 
reikalų vedėja Al. Rūgytė, trum
pai perbėgdama daugiau tragiš
kuosius Lietuvos valstybės isto
rijos momentus. Ilgiau stabte
lėjo prie Lietuvos — Lenkijos 
padalinimų ir ,lemtingų tų pada
linimų pasėkų pačiai lietuvių 
tautai. Priminė taipgi ir Vil
niaus un-to reikšmę Lietuvos 
kultūriniam kilimui. Baigda
ma plačiau apibūdino pačią pre
legentę, istorijos mokytoją, bu
vusią gimnazijos direktorę Al
biną Dumbrienę.

Prelegentė paskaitė kruopš
čiai paruoštą studijėlę “Lietu
viai kovose dėl rytinio Baltijos 

kad 
nau- 
apie 
dėl 

Ais-

— Jaunimo kongreso proga 
Europos Lietuvių studijų savai
tės rengėjai sutarė ateinančios 
vasaros studijas derinti su IV 
PLJK renginiais. 26-oji studi
jų savaitė vyks liepos 20—27 
d. Belgijoje. 100 vietų yra re
zervuota iš 'kitur atvykstan
tiems. .

X Marija Vilutienė, Chicago, 
III., dosniai parėmė savo dien
raštį, atsiųsdama Garbės pre
numeratos mokestį. Maloniai 
dėkojame.

X K. Br. Žutautas, Toronto, 
Ont., atsiuntė 7 dolerių auką. 
Dėkui.

X Em. J. Misiūnas, Chicago, į 
III., atsiuntė Garbės prenume
ratos 
loniai

mokestį. Už- paramą ma- 
dėkojame.
Lucy Rikilas, Kenosha,

mo-
Dė-

sta-

X Sol. Jonas Vaznelis, kuris 
pernai su pasigėrėjimu atliko 
sunkią Zakarijo, Jeruzalės pra
našo, rolę “Nabuccd” operoje, 
šiemet “Laučijos” operoje dai
nuos Raimondo, Lammermoor 
pilies kapeliono, partiją.

■ X Dovydas J. Pleškys» Ogden 
Dunes, prie prenumeratos 
kesčio pridėjo 7 dol. auką, 
kojame.

X “Dainavos” ansamblio
tomos muzikinės dramos ‘ Emi
lija Platerytė’ 
spektaklius: 
ir bal. 1 d., 
jos aukšt. 
parduodami 
je (Gifts International) 
W. 71 St., Chicago, BĮ. 60629. 
Tel. 471-1424 darbo valandomis. 
Tuo pačiu adresu bilietus gali
ma užsakyti ir paštu. Kainos: 
$10, $9, $8, $7, $6, $4. (pr.).

X Lietuviai suvažiuos į Sunny 
Hills^ Floridoje kovo 10, 11 ir 
12 dienomis ir taip pat gegužės 
26, 27 ir 28 dienomis. Dėl in
formacijų* kreipkitės:
V. Beleckas,

Sunny Hills — 904/773-3338
p R. Kezys,

New York — 212/769-3300
* J. Zubavičius,

New Jersey — 201/381-3198______________
L D. Bulaitis,

Detroit —- 313/549-6878

>” bilietai į abu 
kovo 31 d. 8 v. v. 
3 vai. popiet Mari- 
mokyklos salėje, 
Vaznelių prekybo- 

2501

dar
Jū- 
bet

Dail. Juozas Vaičiūnas prie savo 
kūrinio Detroite, kur buvo sureng
ta paroda. Platesnis aprašymas 
buvo “Drauge' 
doj.

pakraščio”. Ji prisipažino, 
šiai paskaitai ją paskatino 
ja Balio Dundulio knyga 
lietuvių kovas su švedais 
Baltijos rytinio pakraščio,
čiai šį pakraštį apgyveno gal 
prieš 4000 metų. Iš kur jie čia 
atsikraustė, mokslininkai 
nenustatė, o tik spėlioja, 
rininkyšte aisčiai nesivertė, 
geriau augino javus, negu
kaimynai germanai. Jau 6 amž. 
mokėjo apdirbti iš jūros išplau- 
tą gintarą.

Pirmieji įsiveržėliai į aisčių 
žemes buvo vikingai iš Skandi- 

| navijos. Atplaukę į rytinius 
Baltijos pakraščius, jie upių 
žiotyse steigė prekybos punk
tus, o vėliau bandė tuos kraš
tus pajungti savo valdžiai. Bet į

Dalyvių buvo 
A P. B.

