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Tarnybinis papeikimas 
už bažnyčios lankymą 

Nukreipti dėmesį nuo R. Kalantos mirties metinių nepavyko 

Jaunimas ateistiniu muziejumi nesidomi 

Kaunas. 

1974 gegužės mėnesi, prieš pat 
R. Kalantos susideginimo meti
nes, medicinos studentams buvo 
suruošta arbatėlė su menine da
limi ir šokiais. Buvo pakviestas 
paskaitininkas, išvirta kava psi
chiatrinės ligoninės virtuvėje, pri
pirkta maisto produktų. Kuzmos 
gatvėje, po ligonine esančioje 
erdvioje salėje, laukė atvykstant 
akademinio jaunimo. Atvyko ruo
šėjas prof. gyd. Pūras ir paskaiti
ninkas, tačiau studentai nesiro
dė. 

Profesorius nervinosi: 
— Aš su jais atsiskaitysiu... 
Nors studentai nelinkę panie

kinti vaišių, tačiau šį kartą ren
ginį boikotavo. Nukreipti stu
dentų dėmesį nuo R. Kalantos 
mirties metinių nepavyko. 

Vilnios 

Ateizmo muziejus 1973-74 
mokslo metais, stengdamasis pa
traukti į save nors dalį juo nesi
dominčių Dailės instituto stu
dentų, tarpininkaujant instituto 
vadovybei, paskelbė jiems kon
kursą dailės kūriniams sukurti 
ateistine tematika. Nors ir buvo 
pažadėtos piniginės premijos, 
konkursą teko pratęsti. Vėliau 
ateizmo muziejuje eksponuotų 
kurinių dalį sudarė tokie, kurių 
ateistinė tematika buvo perdėm 
abejotina. 

Apie studentų nesidomėjimą 
ateizmo muziejumi liudija Vil
niaus m. kompartijos sekretoriaus 
V. Kojalos kalba, pasakyta 1972 
spalio 19 Vilniuje įvykusiame 
LTSR aukštųjų mokyklų aktyvo 
pasitarime. Štai ištrauka iš V. Ko
jalos kalbos: 

"Visose aukštosiose mokyklo
se skaitomas ateizmo kursas, o 
kiek studentų aplankė ateistinį 
muziejų, pavyzdžiui, iper šių me
tų pirmąjį pusmetį? Universite
to viena grupė — 18 žmonių, In
žinierinio statybos instituto vie
na grupė — 9 žmonės, Pedagogi
nio instituto dvi grupės — 31 
žmogus, iš Dailės instituto nie
kas neatsilankė, vien iš Valstybi
nės konservatorijos apsilankė 
trys grupės — 84 žmonės. O iš 
visų kitų aukštųjų mokyklų —tik 
58 žmonės. Tokia padėtis aiškiai 
nenormali. Juk ir taip visuome
ninių mokiau dėstyme, palyginus, 
mažai naudojamos vaizdumo 
priemonės, tai kodėl nepasinau
doti tokiomis galimybėmis, ku
rias teikia ateizmo arba revoliu
cijos muziejai? Visuomenės moks
lo dėstymas — labai svarbi stu
dentijos auklėjimo grandis, ir 
miesto partinė organizacija jai 
skiria nuolatinį dėmesį" (LTSR 
aukštųjų mokyklų aktyvo pasita
rimo medžiaga, V., 1972, 72-73 
psl.). Toje pačioje kalboje V. Ko-
jala nurodė, kad vien 'Vilniaus 
m. aukštosiose mokyklose moko
si daugiau kaip 30,000 studentų, 
skaičiuojant kartu ir neakivaizdi
ninkus... Miesto aukštosiose mo
kyklose dausriau kaip 12.000 kom-
jaumiolty". 

Raudondvaris 

1974 vairuotojas Puikys, gyve
nantis Raudondvaryje, nusivedė 
per Velykas savo berniuką į Rau
dondvario bažnyčią. Už tai jo 
žmona mokyt. Monika Puikienė 
buvo griežtai įspėta Kauno švie
timo skyriuje. 

Marcinkonys. 

1974 per Velykas Marcinkonių 
bažnyčioje (Varėnos raj.) daly
vavo pamaldose su dviem vai
kais Ona Budėnienė, dirbanti 
maisto produktų parduotuvėje. 
Už tai savo žinybos instancijoje 
buvo griežtai įspėta, lyg už di
džiausią nusikaltimą. 

Kartena. 

1974-75 m m . rugsėjo mėn. 
Kartenos mokyklos pionierių va
dovė paklausė VII kl. pionierius: 

— Kas tikite Dievą ir lankote 
bažnyčią, atsistokite. 

Atši^.oio v s a klasė, išskyrus 
tris mokinius. 

Karimoje Sutvirtinimo sakra
mentą 1974 priėmė apie 3000 
vaikų. 

Šiauliai 

1974 spalio mėn. Šiaulių J. Ja
nonio vidurinės mokyklos VII b. 
klasės auklėtoja Aukštikalnienė 
paskyrė R. Vaitkutei pravesti at
eistinę valandėlę. Mergaitės mo
tina, sužinojusi apie dukros prie
vartavimą, atėjo pas klasės auk
lėtoją ir paklausė, kodėl jos mer
gaitė turi pravesti klasės ateisti
nę valandėlę? 

— Ji yra mūsų sąraše, kad 
lanko bažnyčią, — paaiškino 
auklėtoja. 

— Mes esame katalikai, ir ma
no duktė tokios valandėlės ne
praveš. 

— Jei būtumėte senutė, nesi
stebėčiau, — kalbėjo auklėtoja, 
— o dabar jauna moteris ir taip 
blogai auklėjate vaikus. 

— Kuo mano duktė jums nu
sikalto? — paklausė motina. — 
Juk jos elgesį jūs įvertinote labai 
gerai! 

— Mes norime, kad visi vai
kai būtų ateistai, todėl jau nuo 
lopšio reikia skiepyti ateizmą. 

— Ne, mano vaikai niekada 
nebus ateistai, — pareiškė mo
tina. 

Kartenos miestelis ir bažnytėlė. Prieškarinė nuotrauka. 
(Iš Br. Kviklio archyvo) 

Vištytis 

Baigiantis 1973-74 m m . Viš
tyčio vidurinėje mokykloje kla
sių auklėtojai perspėjo mokslei
vius, kad vasarą jie nedalyvau
tų jokiose religinėse apeigose — 
nebarstytų gėlių, negiedotų cho 
re ir pan. Mokyt. Kanonenkienė 
pagrasino: "Kas eis į procesiją, 
kai susirinksime po atottogų, at
si skaitysime". 

Kapiniškiai. 

Mokyt. Radzevičiūtė, dirban
ti Kapiniškių kaimo (Varėnos 
raj.) mokykloje, per Kalėdas užė
jo į Druskininkų bažnyčią. Užtai 
reikėjo raštiškai pasiaiškinti. 

Kapsukas. 

1973 Kapsuko m. (Marijampo
lės) partkabinete buvo griežtai 
įspėta mokytoja Juzė Jakelaitie-
nė už tai, kad jos berniukas, gy
vendamas kaime, pas senelę, pri
ėjo prie Pirmosios Komunijos. 

Palanga. 

1974-75 m.m. pradžioje Pa 
l^norK vMiirinpc makvkl'"*; XT kl 
mokinę N . auklėtoja paklausesne ieškant priekabiu, savo tarpe. 

— Kodėl nestoji į komjauni
mą? 

— Tikiu Dievą, todėl ir ne-
stoju. 

Vidurinės mokyklos VI kl. 
auklėtojas Kusas vertė stoti į pio
nierius G. Narkutę, tačiau mer
gaitė priešinosi. Mokyt. Kusas, 
atvykęs į Gražinos namus, tė
vams priekaištavo, kodėl jie ne
leidžia dukrai stoti į pionierius. 
"Mes su pionieriais važiuosime į 
Vilnių, Leningradą..." 

— Kai bus laikas, mes patys sa
vo vaikams parodysime ir Vil
nių, ir Leningradą. Iš pionierių 
mes nematome gero pavyzdžio. 
Mano dukra ne kartą sugrįžo 
verkdama, nes pionieriai iš jos 
tyčiojasi, kad ji ne pionierė. Be 
to, mes esame tikintys ir savo 
vaikus auklėjame tikinčiais. 

SEOUL — Pietų Korėjos pre
zidentas Park liepė uždrausti o-
pozicijos ir studentų demonstra
cijas, sakydamas, kad tuo metu, 
kai šiaurės Korėja grasina in
vazija, dėmesys turi būt i nu-

Amerika parodė 
stiprumą 

Laivas ir įgula išgelbėti. — Buvo ir karių aukų 

Žemaitiška k plytelė su šv. Jono Nepomuko ir kitais šventaisiais. 
Žemaičių Kalvarija. Telšių aps. 

Prancūzų 
komunistai 
prieš Kiniją 

PARYŽIUS. — Kai Paryžiuje 
vieši Kinijos vicepremjeras Teng 
Hsiao-ping, prancūzų komunis
tų vadas Georgas Marchais prieš 
Kiniją pasakė piktą kalbą, kad 
kinai "išsižadėjo marksizmo-le
ninizmo, remia agresyvias Eu
ropos monopolijas i r garbina 

Į Staliną"- Marchais minėjo kelis 
kar tus ir Teng vardą, bet ne jo 
pareigas. Kaltino Tengą. kad 
jis atvyko paremti prezidentą 
Giscard, kuris savo.keliu remia 
ir yra didelis šalininkas "Jung
tinės Europos ir jos monopolio". 
Šiaip prancūzų komunistai save 
laiko nepriklausomais. 

WASHTNGTONAS. — Atsto
vų rūmai nubalsavo įvairioms 
žinyboms ir savivaldybėms pa
skirti 5.3 bii. dolerių, kad jos 
suorganizuotų 900.000 naujų 
darbų ir sumažintų bedarbių 
skaičių. Įstatymą dar turės pri
imti ir Sonatas. 

MASKVA Praėjusią savai
tę sovietai j tolimąsias erdves 
paleido 12 naujų padangių sate
litų, kurių uždavinys iš viršaus 
sekti tam t ikras plotus. Ame
rikos satelitai seka rusų sateli
tus ir žino. kario* vietos žemėje 
jiems labiausiai rūpi. 

Vid. Rytų 
sprendimas 

Amerikos rankose 
KAIRAS. — Egipto Sadatas, 

laukdamas susitikimo su prezi
dentu Fordu, sakė, kad 90 proc. 
Vid. Rytų sprendimų yra Ameri
kos rankose. Jeigu "VVashingto-
nas labiau paspaustų Izraelį, 
problemos būtų išspręstos. 

Libija su Egiptu 
perdaug įsipyko 

KAIRAS. — Egipto laikraš
čiai rašo apie Libijos diktato
riaus Kaddafi įsakymą savo pro
pagandos mašinai sustabdyti 
piktą kampaniją prieš Egiptą. 
Radijo puolimai ir spaudos to
nas labai sugadino abiejų kraš
tų santykius. 

MASKVA Sovietų Gromy-
ko kritikuoja Kissingerį. saky
damas, jog jis. Kissingeris, kal
ba apie "detente", bet remia di
desnį karinį biudžetą ir apsigink 
lavimą. 

LAS VEGAS. — Požeminis a-
tominis bandymas Nevados dy
kumoje, didžiausias per pasku
tiniuosius dvejus metus, buvo 
atliktas trečiadienį. Sprogimas 
buvo jaučiamas 100 mylių spin
duliu. 

WASHTNGTONAS. — Niekas 
negalės prikišti dėl Amerikos 
neapsisprendimo ir nemokėjimo 
ginti savo interesų, o dvidešim
tojo amžiaus jūrų piratai, veik
dami valstybiniu mastu, vargiai 
išdrįs vėl grobti Amerikos lai
vus. Prezidentas Fordas, pasi
taręs su Kongreso vadais ir ga
vęs jų pilną pritarimą, įsakė 
veikti karinėms pajėgoms ir iš
gelbėti Kambodijos pagrobtą 
Mayaguez laivą ir įgulą. 

Marinai, atakuodami iš heli
kopterių, pirmiausia užėmė Ta-
jo jūroj paliktą laivą, bet laivas 
buvo tuščias, žmonės buvo iš
gabenti- Paskui apie 200 marinų 
išsikėlė į Koh Tang salą, apie 
30 mylių nuo Kambodijos. Bu
vo žinoma, kad \ salą buvo per
kelta įgula. Įvyko kautynės. Į 
jas buvo įtraukta ir karo avia
cija. Buvo numušti du helikop
teriai, žuvo du marinai, o aš
tuoni sužeisti. Trečiadienio nak
tį, 11:26 vai. (Cbicagos laiku) 
prezidentas jau galėjo pranešti, 
kad operacija pasisekė, visi 40 
Įgulos nariai ir penki kambodie-

Ky steigs 
kolektyvinį ūkį 

CAMP PENDLETON, Cal. — 
Buvęs P . Vietnamo vicepreziden
tas Nguyen Cao Ky pageidauja 
Amerikoj įsteigti savo tautie
čiams pabėgėliams kolektyvinį 
a r kitokį didelį ūkį- Į savo pa
reiškimą gavo apie 100 pasiūly
mų. 

Švediją žvalgo 
svetimi laivai 

STOCKHOLMAS. — Švedija 
savo teritoriniuose vandenyse 
vėl pastebėjo svetimos šalies po
vandeninį laivą. Helikopteriai ir 
laivai povandeninį pradėjo gau
dyti i r apmėtė bombomis. Po
vandeninis pasitraukė į tarptau
tinius vandenis, bet neužilgo jis 
vėl pastebėtas netoli Gotlando 
salos. 

WASHTNGTONAS. ~_ Atsto
vų rūmai didele balsų dauguma 
priėmė komiteto siūlymą Viet
namo pabėgėliams šelpti paskir
ti 405 imi. dolerių. 

LISABONA. _ Portugalija 
tęsia nacionalizavimo programą 
ir suvalstybino cemento, popie
riaus ir tabako pramonę. Sveti
mų kraštų įrengtos įmonės tuo 
tarpu da r neliečiamos. 

BRIUSELIS. — Pierre Valič. 
jugoslavų antikomunistinio laik
raščio redaktorius, kovojęs su 
Tito. savo namuose buvo nušau
tas. Nušovė du agentai. 

čiai, išgelbėti. J is padėkojo ka
riniams daliniams, kur ie ta i pa
darė. 

Porą valandų prieš tai buvo 
pranešta, kad nedidelis Kambo
dijos laivas su balta vėliava 
priartėjo prie amerikietiško nai
kintojo ir atvežė 30 įgulos narių. 
Kaip buvo išgelbėti kiti, nė ra 
aišku. 

Kai toji operacija vyko, Phnom 
Penh radijas buvo pranešęs, jog 
jie laivą paleis. 

Tajas vakar pasidžiaugė, kad 
marinai iš Utapao aviacijos ba
zės jų teritorijoj buvo išvežti-

Oficialūs sluoksniai nenori nei 
patvirtinti, nei paneigti , bet ži
noma, jog į Ta j o įlanką įplaukė 
arba jau arti jos buvo 7-jo lai
vyno t rys lėktuvneiiai, 2 1 ki
toks laivas, 10 išsikėlimo laivų, 
šeši atominiai povandeniniai lai
vai ir keturi eskadronai žvalgy
binių lėktuvų. 

Ankstesnėse operacijose t r y s 
ginkluoti Kambodijos laivai bu
vo nuskandinti, ke tur i sužaloti 
ir negalėjo pajudėti. Jeigu būtų 
reikėję, aviacija buvo paruoš ta 
subombarduoti Kambodijos že
myne esantį Kompong Som uos
tą ir kitus taikinius, tv i r t inama 
Wasbingtone. 

Laisva tėvyne 
visiems 

europiečiams 
STRASBOURGAS. — ž iame 

mieste ir Kehlyje, pakai tomis, 
gegužės 2 - 4 dienomis vyko Pan-
europinės unijos suvažiavimas, 
kuriame buvo priimta Europos 
charta. pasisakyta už politinį 
laisvų Europos tautų apsijungi-
mą, už dvasinius Europos pa
grindus, už visokeriopo laisvų 
Europos kraštų bendravimo tę
simą. Nutarimuose pabrėžiama, 
kad "Mes norime visiems euro
piečiams laisvos tėvynės laisvo
je Europoje". 

Posėdžių metu išryškėjo, kad 
Europa, tokia kaip daba r yra , 
būtų mažai pajėgi gintis, jeigu 
būtų Rytų bloko užpulta. Buvo 
išreikšta nuomonė, k a d Europos 
apsijungimas kuoveikiausiai į-
vyktų, o tada ir pavergtoms Eu
ropos tautoms atsivertu nau jas 
istorijos lapas. 

Iš lietuvių Paneuropinės kon
ferencijos darbus sekė d r . P, 
Kai velis. 

Biudžetas su 68.2 
bil. doL nuostolių 
WASHTNGTONAS. — 1976 

biudžetas Kongrese numatomas 
suvesti su 68-8 bil. dolerių nuo
stoliu. Fordas buvo sakęs, kad 
j is neleis didesnio deficito, ka ip 
60 bil Pajamų numatoma 298.2 
bil. dolerių, kai išlaidų 367 bfl. 

KALENDORIUS 

Gegužės ifi: Iv. Jonas Nepo-
mukas, šv. Maksima. Vaidiman-
tas, Inga. 

Gegužės 17: šv. Paskal is , šv. 
šv. Bazilė. Mindaugas, Gailė. 

Saulė teka 5:31. leidžias 8:03-

ORAS 

Kmraito priešiusybės: daržovių pardavėja gaLvėse senoviniu papročiu prisidengusi veidą ir gailestingoji se- Daugiausia saulė ta , šilčiau, a-
BUO, į ligoninę atvykstanti modernia susisiekimo priemone ' pie 65 laipsniai. 
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FUTBOLAS 

L I T I V N K A L U M I 
P K A L A 1 M 1 

gametę tradiciją, tam 100,000 
žiūrovų -su Kento princu priekyje 

i. pateikia Įdomią staigmeną. Ant-
Irojo kėlinio viduryje, nežiūrint 
nuolatinio Fuljam spaudimo jau-

' Futbol » pirmenybių pavasario n a s i r i ? r i e S 6 mėnesius visai ne-
ra*ju>i sek- g i rdėtas žaidėjas Alan Taylor 

madienį Lituanicos pirmoji ko
manda žaidė prieš leitku Eagles. 
Eagies jau pasiekė aukščiausios 
žaidimo formos ir tą Įrodė Įveik
dami Lituanicos komandą re
zultatu 4:0 

Lituanicos veteranai laimėjo 
prieš Eagies 6:1 Mūsų Įvarčius 
pelnė dr, Irma, Mike Mikalaus
kas 2. H. Henings 2 ir Ned. 

SAVAITGALIO RUNGTYNĖS 

per 5 min. sodina du įvarčius ir 
tuo padaro malonumą pirmą 
kartą istorijoje West Ham ko-

:mandos žaidėjams, daugumoje 
pilnomis džiaugsmo ašarų aki
mis, iš princo rankų priimti tą 
visų svajojamą taure. 