-J. Mikonis,
Cleveland — 216/531-2190

M. Kiela,
Chicago — 312/737-1717 

(ak.).

Platesnis
s” ketvirtadienio lai- 

Nuotr. J. Urbono

Barstei- 
knygos 

užsisakė

X
Wis., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 7 dol. auką. Ačiū.

X Liet. Bendruomenės Det
roito apylinkės valdybos Infor
macijos vadovas Vytautas Kut- 
kus savo laiške “Draugui”, be 
ko kita, rašo: “Tik su Jūsų pa
galba mes galime palaikyti glau
džius ryšius ne tiktai su Detroi
to,. bet ir su viso laisvojo pa
saulio lietuviais. Jums atsidė
kodama JAV LB Detroito apy
linkės valdyba skiria 75 dol. 
auką dienraščiui paremti”. Nuo
širdžiai dėkojame.

X Berta ir Stasys 
kai, dideli lietuviškos 
mylėtojai Clevelande,
“Drauge” .gerų lietuviškų kny
gų anglų kalba apie Lietuvą ir 
paskyrė auką knygų leidimo 
darbams stiprinti. Ačiū.

. X Juozas Murinas, Detroit, 

. Mich., dažnai paremia “Drau
gą”. Ir dabar, atnaujindamas 
prenumeratą, aukojo 10 dolerių. 
Širdingas ačiū.

X Stasys Gailevičius, Toron
to, Ont., dažnai paremia savo 
dienraštį. Ir dabar, atnaujin
damas prenumeratą, atsiuntė 
8 dolerių auką. Ačiū.

X BRONIUS JANCYS atliks 
rusų kapitono Kirilas vaidmenį 
A. Jurgučio muzikinėj dramoj 
“EMILIJA PLATERYTE”, ku
rią “-Dainavos” ansamblis stato 
kovo 31 ir balandžio 1 d.d, Ma
rijos auk-št. mokyklos salėje.

(pr.)

J. Kazlauskas, Vyt. Montvilas, ' 
Alb. Žukauskas, E. Paulauskie
nė, Kazys Cherniauskas, Julius 
L. Kareiva, J. Cinkus. Visiems 
tariame ačiū.

X Jonas Madeikis, Waterbu- 
ry, Conn., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Maloniai dėkojame.

X Aukų po 5 dolerius at
siuntė: Juozas Kapočius, Leo
nas Krivickas, Vacius Lelis, 
Juozas Bardauskas, Br. Staške
vičius, Vincas Šalčiūnas, Vytau
tas P. Lalas, B. Kačinskas, G. 
Valantinas, Alfonsas Snarskis. 
Visiems maloniai dėkojame.

X Aukų po 3 dol. atsiuntė: 
S. Mučinskas, Bem. Pilipaus- 
kas, P. Jakutavičius, A. Rudo
kas, J. Pargauskas, Nijolė Dum- 
brienė. Labai ačiū.

CHICAGOS
ŽINIOS

PLEČIA CHICAGOS UOSTĄ
Michigano ežere ties Calumet 

upės intaku bus paskirta 190 
akrų prekėms tame uoste krau
ti. Calumet uostas gaus teisę 
pardavinėti prekes be muito. Tai 
užtikrins uosto augimą, o jo 
praplėtimas duos 700 naujų tar
nybų.

NAUJI BUTAI

Los Angeles suruošto jaunimo simpoziumo dalyviai: Dalina Gudauskaitė, 
Asta Grakauskaitė, Rimas Polikaitis ir Jūratė Venckienė.

Kat. Mokslo akade- 
Yorko židinio visuo- 
susirinkimas su vie- 

šaukiamas kovo 
Paskai- 

Antanas 
Sąjungos 

Lietuvą

ARGENTINOJ .
— Nauja lietuviška šeima. 

Žinoma veikėja Eugenija Rudy
tė, persikėlusi į Venecuelą ir inž, 
Vladas Mažeika iš Venecuėlos, 
1979 m. sausio 13 d. sukūrė šei
mos židinį lietuvių Aušros Var
tų bažnyčioje. Jaunuosius prie 
altoriaus palydėjo jaunosios tė
velis Jonas Rudys su Vlade Sur- 
viliene ir jaunosios brolis Ri
kardas su Violeta Nijole Devei
kyte - Gaidimauskiene. Vestu
vines apeigas atliko kun. Juozas 
Margis iš Rosario, asistuojant 
kun. Juozui Petraičiui ir'.kun. 
Augustinui Steigvilai. šių ves
tuvių pažiūrėti buvo susirinkę 
pilna bažnyčia žmonių.