O po rimgtymų gi jaunasis 
Taylor, ji apspitusiems reporte
riams, pasako, kad jis kiek nusi
minęs, kad tokiame finale tepa-

JVAIRIOS ŽINIOS 

A. A. LEONAS MISICNAS 

Mus pasiekė žinia, kad š. me
tų kovo 20 Kaune, po sunkios ope 
racijos mirė buvęs Latvijos ir il
gametis Lietuvos bokso meisteris 
Leonas Vrfcnmas, gimęs 1909 me
tais Rygoje. Atlikęs karinę-tarny
bą karo aviacijoje, jis 'pasiliko gy 
vemi Lietuvoje. Kaune įsijungė į 
LDS (Lietuvos dviratininkų są
jungą, kurios pirmininku tuo me 
tu buvo šių eilučių autorius) ir 
gyvai reiškėsi bokso sryty. 1919 
Vytauto Didžiojo metais jis bu- | 
•vo atmintinos trefukės dalyvis | 
< Misiūnas, Markevičius, Miro j 
nas), kuri nugalėjo Prūsijos bok
so Čerrroionus is Karaliaučiaus 

— Pabarncci ;u universitete 

Ijėgė Įmušti tik du įvarčius, trys 
Šį sekmadienį Lituanicos p J r - į b u t u g a } amžiams papuošę isto-

moji komanda žais pirmenybių j r j j o s lapus. 
rungtynes prieš ekvadoriečių Ath Į Alan Taylor vos prieš 6 mėn. 
Ietie-Hanson Parke 3 vaL po pieįbuvo W e s t H a m už juokingai ma 

Šeštadienį. 5 vai. 30 mm.. Ve
teranai žais Marąuette Parke 
prieš vokiečių Fortūną. 

VVEST HAM LAIMI 
ANGLIJOS TAURES 

VARŽYBAS 

žą sumą mrprrkras iš 4-tos drri-
zijos. Jo pavardės raidės neįtikė
tum greičiu didėjo laikraščių 
sporto skyriuose, kai jis ir pirmo- rit0je. Europos komandos ypač 
je divizijoje pradėjo mušti regu- į aktyvios, nes jos ruošiasi Euro-
liariai po porą įvarčių. T ą jis pa-į p ^ krepšinio primenybėms ku-
darė ir šiame finale. Ir nenuosta-1 rįos įv y^ birželio mėn. jugosla-
bu, kad šiandien jis jau laiko- • vijoje Įdomesnės oasekmės Sara-

Is visą rutboio įauies varžybų ; m a s garsiojo Cruyeff įpėdiniu. : e y o : u m V r e : Jugoslavija — Len-
gai daugiausiai arsdicųų, įtempi- j Į ̂  04.74, Kuba - Bulgarija 82 
mo ir žiūrovų turi• Anglijos, tau- Europos pi.-rnenyoa; tarpvaisty . §Q lugosia\iia Bulgarija 

Baigminės rung- Į bmėse runtynėse Čekoslovakija, į 103 1 70. O Sao Paulo turnyre: 
tynės visuomet vyksta tradicia- įspūdingai sutvarko Portugaliją j Brazilija — Meksika 72 - 6 4 , 
me ir garsiajame VVembley s t a - | i r faktiškai uždaro jai duris gali-j Amerika — Argentina 82 - 76. 
dijone ir visuomet orie nemažiau į „^bės kvalifikuoti*. Galija duo- Į Ameriką vėl atvvko porai 
kaip 100.0C/. žiūrovų. Xe kitaip i d a ^ m o k ą Luksembur-n 6 - 1 . ^ ^ i u R u s i i o s jauniu rinktinė. 
buvo ir šiais metais, nežiūrint, 0 Šveicarija pasiekia tik lygia-
kad garsi Fulham komanda su i sįas D r i e ^ Turkiia 1—1 ir lieka 

plaukimo varžybose Lietuvos stu 
dentai smarkiai pralenkia lat
vius ir estus ir grįžta iš Rygos su 
pirmąja vieta. Lietuviai surinko] 
230 taškų, latviai 176. o estai 
122. Po varžybų buvo išrinkti 
geriausi plaukikai; abu iš Lietu
vos: ] . Mušnikovas ir 18 -mėtis 
A, Juozaitis. 

— Lengvojoje atletikoje gar-
I susis ir pasipuošęs olimpiniu me
daliu Šapka jau turi rimtų kon-

Į kūrentų. Štai Vilniuje studentų 
varžybose A. Sabonis peršoka 2 
mtr. ir 5 cm. O. Panevėžio sta-
dijone gimnazistas Vytautas Be-
levičius pastato naują Lietuvos 
jaunių rekordą su 2.06 cm.šuo-
liu. Senasis priklausė vilniečiui 
R. Kazlauskui su 205 cm. 

Rankinio meisteriu septintą 
kartą Rusijoje tapo Maskvos MAI 
komanda, paskutinę varžybų die
ną po geros dvikovės nugalėjusi 
kitą Maskvos komandą CASK 31: 
24. Meisteriams buvo įteiktas 
aukso medalis. Mums gi Įdamiau-

Į sia, kad aukso medalį gavo ir 1 
VicL VaL sporto apygardos į kaunietis Albertas Maziliauskas. 

— Krepšinio sezonas d a r ne- j prieauglio varžybos įvyks š.m. ge-1 Mat, jis, kaip vienas iš rimčiausių •. 
sibaigia. Amerikos profesionalai į gūžės 24—25 d. Clevelande. jų Rusijos rinktinės kandidatų Mon-1 
tebekovoja dėl meisterio titulo, j vykdyto jas LSK. Žaibo krepšinio 
Įvairios jaunių rinktinės bando į sekcija, o vadovas Juozas Kijaus-
5avo jėgas, o visa eilė komandų 
gastroliuoja Europoje ir P. Aaae-
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A S K Lituanicos vyrų .-comanda ;ai-
(Jonigkeit. Scheida, Zhnmer- j mėjusi Hl-čią vietą ^25-šiose šAL-
man) 3—0 (!) Po karo Misiū- į FASS žaidynėse. I-oje eil. iš k. j d.: 
nas dirbo bokso treneriu Kauno 
jaunimo sporto mokykloje ir iš
augino daug bokso pirštinės čem 
pionų. 1957 metais Misiūnui bu
vo suteiktas TSRS nusipelnusio 
trenerio vardas. 

Kazys Merkis 

J. Kinčinas. V. Genėius. M. Sabutis , 
n - o i e eU.: A. Raris . R. Y u š k a , K. 
A m b u t a s . V. Abramavierus . 

Nuotr . A . Korzono 

KREPŠINIO VARŽYBOS 
JAUNIMUI CLEVELANDE 

KREPŠINIS 

= to susitarus. Redakcija už skeibi-
2 nuj turinį neatsako. Skelbimų kai-
s nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Administracija dirba kas- s 
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- g 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. S 

s This publicatien is avai lable in microfilm from: 
1 XE2lOX UKTVERSITY MICROFILMa 
i 3 0 0 Zeeb Road, Ann Arbor, Mich. 48106 
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TeL PB 8^229 
DR. ANNA BALIUNAS 

2S58 W e s t 63rd Street 
AKTŲ, A U S Ų , NOSIES IR 

G E R K L E S LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

trealio olimpiadai gavo leidimą 
žaisti už MAI komandą. Taigi 

kas. Programoje: jaunių B (gi- j pasiruošimas Montrealiui jau pra-
mę 1959 mt. ir jaunesni) , jaunių dėtas. 
C (gimė 1961 m. ir jaunesni) , 
jaunių D (gimė 1963 mt . ir jau
nesni) ir mergaičių A. (1956 mt. 
ir jauru). Komandinis mokestis Pabaltijo ir Gudijos jaunių^ 

dar garsesniais intemationalais|T grupėje paskutinėje 

Pirmose rungtynėse Niujorke 
prieš Long Island mokslehrių 
rinktinę rusai laimi 86 - 85. 

šias prieš Turkiją 1 
.toje grupėje paskutinėje vietoje. 

Moore ir Mullery atrodė n e t u r ė s Į T u o t a r p a Turkija vis dar pir-
pasipriesinimo iŠ vos v idu t in io i m a u j a prieš Airiją ir trečioj* vie _ Olimpiada artėja, o galvo-

pride^- dar vieną toje stovinčią Rusiją, 
šaunų lapą savo didžiulėje kar 
jėroje. išmargintoje daugeliu 
prestižinių pasirodymų. Deja, 
West Ham. na e žybų ii-i Olandiją 1—0 

I jantiemsr ten vykti jaa laikas kuo 
Draugiškose rungtynėse Belgi- j greičiausiai pirkti bilietus į rung 

ja nustebina futbolo pasauli mi-f tynęs, kurias planuojama maty-
gaiėdama pasaulio vicemeisteri į ti'. Šią savaitę tuos bilietus jau 

pradėjo pardavinėti 2300 Ameri-
!kos Montgomery Ward krautu
vių. Norintieji gauti smulkias 
varžybų detales, tuoj rašykite: 
Wards Auto Club — Olympics, 

I P.O. Box 4000, Taylor, Mich. 
48180. 

10 dol. Varžybos bus pravestos 
vieno minuso sistema, bet su pa 
guodos ratu, t a ip Kad kiekviena 
komanda gaus mažiausiai dvejas 
rungtynes. 

Nakvynės bus parūpintos vi
siems, kurie norės. Registruotis i-
ki gegužės 18 d., prisiunčiant re 

— Krepšinyje dar varžybos vis 
vyksta. Neseniai Vilniuje įvyko 

DR. JC G. BALUKAS 
Akušerija ir i i u * r u iiguo 

ii-inekoloeine Chirurgija 
6449 S©, Pulaaki Road (Crawford 
Medkal BuUding) TeL L. U 5-ft446 
8007 YV. 8 3 PI., J u s t k e , UI 599-0500 

Priima ligonius pjų$a.l susitarimą.. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-^0*12 

krepšinio turnyras. Nežiūrint, kad j 
Vilniaus Statybos komandoje bu
vo nepaprastas ūgis su Taruiiu 
2.09 cm., Baločka 2.00 cm., Ger
vė 195 cm. ir Vaitkus 2.00 c m , ji 
dėl ketvirtos \ietos pralaimi Žal
giriui 82 - 80 ir lieka paskutinėje 
vietoje. Pirmoji vieta tenka Tali- Į 

gistraeijos Čeki Geve l and Lithu- n o Kalami, po jo Rygos VEF, 

— Paskatinis 'Roand-RobuT. 
Chicagos lietuvių lauko teniso 
klubas kviečia visus tenisininkus 

j "paskutinėm šios žiemos "Round 
' — Robin" varžyboms. Jos jvyks 
iki 11:30 vai. vakaro Wimbledo-

į noclube 122-tra gatvė (arba 83 
' kelias) ir So. Ridgeland, Regis-
i truotis pas K. Mikonį, 1022 Wes-
į fey Ave,, Oak Park, 111. i i i gegu-
[ žės 26 d. Yra. tik 54 vietos todėl 
^delsti būtu nepatartina. Už-7 dol. 

cos jaunu, A klasės komanda laimėjusi ft-mą vieta 25-srose j W d a u e t en i so , sv ied inukai ir 
.-ALFASS žaidynėse. I-oje eil. i š k. i d.: V. Razminas v, Gudoms, R. t T J . i ? -
Bartašius. A. Ambutas , A. Bacevičius. H-oje eil. klubo pirm. ir treneris ' ' * 
Dirvonis. A. Xe imantas . E . Taras , V. Juza i t i s , S. Plėnys . R. Vanagas . 

Nuotr. A. Korzono 

aniam A.G. vardu. 
Šeštadienio vakare dalyviams 

numatomas pobūvio 

Iš okupuotos Lietuvos 
—Prasidėjo futbolo pirmeny

bės. Dvi Lietuvoj komandos Vil
niaus Žalgiris ir Klaipėdos At
lantas dalyvauja antrosios lygos 
pirmenybėse. Abi komandos pra 
dėjo sezoną įspūdingomis perga
lėmis: Žalgiris prieš Novgorodą 
3 — 1 ir Atlarttas prieš Mur
manską 3 —0. Tačiau toliau 
Žaligiris dar po puikių lygiųjų 
prieš Leningradą tvirtai stovi 
a«troje vietoje tad t a rpu Atlan
tas po poros nesėkmių atsidūrė 
7-je- vietoje iš 18-kos komandu, 

RTI ir Žalgiris. 

ŽMOGUS IR ŽEMĖ 

Turt inga ir dosni žemė. -Ji 
maitina žmogų, rengia, teikia 
paguodą jo kūnui ir dvasiai. 
Žmogus savo ruožtu irgi ne vien 
pasyvus žemės turtų naudoto
jas. J is kūrėjas, įdirbantis že
mę, pertvarkantis ją taip. kad 
ji būtų dar našesnė, puošnesnė, 
turtingesnė. Kartais, nuolat in
tensyvindamas savo ūkinę veik
lą, žmogus ir nuskriaudžia mai
tintoją žemę. Tačiau visur ir 
visada žmogus ir žemė —- tai 
vienas organizmas, susietas ne
matomais, bet nenutraukiamais 
saitais. jm 

DR. VU BLAŽYS 
PLAUČIŲ I R V I D A U S LIGOS 

2801 \Vest 6SrU Street 
Kampai 63-čloe ir Cahfornla 

Vai.: pirmad.. aatrad. ir ketvirtad. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 

sedtad. nuo 2 iki 3:3o vaL 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telf. 476-4042 
Rezul. teL \VAlbrook r,-804* 

TeL ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETEft T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2434 W e s t 71st Street 

TeL ofiso ir buto OLvmpie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Aveoue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vąk. 
Išskyrus lre^iadi»nia» 

šeštadieniais 12 ir 4 vai. popie*. 
- • • • - • • • , • • • ^ . • 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(lietuvis gydytojas) 

3925 \Ve*t 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketviraML K 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. 6-» 
vai. vak. ^«Mad 12-2 vai. p. p^ 
uečiad. uždttrjta. 

Vai. pirm., ketv. 
aoZrad.. per.K.t. 1-o, 
susitarus. 

1 iki 7 popiet, 
treč. ir šešt. tik 

Dr. Ant. ftadoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t o l s t S tree t 
TFX. <iR ft-2 «K» 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 1"—4, Sestad. 10—3 vai. 

Ofs. teL 735-4477 Rez. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Spec ia lybė — Nervo ir 
Emocinės Ligos 

CRAWFOKD MEDICA1. B n i D I N O 
6449 So. Paiaeki Roart 

Valandos papai susitarimą 

ŠA 
*»—* * ^CHiMATŲ ŽINIOS 

— Lietuvos šachmatų varžybas 
Vilniuje ker/irtą .kartą, laimėjo 
Kauno meisteris A. Butnorius, o 
moterų — vilnietė Kaušilaitė. 
Vyrų varžybose, nežiūrint sovietų 
meistrų.kaip Popovas iš Kišenio-
vo, Krisriansko iš Leningrado ir 
rygiečio Petkevičiaus, kurie kovo
jo ne dėl prizų, medaliai atiteko:Į 
i. A. Butnoriui, 2. Vladui Mikė
nui ir 3. H. Žemaičiui. 

— Apygardines šachmatų var
žybas Rochestery. kaip skelbėme, 
laimėjo Rytų apygardos rinktinė 
(E. Staknys, K. Merkis, A. Saka
lą >, A. Mičiulis ir A. Simonaitis). 
.Vpga:lėtina, kad Šiose varžybose 
nepasirodė Vakarų apygardos 
rinktinė su Chicagos ir Clevelan-
do žaidikais ir tikrieji Kanados 
žaidika: :š Toronto, Montrealio 
ir Hamiltono. Kanados apygar
dai Šiuokart atstovavo Rocheste-
rio žaidikai, kurie pralaimėjo Ry
tų apygardai 2V2 - 7 % , učiau 
pabrėžtina, kad Rochesterio eki
pai pilną tašką laimėjo Rūta Bur-

kūnaitė, iveJlcosi jaunuoli .A Mi-
čiulį iš Xew Yorko. 

— Taiptautinį turnyrą Venjac-
ka Banja, po S ratų vedė sovietų ; ir prieš Čekoslovakija, 4-0 ir nusi 
didmeisteris GipsUs-su 5% taško, 

— Rusija vėl laimL Neseniai 
pasibaigusiose pasaulio ledo ru
tulio pirmenybėse Rusijos koman 
da dar kartą įrodė, kad yra ne-
disterrnotirrat geriausra pasauly
je, įskaitant Amerikos ir Kana
dos profesionalus. Svarbiausius 
savo priešininkus ji tiesiog su
triuškina: prieš Švediją 1 3 - 4 , 

jugoslavas Martinovič — 4y2, 
tiek pat turėjo kitas jugoslavas 
Ciric ir rumunas Ciocaltca. 

neša titulą su fantastišku įvar
čių santykių 90 - 23. Antroje 

R E C E P T A I 
J. & J. PHARMACY 
2557 W. ttth Street 

Telef. PR 6-4363 

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 71 st Street 

Tel. 737-1112; jei ui-
daryta, tel. 776-4363 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 
V'a>4uojamoe kM!«, recaentat ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonu... Kvepalai .r Fanny May nalriajn..i: 
Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo persišaldjnnų ir ftlrdiee sustip
rinimui Vitaminą E. ir kt. Turime tr gydomų žolių. 

Nemokamai supakuojama d b r i a u 
SiSGTIJk ir VYTKVIS DIKRIAI. savininkai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CIHRURGff 
KCDIKIV IR VAIKI, LIGOS 

SPECIALISTE 
Mi.DICAL BllLI>lNO 

?l5tf soath \ i es tera Avenae 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vaL popiet. 

Ofiso trtet. R E 7-11«S 
RezkL telef. 23»-2»l» 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

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

Specialvbė v idaus ligos, 
2454 W e s t 71s* S t r e e f ^ 

(71-OA ir tampbeU Ave^ kjuMpan) 
Vai.: pirmad-.. untrart., ketv. ir petikt. 

N'no 3 iki 7 vai. p. p. 
Tik susitartu* •'•-'*.-' 

1 1 - • , i i - i , u i " . 

TeL — 2^2-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTU LIGOS — CHIRUP^5UA>' 
Ofisai: • » 

111 X. TTABASH AVE- ;£r<v-' 
4200 X. CEXTRAL AVE.' 
Valandom paaa! susita^irną 

• M * 

Rezid. teL — GI 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKT'AKRIJA IK MOTERŲ LIGOS 
.GINEKOLOGINE C H I K U R G U A . 
G1S2 S o . Kedzie Ave^ W A 5-2670 
Valandoj pacal snsitarima. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 2-0O01. 

t ik , 

vietoje lieka Čekoslovakija, toliau | 
I Švedija, Suomija, Lenkija ir A 

Tarptautmiame tpmyre ^ . ^ s t a l o l e n l s e . ^4 

'jmZ P m c - : ' •• • ; . ^ ^ a V ° . , 4 j
M « r , a W Eurroos <aio -*ru<o 

didmeistenų iš 20 visų dalyvių:. į<OTnanoiries pirmenybes. 
Benko, Browne ir Evans (JAV),j 
Georggiu (Rum), Liberson (Izrl), 
Panno, Quinteros (Arg.), Ro-

Užtik- j 
-n t^ i pirma vie-.a ".aimeio Sv^oi-
;a. nežiūrėt. <aa Vcngriios ir j u . 