— Ona Povilaitytė, ankaMan 
su tėvais gyvenusi Argentinoje, 
dabar gyvena Woodhaven, N. 
Y., Amerikoje^ k ei e t ai dienių 
vyko paviešėti į Argentiną^ kur 
turi giminių ir draugų. Ji kar
tu su savo sesute Maryte dir
ba oro linijoj ir labai daug pa
gelbsti lietuviams, tvarkant 
skridimo dokumentus.

— Svečiai iš Kanados.” Sau
sio 6 d. iš Kanados, Sudbury 
miesto, atvyko Petras ir-Marija 
Venckai, aplankyti savo pusbro
lio Jono Kumerio Buenos- Aires 
mieste. Svečiai Argentinoje iš
bus iki kovo 6 d.

— Liet.
nujos New 
tinis narių 
ša paskaita
25 d. Kultūros židiny, 
tą skaitys mokytojas 
Masionis — “Sovietų 
pastangos nutautinti 
per mokyklas”.

— Apie a. a. M. Zujaus mirtį 
paskelbė platesniu straipsniu ir 
Wilkes-Barre laikraštis “The 
Times Leader”.

Chicagos Dearborn Parko ra
jone ir aplinkui bus sukurta 600 
butų pensininkams, o Pullmane 
bus supdaryti 475 butai “dup- 
lex” ir “townhouses” tipo.

DAUG SKIEPIJA

— Racine, Wisc., laikraštis 
“The Journal Times” vasario 
17 d. laidoje išspausdino repor
tažą iš Vilniaus apie šešių lie
tuvaičių modernios muzikos

— Keston kolegijos, Keston, 
Kent., biuleteny “The 
believe” yra plačiau 
Sibiro kankinė Nijolė 
tė, pridėtos lr dvi jos 
kos.
trauka 
kaus 
mis.

— “Detroit News” laikraštis 
vasario 16 d. paskelbė Lietuvos 
reikalu mums palankų veda
mąjį.

Right to 
aprašyta 
Sadūnai- 
nuotrau-

Taip pat yra įdėta nuo- 
nuteisto Viktoro Pet- 

su biografinėmis žinio-

T

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225
Chicago, Ulinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šestad. 9 vai. iki 1 vai. d.

di-Šiais metais prieš šešias 
džiąsias vaikų ligas Chicagoje 
jau bus įskiepyta 90 proe. vai
kų.
NUO MIRTIES DĖL ŠIRDIES

PIETŪS SENELIAMS

Chicagos mieste 20,000 žmo
nių išmokyta kaip teikti pagal
bą ištikus širdies smūgiui. Per 
1979 metus įgys 30 naujų 
mašinų pirmajai pagalbai teikti.

ŪKINIS AUGIMAS
Nauji raštinių ir įstaigų pa

statai Chicagos centre duos 
40,000 naujų tarnybų su bilijo
nu dolerių bendro atlyginimo 
Dar 6,500 tarnybų atneš naujos 
įstaigos, išvystomos 185 aukš- 

Nuotr. A. Gulbinsko Į tuose.

Chicagoje 1978 m. buvo 1.4 
mil. pietų duota pensininkams, 
ateinantiems į tam suorganizuo
tas užkandines, o 557,000 pa
valgymų nugabenta į namus 
sergantiems.

RŪPINASI GATVĖMIS
Meras Bilandic jau išasfalta

vo 18 mylių naujų gatvių ir 30 
mylių naujai išliejo asfaltu. Šie
met bus pradėta tiesti miesto 
susiekimas traukiniams nuo 

Įjefferson Parko iki O’Hare.

Miiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiinimiiiinnmt

Puiki dovana — bet kurta 
proga!

Popular Lithuanian
RECIP E S-

PATIKSLINTA IR PAGRAfiUNTA 
LAIDA . x

Suredagavo 
Juozapina Danžvardieaš

Šiem dienom Draugo 
Išleido septintą laidą šios poplis- 
rios virimo knygos. J. Daužvardie- 
nė vėl patikslino ir pagražino ita 
laida naujais paruošimais^ ,

Tai geriausia dovana otujoa 
žmonom ar marčiom, Daugelis šp 
dovanoja kitataučius supažihdin* 
^mi juos bu lietuvišku msdftą.Jr 
virimu. SI knyga yra sukėlusi U- 
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgsnls** 
c.ljose.

Knyga yra labai gražiai Įrišta k 
su spalvotomis iliustraeltonfls. La* 
bal patogi vartojimui

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. Knygų Skyrius 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, Ulinois 60629

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridėkite 20 
centų mokesčiams.-