. coslavijos ,<omanuost- zaioe x»-. 
batsch U t a r Vrimiat. Suttles ir. ^ _ s , o r i a i . vėtroje ^ e -
Yanofsky. Pastane,, du i5 Karra-| U k o V € n K r i ? a u ^ o p a « u r ; -
dos. Jų tarpe Ala Kuschmr, kuri 1 ^ „ ^ ^ v o s v i e n o taško j 
" " ' H ^ **?<* S- ! ^ • ^ Išskirtumu laimėjusi prieš Pran-
jveike JAV didmenter, Evans ir< T o l ^ u ^ ^ ^ J u g p i s a . 
\ e n g n , o s - C > o m . • Čekoslovakija ir Prancūzių. 

- S v e d , ^ tarptairtrrų turnyrai p> ^ ^kųSfrrrnVc Rusi-
Elcsjo .a.mejo Olandijos meistras, . f w ^ t [ ^ x^im d ė l , 
Enklaar su 1V2 ts.. Dralerrkcs Va- \ ' . , . . . . . ,„,»^^4rt R,, , 

. . . . . j . . Tr _ _ I _ Veresnio larme imu santylao Ku-< 
Karų Vo.<ietif09 0Kime«teTi Heem 1 -'.. .. , n. 1 -^ T . . . t a r 

__ ^ ^ ' sųa lieka pirmoje lygoje. I uo tar-
pa kai Anglija-, ir. Vokietija, kren-

Kazys Merkis j ta į antrąją diviziją. 

PASSBOOK 
SAVINGS.-
thabeatvvayta 

Q u a r t e r l y 

OUR SAVINOS 

CERTIFICATES 

E A R N U # T O IVl.% 

saa usfor 

uomum mm 
/V |T H. R Ply v ' l f ' M 

T O C i T , O U H I N C O M I 

Mutual FedeTal 
Savinas and Loan ^ 

702 WEST CESMA1C ROAD CHICAGO, ttUNCHS «OS 
fm AjUANAvnua, PrnUmm PhoMt Vfrgalk 7*7747 

aoosst Nsa.TtM.Prl.»>4 Ttmr.»-6 Sae. V I 

SERVING CHICrlGO AND SUBURBS SINCB 130S 

TeL — B E 3-5898 

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

Specialybe Akių Ligos 
3907 W e s t 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2856 W e s t 63rd Street 

PtrmaA, antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 y%i. ir nuo 5 lkl 8 

vai. rak., 5««šta<l. nnol lkl 4 vai. 

Afs PO 7-«000 Rez. GA S-7278 

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

3844 W w t 63rd Street 
Valandos pagai susi tarimą 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS "•' 
(Kalba l ietuviškai) 

2618 W. 71 s t S t — TeL 737-4140 
Tikrina akis. Pritaiko akintus M> 

••i-ontart len*ws^ 
Vai. pagal susitarimą. ViOarjtą «M& 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLfiS IR : 

PROSTATOS CHIRURGLHt'" 
2636 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popietv 

ir ketv. nuo 5-7 vaka**.-
Ofiso teL 776-2880; re*. 448-6546 

DR. J. J. SIMONAITIS. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa. 
Adresas: 4255. W. 63rd S t n a t 

Ofim tel. R E 5-4410 
Rezid. GB S-0617 

Valandos: pirm. ir *:ct,v. .>uo 1 vsJ. 
iki 3 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 • vaX* T. 
antr. ir p«akt. ntto I-*- vaL p . . p» 

ir vakarais paga.1 susitariau 

DR. K. A. V. JUČAS 
1 * 9 - M 4 1 — I.O 1-*««K» 

jei neoteUtapia 561-1070 
OIX)S LIGOS — CHIRUROJA 

O f i s a i 
Ofisai: 2403 W. VORTH AVENCE 

5214 M. West«rn Avenu« 
Valandos pairai susitarlnaa 

Visi telefonai 652-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1407 So . 49 th Coort, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad Ir 
AeStad. tik nuaitama 

DR. TERESĖ KAZLAUSKAS 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE 

975* W. 143 Street 
Ort&nd Partt, UL 60462 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAa 

Bendra praktika ir moterų; UgM 
OtiMtft ir rez. 2M2 W. 5Mk • M. 

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treC. If 

p<mkt- nuo 2 iki * vai. ir nuo G lkl S 
v. v. Se*tad. 2-4 vai. popie* tr kitu 
laiku pajral ausltarim^. 

Ofiso teL Hi: 4-21*3. Namu OI S-S1M 

0>R. V. TUMAS0NIS 
C H I R U G A S 

2454 We«t 71st Street 
Vr' • pirm.. ».tir-sd.. ketw. Ir pMlktlI 
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Nusikaltimų vėžys 

MORALINIAME DUMBLYNE 
Ameriką pasiekusieji lietuviai sėtinus veiksmus atl iko su sa-

turi pilną pagrindą džiaugtis votišku pasismaginimu ir po to 

Ar JAV išliks vyraujančia jėga? 
Jeigu valstybes vadovybe būtų aktyvi — išliktų 

JAV pralaimėjus karą ir pasi- P.GAUCYS 
aukščiausiu gyvenimo standartu net beveik nereiškė apgailesta-, traukus iš pietryčių Azijos, stra-
ir niekur pasaulyje negirdėta vimo, buvo kilę iš gana pasitu-; tegai kelia klausimą ar JAV su- vylę savo užsienio politikos nesek 

E_ i,„„ „„J~_A —i.„_i--_ _a_«t_ r - ; „._ n^_- , : *« mėmis. Jie per kelis dešimt-

BŪTINAS APDAIRUMAS 
ATSIMINIMUS RAŠANTIEMS 

GEDIMINAS GALVA 

Joks atsiminimų rašytojas, reikalų ministeriu L Musteikiu, 
nors ir gabiausias, nėra pajėgus | nes jis tas pareigas ėjo tik 1926. 
pilnai nušviesti savo pergyventą 

laisve, kas sudarė galimybes rinčių seimų. Tai irgi savotiš-1 gebės rungtyniauti su vis didė-
mūsų ateiviams plačiai išsiskleis kas įspėjimas, kad tėvams y r a ! jančia sovietų atomine jėga iš iš-' 
t i jvairiu kultūriniu veikimu. daug svarbiau savo sūnums i r ! laikyti nesuirusią NATO sajun-

Tačiau, nelaimei, ir mūsų a- dukterims įkvėpti daugiau t a u - : gą. Jeigu ne, apie šio šimtmečio 
teivius, ypač gyvenančius did- rios dvasios, gilesnių principų, r pabaigą pusiausvyra ryškiai pa-
miesčiuose, ima slėgti baimini- aukštesnių idealų, kaip palikti • kryps j Sovietų pusę ir jų įtaka 
masis dėl nepaprastu tempu au- daugiau tūks tančių pinigų. Jei- į pasireikš visame pasaulyje. 
gančių nusikaltimų, nuo kurių gu tik galima išsiversti, visada į Keturgubai pakilusios naftos 
jau nemažai ir lietuvių ne tik svarbiau, kad mot ina pasišvęs- J kainos ir didžiulis turtų susispie-
yra nukentėjusių, bet pasitaikė tų savo vaikų auklėjimui, neiš-! timas arabų valstybėse graso ūki-
jau net ir gyvybes praradusių, eidama uždarbiauti ir nepalikda-į ne katastrofa daugeliui Vakarų 

pramoninių valstybių ir besivys 
tančiam "trečiajam pasauliui". 

Federalinio investigacijų biu- m a vaikų auklėt i gatvei 
ro pranešimu JAV-se 1973 m. * 
buvo nužudyta 19,510 žmonių, Minėtos knygos autor ius pro- I Reikia suderintų tarptautinių pa 
nuskriausta moterų 51,000, a- kuroras Bugliosi toliau atkrei-1 stangų sumažinti naftos suvarto-
plplėšimų įvykdyta 382.680, už- pia dėmesį, k=>d jo aprašomuo- '•• jimą, išvystyti šalutinius energi-
pu«iimų 416,270, įsilaužimų 2, sius nemažai pas tūmė į nusikal- : jos šaltinius, nukreipti tarptauti 
540,000, vagysčių 4.304,400, au- t imus narkotikų var toj imas. Tai | n ės finansinės sistemos žlugimą 
tomobilių pavogta 923,600. Visi baisi nelaimė, kur ios mes sa- j įr sutramdyti naftom bendroves. 
tie skaičiai buvo paaugę, paly- vo tėvynėje nežinojome, bet ku-! Kova už išsenkančias žaliavas 
ginus su metais prieš tai. o mo- ri šiame k raš t e skina nebe vien! graso ateities tarptautinei sant-
terų skriaudimas palyginus su jaunuolių charak ter ius , bet i r varkai. Didelei žmonijos daliai 
1968 m. padaugėjęs net 5 4 . 8 ^ . jų gyvybes. Minėtame leidinyje maisto stoka graso besivystan-
Naūjesni pranešimai rodo, kad aprašomos merginos, ėmusios čiom neturtingom tautom badu. 
1974 metų statistika dar liūd- nuodytis narkot ikais , pametu- į Atominiai ginklai ir branduolinė 
nesnė. šios mokyklas, pasidavusios pa- medžiaga slysta iš kontrolės. Da-

Žinoma, JAV-bės yra didelis laidam gyvenimui. prisi jungė! bar jau įmanoma, kad teroristas, 
kraštas , su daugiau kaip 211 mi- prie hipiškos gaujos, pasidary- J ginkluotas atomine bomba, gali j 
njonų gyventojų. Suprantamas damos per r a n k a s leidžiamais j sudaryti rimtą pavojų. Taip pat 

mečius nešė sunkią pasaulio gy
nimo, maitinimo ir šalpos naštą. 
Tai jau daro nuo II pas. karo. 
pradžios ir tam nematyti galo. 
Kiti amerikiečių gyvenimo stebė
tojai nenorą prisiimti atsakomy
bę už pasaulio likimą priskiria 
dorovinių vertybių nuosmukiui. 
Kaip metodistu teologas A.C 
Outleris pažymi: "Mes, amerikie
čiai, kaip tauta, nesame paruošti 
vykdyti savitvardą, ir supratumą, 
kurie mus išvedė iš kitų krizių". 
Tuo gi tarpu vienas Pentagono 
strategas iškelia ir tokius faktus: 
"Per pastaruosius 10 metų mūsų 
jaunimas buvo mokomas negerb
ti autoritetų. Buvo įsigalėjusi ma
da šaipytis iš patriotizmo. Tad 
sunku tikėtis, kad jaunimas, ku
riam buvo įskiepytos tokios ver
tybės, norėtų aukotis ir vykdyti 
pasauliui vadovavimą". Visa tai 
rodo, kad amerikiečiams jau ne
besvarbu "būti pasaulio galin
giausia tauta" . 

Kitas veiksnys, stipriai įtakojąs 

tus JAV užsienio politikai buvo 
būdingas polinkis karinėm prie
monėm siekti savo tautinių tikslų. 
Jei specialistai neklvsta, sakoma, | tarpsrų. Jis gali aptarti tik kai 
kad ateityje tarptautinės politi- \ kuriuos įvykius jų raidą ir pasė
kos siekiams paremti JAV niekad į kas, tačiau sunku jam išnarplioti 
nebenaudos karinės jėgos. Tačiau j visos raidos tėkmę, 
dabartinė naftos krizė gali tą ne Atsiminimų rašytojas pnmena 
norą gerokai suminkštinti. Stra- ' keliautoją, kuris gal, rašyt! apie 
tegai tą įsitikinimą remia sekan-jtai, ką jo akys mato. Juo toliau, 

čiais samprotavimais. 
Rungtyniavimas vyks 

juo matymas silpnėja ir už hori
zonto jis baigiasi. Jei atsimini
mų rašytojas užsimoja rašyti, kas 

Tariamas JAV nenoras kariš-' ^ i ^ u ž horizonto, jis tampa jau 
kai įsikišti gali paskatinti arabus Į literatūrinių įvykių kūrėju, kuris 
šantažuoti politiškai ir ūkiškai save atsieja nuo laiko ir erdvės, 
ugi tokio laipsnio, kad Vakarams \ Blogas atsiminimų rašytojas, ne
grėstų tikra nelaimė. JAV karinė sisaistąs su laiko ir erdves rėmais, 
laikysena gali paliesti jų santy
kius su Sovietais-Nepaisant dabar
tinio atšilimo, abiejų didvalsty-
bių santykiai visad bus reikalin
gi plačios apimties ir įvairaus po
būdžio susitarimų. Taip pat ne-

vargu gali prasiskverbti ir j li
teratūros kūrėjus a r net nuotykių 
rašytojus. 

Pasimetimas laike 
J. Demereckis paskelbė "Drau-

paisant branduolinių ginklų ap- j f>" dienraščio atkarpoje kontr-
ribojimo sutarties, JAV - Sovie i ^algyb.ninko ats.m.n.mų ziups-

nelį "Neišnaudotos progos". Aš 
noriu atkreipti dėmesį tik 1975. 

ir gausus nusikaltimų skaičius, pomėgių žaislais. I r taip, p r a - j i r atominis karas, nes apie 'šio'JAV tarptautinį vaidmenį atei-į p u o l i m o a t v e j u > JAV turės neat-
šimtmečio pabaigą jau 20 valsty
bių turės atominius ginklus. Abi 
didvalstybės bus stipriai spaudžia 
mos daug atidžiau kontroliuoti a 
tominių ginklų gamybą, kai vis 
daugiau ir daugiau valstybių ima 
įsigyti branduolinius reaktorius 

įvelti didvalstybės. 

Nenori vadovauti pasauliui 

Daugelio valstybininkų įsitiki
n imu visų tų negerovių būtų ga-

bet vis dėlto jis gąąsdinančiai radusios visus aukštesnius pr in- ' 
didelis, o jo augimas — pasi- cipus, t apdamos grėsmingomis 
baisėtinas. visuomenės a tmatomis , krimi-

* nalistėmis, žudikėmis. Visos mū-
Šiuo klausimu besidomintiems sų institucijos: šeima, mokyk -

kris į akis naujas šių metų lei- la, bažnyčia tu r i ypatingą dė-
dinys "Helter Skelter" (išleido mesį atkreipti beaiškinant nar-
W. W. Norton & Co New Yorke, kotikų mirtiną žalą i r beugdant į Iškils reikalas užbėgti už akių te-
502 psl., 1000 dol.). Knygos au- tauriuosius gyvenimo principus, Į r oristui ar mažai valstybei, norin 
torius — prokuroras V. Bublio- kurie pasiliks vidiniais ramsčiais lįjgi griebtis atominio karo ir į jį 
si, talkinant rašytojui C. Gent- moderniojo gyvenimo klys tke- ' 
ry. Veikalas Amerikoje sukėlė liuose. 
tokį susidomėjimą, kad pateko * 
į labiausiai perkamų knygų skai Minėtos knygos autor ius adv. 
čhį. Ta i smulkmeningas aprašy- V. Bugliosi atskleidžia, kad vy-
mas bylos nužudymo aktorės riausias tos kriminalinės hipiš-
Sharon - Tate, su jos namuose kų padaužė gaujos vadovas ir 
buvusiais keliais kitais. Teismas įkvėpėjas Ch Manson buvo mė-
nustatė , kad nužudymą atliko gėjas skaityti Nietzsches raš tus 
Charles Mason įsakymu jo hi- ir net buvo susidomėjęs Califor-
piškos gengės nariai, kurių tar- nijoje beats irandančiu šėtono j r a s tą vaidmenį vaidinti ateityje 
pe buvo keletas 2 1 - 2 5 m. am- kulti. Mūsuose, ačiū Dievui, ši- j labai abejotinas. Dėl šio krašto 
žiaua mergaičių. Nužudymas bu- tokių baisumų, berods, nepasi- sugebėjimų kyla abejonės išei-j 
vo at l iktas ypatingai žiauriai, reiškia, bet Mansono grupės iš-
po keliasdešimt kartų subadant sigimimas prasiveržė net įvyk-
peiliais, į lavoną įbedant šakų- dymu apie 35 žmogžudysčių, 
tes, krauju išrašant šūkius, kad Kokią nelaimę tai už t raukia vi-
tai "pigs". Knygoje smulkme- suomenei, galima supras t i vien 
niagai svp?žindinama su visa tik iš tų nusikaltėlių grupės teis-
tedsmo procedūra, parodant, mo. Jų te ismas užsitęsė 91 '•> mė-
kaip sunku yra Amerikoje net nesių. teismo išlaidų susidarė 
ir areštuotą įtartiną nusikaltėlį milijonas dolerių. Prisiekusieji 
nuteisti. Veikalas labai detaliai teršėjai buvo a t sk i r t i nuo šeimų 
supažindina su tos gaujos gy- ir turėjo sekti bylą per 25 die-
venimu, su nusikaltimo atliki- nas. Visos bylos eigos surašy
mu,, jų laikysena teisme. Bet mas užėmė 31.716 puslapių su-
svarbiausia — pabaigoje t a s darydamas 209 tomus . O kas 
prokuroras ieško ir to nusikalti- suskaičiuos koks apsunkinimas 
mo priežasčių, kurios iš dalies visuomenei, t u o s žmogžudžius 
atskleidžia apskritai nusikalti- pasmerkus visam gyvenimui ka
rnų šaknis. lėti, juos mait int i , rėdyti, apgy-

* vendinti. saugot i per eilę de-
3S pateikiamų duomenų rys- šimtmečių. 

kėja^ kad beveik visi tie bai- Nusikaltimai y r a baisi nelai-
sūs kriminalistai yra kilę iš su- mė. Vargiai a r k u r k i tur nusi
imsiu šeimų- Tai skaudus, bet kalėtlio išsigimimas ta ip vaiz-
labai iškalbingas priminimas, džlai faktais iš ryškinamas, kaip 
kaip šeimų pastovumas yra svar šiame leidinyje ' 'Hel ter Skelter". 
bus būsimosios kartos auklėji- Jis pa rašy tas labai kondensuo-
mui. Mylinti motinos širdis ir tai, skaitomas nelengvai, bet at-
griežčiau kontroliuojanti tėvo skleidžia moralinių puvėsių žl-
ranka yra būtina jaunų charak- dinius. parodo visą jų baisumą, 
terių formavimui. duoda užuominų apie to priežas-

Visa eilė veikale aprašomų tis bei leidžia numaty t i priemo-
žudikų, kurie net savo pasibai- nes nuo to geibi ntis . J . Pr . 

ties laikysenoje - t a i vis didė-j s i l i k t i nuo ngą g i n k l a v : m o s i s r i 
jas įsisąmoninus valstybės galios ^ k k i k y t i ^ į g u k s y E u _ 
ribotumu. Dvi pamokos a m e n - ^ j e g a I b ū t U g i ^ i i m t m e 
kiečius tuo rtikino. Pirmoji bu-' 
vo JAV kariuomenės nesugebėji
mas nugalėti Šiaurės Vietnamą 

tų ginklavimosi rungtynės ne 
paliaujamai vyks. Norint, kad; . 
* . .". _i .. .' • _. n u ;, „^_ 1V.7 ir 8 d. paskelbtą minėtų at-sovietai skaitvtųsi su JAV, ir no- . . . r * . . . 
. , , , . v i m ;, o ! siminimų skirsneli Specialus uz-

nnt, kad nesu;rtų - \A1U ir :>ą- . " • , . * . V , 
. . . -.-i • ; • „ , , „T^,.,- ; davinys , kuns ryškiai rodo au-

lungminkų pasitikėjimas amen- . ' * . IJ. -, . v. v ., . . . ^ •„,- „» ; tonaus pasimetimą laiko raidoje, kiečiu užtikrinimu juos ginti uz- f « 7 ^ 
Jis rašo: 1924 m. ruderų gau

nu telegramą iš Kauno krimina
linės policijos valdybos, kad nu-

į statytu laiku atvykčiau į Kauną 
tarnybos reikalais. Pakviestas į 

I Raeio kabinetą, jame radau vi-
Kinijos konflik- į daus reikalų ministerį Musteikj". 

čio pabaigos. 

S. Sąjungos 

bes nuo pasikėsinimo ūkiškai su
žlugdyti pramoninius Vakarus. 
Prez. Fordas vienoje savo kalboje 
pažymėjo, kad tokia arabų vals-

lima išvengti'rik°tada, "jeigu JAV1 tybių politika gali priversti grieb-
ir toliau vadovautų laisvajam pa-1 t i s k a ro . Per pastaruosius 25 me-
sauliui, kaip tai darė per pasta
ruosius 30 metų. Tačiau čia ir 
glūdi visas pavojus, nes JAV no- j 

nant iš jų dvasinių nusiteikimų, | 
o ne medžiaginių išteklių trūku- į 
mo. Medžiaginiu požiūriu joks ki- | 
tas kraštas nėra taip gerai apdo
vanotas vaidinti pasaulinį vaid
menį. Specialistai randa, kad JA 
V. turinčios beveik tobulą deri
nį: pakankamai daug ir gerai iš- , 
prususių gyventojų, užtektinai i 
maisto, pakankamai energijos, 
plačią pramonę ir pajėgiausią pa 
šauly technologiją. 

Kyla abejonė tik dėl amerikie
čių valios stokos ar jų nenoro 
imtis pasauliui vadovavimo pa
reigų. Mat, amerikiečiai yra nusi-

ilgam ir labai brangiam P. Viet- j tas, labiau nei kas kita, turės įta- į 
namo kare. Antroji — JAV, galin I kos amerikiečių ateities santy- į 
giausios pasaulio valstybės, nesu- j kiams su rusais. Abiejų komunis-
gebėjimas sudrausti kariškai silp- i tinių galybių tarpusavę neapy- • 
nas, naftą parduodančias valsty- kantą ir baimę JAV sugebėjo pa-; 

naudoti savo labui. Kinija suin
teresuota turėti draugiškus san
tykius su JAV kaip apsisaugojimą 
nuo Sovietų agresijos. S. Sąjunga, 
savo ruožtu, turi gyvybinį inte
resą neprileisti JAV susijungti su 
Kinija prieš Sovietus. 

Ten pat kalbama, kad mi-
nisteris pirmininkas E. Galva
nauskas įsakė sulaikyti asmenį, 
gyvenantį Lenkijoje, ryšium su 
pasikėsinimu jį nužudyti. 

Atsiminimų autorius trumpa
me skirsnelyje padarė eilę klaidų, 
kurių galėjo išvengti, jei būtų pa
tikrines datas. Pirmiausia, pasku
tinė E. Galvanausko sudaryta vy
riausybė pasitraukė 1924.VL10. 

XII. 17 iki 1934.V1.8. 
1924 m. rudenį nė vieno mi

nėto asmens nebuvo vyriausybė-
į je, taigi ir visas skirsnis yra pa

remtas įvykių supainiojimu. 
Nepaprasta paslaptis 

J. Demereckio aprašytas slap
tas pasimatymas negalėjo įvykti 
1924 m. rudenį, nes pagrindiniai 
veikėjai jau buvo pasitraukę iš 
scenos. Ar patikimas paradytas 
įvykis, jei jį nukelsime, sakysime, 
į 1924 m. pavasarį. Žinia, tuo 
metu \ idaus reikalų ministeris 
buvo K. Zaikauskas. Tarkime 
įvyko pavardžių supainiojimas. 

Vidaus reikalų ministeris Mus
teikis įsigeidė slaptai kalbėti su 
autoriumi: "Likome dviese su mi
nisteriu. Jis pradėjo aiškinti man, 
kokiu reikalu mane jie iššaukė. 
Okupuotoje Lietuvoje, Valkinin
kų valsčiuje, E kaime gyvena Juo
zas X. Jį reikia suimti ir pristaty
ti į šį kabinetą. Juozas X reika
lingas apklausti vienoje byloje 
kaip svarbiausias liudininkas". 
Ministeris mane įspėjo, jog Juo
zas X suėmimas turi būti įvyk
dytas slaptai... Ministeris pasiūlė 
naudotis visomis valstybėje turi
momis asmenų suėmimo priemo
nėmis ir tam reikalingu pinigi
niu avansu... Pabaigoje minis
teris pridėjo, kad šis uždavinys 
yra nepaprastas, istorinis. Jis su
rištas su gyvybės praradimu, to
dėl reikia vengti susidūrimų". 

Kieno gyvybė buvo prarasta? 
Autorius nutyli. Tik iš tolimes
nio pasakojimo ryškėja, kad šio
je byloje niekas gyvybės nepra
rado, o pats įvykis juokingas ir 
visai nepatikimas. 

E. Galvanausko įsakymas 

Iki Šio meto matome tik trau
komus siūlus, nes traukytojas vis 

JAV prezidentas Gerald Fordas 
savo privačiame darbo kambaryje. 

JAV ir komunistiniai milžinai j vyriausybė 
Ar yra galimybių, kad abu ko- Dar blogiau nutiko su vidaus 

munistų milžinai baigs savo gin- , 
čus ir sudarys bendrą frontą'! JAV ir vengs atominio karo. Tuo 
prieš JAV? Specialistai tvirtina, būdu nepramatomas didvalsty-
kad nesą beverk jokių. Anot jų, j bių ginkluotas konfliktas. 
Maskvos — Pekino santykiai vi- Koks gi tad JAV vaidmuo atei-
sad būsią nedraugiški ir pagrin- ties pasaulyje? Anot strategų, 
dinis konfliktas tęsis nepabaigia-; laisvasis pasaulis pageidaus JAV 
mai. Rusai tikisi, kad mirus Mao j vadovavimo norint susidoroti su 
Tsetungui, susidarys jiems pa- j galimais pražūtingais naftos kri 
lanki vyriausybė arba ten su- į zės padariniais, pasaulinio mas-
grius komunistinė santvarka. Ta - ; to žaliavų ir maisto trūkumu, a-
čiau tikima, kad nė viena tų gali- tominės anarchijos grėsme ir vis 
mybių neįvyks. Tuo būdu ameri- ' beaugančia Sovietų galia. 
kiečių — rusų — kinų santykių Kaip JAV sugebės spręsti tas 
trikampis pasiliks pagrindiniu J problemas, priklausys pasaulio is 
AV užsienio politikos dėsniu ir!torijos eiga per šio šimtmečio 
ateityje. Manoma, kad Sovietai ir paskutinį ketvirtį ir ar JAV iš-
tolimesnėje ateityje stengsis pa-; liks vadovaujančia pasaulio galy 
laikyti glaudesnius santykius s u . b e . 

» M » . r o d e n į buvo A Tumėno { ^ į £ į £ ' Kontrž^-a^Snin-
kas pateikia skaitytojui tokį "aiš
kinimą" : "Lydint Juozą X namo, 
jis pasigyrė, kad už jo sutrukdy
mą ir padarytą baimę E. Galva
nauskas jam atlygino 300 litų. 
Juozas X smulkiai pasipasakojo, 
dėl ko Galvanauskas pavedė jį 
sulaikyti. Mat, Galvanauskas bu
vo sprogdinamas bomba ir tas 
sprogdinimas buvo •politinio po
būdžio. Kvotos keliu buvo priei
ta, kad, esą, Juozas X tą sprog
dinimą įvykdęs už tam tikrą at
lyginimą. Bet kai Galvanauskas 
tikino, kad prie šio sprogdinimo 
Juozas X nėra pirštų pridėjęs". 

Išvada toki: E. Galvanauskas, 
nugirdęs apie kažin kokią kvotą, 
įsako suimti asmenį, jį pats tardo, 

(Nukelta į 5 pusL) 

Sovietinė tikrove 
Vilniuje 

V I L N I E Č I O D I E N O R A Š T I S 
ŠALOMAS JOSMANAS 

Spaudoj ir gyvenime 

BAŽNYČIA IR STREIKAI •fi--

"Bažnyčia gina darbininkų tei- ciklikoje Octogesima Adveniens 
sę streikuotu nes streikas yra ( ta ip pat įsakmiai pabrėžiama, 
veiksminga priemonė paneigtom j jog streikavrimo teisė y ra neat

skiriamai susieta su darbinin
kų teise dalyvauti žmonių ben-

teisėm Išsikovoti.*' rašo veda
majame straipsnyje Ispanijos 
katalikų akcijos laikraštis "Ec-
clesia" 
teisina 
laikraštis, primindamas, kad 
jau Popiežius Leonas XIII savo 
socialinėje enciklikoje Rerum 
Novąrum ragino sukurti teisin
gą ekonominiai — socialinę san-

druomenės ekonominiai - socia-
"Streikus sukelia ir pa- j liniame gyvenime ir jų teise pri-
neteisingumas". pažymi sidėti prie darbininkijos intere

sų apsaugojimo. Ispanijos kata
likų akcijos la ikrašt is pažymi, 
jog s t re ikas yTa kraš tut inis 
ginklas, kurį. pagal Bažnyčios 
socialinę doktriną, galima pa

tvarką. Vatikano antrojo susi- Į naudoti po to, kai y ra išbandy 
rinkimo konstitucijoje Gaudium tos ta kingos pri tmonės. 
et Spės ir Pauliaus VJ-ojo en-1 dialogas, derybos ir ki tos 

Aš dirbu krovėju. Tuo prasideda mano darbinin
kiškas gyvenimas. 

Dabar aš gaunu aštuoniasdešimt rublių per mė
nesį. Kai baigsiu institutą ir būsiu inžinierium, gausiu 
100 rub. Kaziukas gauna 120 rub. J is vyresnysis kro
vėjas, — tai kas . kad beprotis. 

Pietūs baigėsi. Kitų krovėjų da r nėra. 
— Leonas, kalė. ryja už tris, — Kaziukas užlen

kia vieną pirštą, — Algis užpylė lempą — juokiasi 
Kaziukas ir užlenkia antrą pirštą — Valka sąskaiti
ninkė, jai galima. O kas dirba? — Kvailys Kaziukas 
ir tu . geras žydas. Cha - cha - cha. 

Kaziukas juokiasi. Jam juokinga, o man visiškai 
nejuokinga. Man skaudu. Skaudu būti geru žydeliu. 
Geriau būt blogu žydų kilmės piliečiu. Sovietų visi 
žydai — žydeliai. Žydeliai būna blogi ir geri. Kaziukas 
sako. kad aš geras žydelis. O aš noriu būti blogu žy
dų kilmės piliečiu ir dar Izraelyje. Bet taip neįgyven
dinama, tapti blogu žydu. 

t is . Kodėl Kaziukas beprotis ? Todėl, kad žydai sukėlė 
Lietuvoje revoliuciją. 

— Drauge su lietuviais, — sakau Kaziukui. 
— Lietuviai kvailiai, paklausė žydelių. O dabar 

Kaziukas krovėjas. 
— Tu vyresnysis krovėjas, Kaziukai, — noriu 

įtikti. Kaziukas patenkintas. Purvini maišai jau iš
tempti kieman. Valkos, Algio ir Leono d a r nėra. J ie 
jau pusvalandį vėluoja. Kaziukas žiūri į laikrodį i r 
k ra to galvą. 

— Padirbėsi tiek, kiek aš, ir tu vyresniuoju bū
si. Kaziukas glosto mano galvą. — Kiek t au metų? 

— Šiandien aštuoniolika. — paraustu aš. 
— Sveikinu, — Kaziukas paspaudžia man ranką 
— Ačiū, — dar labiau raustu ir galvoju: 

Kaziukas, tik gaila, kad beprotis". 

Ji dėvi lietpalčiu "Bolonija". Nuo jo varva vanduo. 
Sekretorė atsargiai nukra to ploščių. 

— Iš kur "Boloniją" gavai, — pavydžiai klausia 
Valka. 

— Atsiuntė. 
— Iš kur? 
— Iš Lenkijos. Kaimynė. Septynias dešimtis jai 

suklojau. 
— Kaip dabar gyvensi ? — klausia Valka. 
— Nežinau. Pasiskolinsiu kur nors iki algos. Na, 

užteks. Aš einu. 

Vitalius, 19&4 metų lapkritis 
Fabrikas, kuriame aš dirbu, toli nuo mano namų. 

Apie valandą tenka važiuoti troleibusu ir dar pusę 
valandos einu pėsčias. Parodau durininkui leidimą ir 
įeinu į fabriko teritoriją. Ji maža ir purvina. Sniego 

Sekretorė išeina j gatvę. Lietus ker ta į nailoną. O 
nailonas kainuoja sepynias dešimtis. Ji dirbo mėnesį. 

Geras I ^ ^ nusipirktų šią brangenybę. 
Kaziukas atvyksta už valandos. Šlapias ir piktas. 

Dabar jis iš tiesų panašus į beprotį 
— Na. ar nesakiau? Kaziukas galėtų būti mi

nistru, o ne krovėju. 
— Kas. Kaziuk? — klausiame vienu balsu. 
— Kas? — Kaziukas ilgai keikiasi, o po to t a r i a : 
— Tuojau pradės vežti šventinę produkciją. Žais-

d a r nėra. Lyja. Visą laiką. Nuo ryto iki vakaro. Mes liukus, kad jais lavonai žaistų. 
sėdime sandėlyje—Kaziukas, Leonas, Algis, Valka ir a š . ' — T a i ka« &* tokio? — klausia Algis, krapšty-
Valka varto žurnalus, mes kalame vinis į dėžes. Kar- damas nosj. 
ta is į grindis. Nėr kas veikti, tai kalame vinis. "Ožį"; — Kas? Ogi tas, kad mums teks dirbti po dvi pa-
kalt negali. Darbo metu uždrausta žaisti domino. To- į mainas. Iki švenčių privalome viską iškrauti. 
dėl mes kalame vinis. Leonas vienu smūgiu įkala vinį. Į — Aš nedirbsiu po dvi pamainas. — sako Algis 
Kaziukas negali. Jis vyresnysis krovėjas, bet įkalti vi- j ir nueina į kampą. Sėdasi an t dėžės. Ir vėl krapš to 
nį vienu smūgiu negali. Mes juokiamės. Kaziukas pyks-1 n o s l 

— Ir aš nedirbsiu, — sako Leonas. 
— Turiu eit į technikumą, — aiškina Valka. 
— O Kaziukas kvailys, dirbs. O tu. žyde, irgi lie

ta . 

Kaziukas dar prideda: — Jeigu ne tie tavo žyd-
palaikiai, Kaziukas būtų ministru. Nepriklausomos Lie- į ka. Kaziukas keikiasi rusiškai. Mes juokiamės. Valka 

Kaip tuvos vyriausybės miiūslras. O dabar. Kas aš? — Ka-. irgi juokiasi. Ji jau priprato prie tų keiksmų. 
| a u k a s žiūri į mane, žaižaruodamas akimis. — Be-pro.| — Kaziukai, pas direktorių., — rėkia sekretorė, j 

I 

— Kad įkaltum vin} vienu smūgiu, reikia galva 
dirbt, — juokiasi Leonas. 

Kaziukas vožia dar svkį. Nepataiko. Vinis atšo- ; ^ b s i ? — klausia Kaziukas. 
Aš. žinoma, nedirbčiau. Bet žydas dirbs. 
— Aš dirbsiu, — atsakau. 

£Bui daugiau} 



DRAUGAS, penktadienis. 1975 m gtrgužes m. l b d. 

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

75 dol., Liet. 
|nė šalpa — 50 dol. ir Clevelan-
ido LB soc. skyrius — 25 dol. 

LITUANISTIKOS INSTITUTO Clevelando laikraščiui Dirvai — 
SUVAŽIAVIMAS 75 dol., Balfui —50 dol., Grandi-

x . ,. ~, , j . , • nėlė — 75 dol. Čiurlionio an-
ŠI savaitgali Cleveknde tvyksta 1 ^ _ ? 5 d o L ^ R d . 

penktais Lu. Instituto suvazia-j 
vkoas. Suvažiavimas vyks šia 
tvarka. Gegužės 16 d., ipenkta-
dienį 8 vai. vak. susipažinimo Į š i *yo pavyzdžio neturinti tra 
pobūvis Liet. N'amuose. d i c i J a Broniaus ir Akvilinos Gra-

Gegužės 17 d., šeštadienį 9—j Žuliu kartojama jau keleri me-
10 vai. svečiu ir L I . narių regis-! t a i- P o k e l i * suartas (šiemet 81o 
tracija. 10 vai. suvažiavimo ati-!d o 1-) atiduodama, kad lietuvy-
daryma*. 10:30 — 12 vai. .paskai- j bes ugnis neužgestų, kad ji nesu-
tos, 12 — 1:30 vai. bendri pietūs, | alpnėtų, kad butų pavyzdys ir ki-
1:30 — 5 vai. paskaitos. N'agri- &**, J°S ^ v o ^ k a < 1 ir sunkiai už-
nėjama: istorija, literatūra, sočio i <*irbtu doleriu miela pasidalinti 
logija, tautotyra ir kraštotyra. 8 j s u kkais. 
vai. vak. banketas. Ponai Gražuliai, duodami šią 

Gegužės 18 d. sekmadienį 10; didelę auką, nenurodė kam ir 
vai. Šv. Mišios Dievo Motinos X . i kaip pinigai gali būti panaudo-
P. bažnyčioje. 1 — 5:30 vai. kal- 'jami, išskyrus lituanistines mo-
botyros, psichologijos ir menoty- kyklas ir Čiurlionio ansamblį. Li
ros paskaitos, 5:30 vai. suvažiavi- tuanistinės mokyklos panaudoja 
mo uždarymas. skaitymo konkursui, o Čiurlionio 

. ansamblis — įneša j gastrolių 
fondą. 

Br. Gražulis ir šįmet paskyrė įvairioms organizacijoms ir spaudai 
efektyvias paramas Nuotraukoje matyti iš k. deš.: V. Rociūnas, J. Stem-
pužis. V. Plečkaitis, V. Akelaitis, P. Karalius, R. Kudukis. Sėdi: A. Gra-
žulienė, G. Plečkaitienė, G. Kudukienė ir p. Roeiūnienė Kalba B. Gražu
lis. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

H 1 S C E L A V E O * S 

JUOZAS BEINARAUSKAS 
Auto mechanikas 

Greitai ir sąžiningai taikau automo-
blhis. Skambinti po 6 vaL vak. 

T E L E F . — 254-2264 

Parapiečiai kviečiami gausiai i tuvių jėzuitų provincijos provin-
susirinkime dalyvauti. :ciolas. Ateitininkų Federacijos ta

rybos pirmininkas ir Amerikos 
LB tarybos narvas kun. Gedimi-

Metinė Clevelando ateitinin-: nas Kiiauskas, SJ. Sveikindamas 
kų Šventė Įvyko gegužės 3—4 dieįa-teitininkiją, kun. Kiiauskas kvie 
nomis. Šeštadieni buvo atidary- tė neišleisti iš akių ir šių dienų 

ATEITININKUOS ŠVENTĖ 

Suvažiavimo metu bus pami 
nėtos h- vysk. M. Valančiaus ir 
komp — dail. M.K. Čiurlionio 
100 metų sukaktys. Suvažiavi
mo registracija: dalyvio 5 dol., 
svačio 3 do l , jaunimo i dpi. Pie
tus 2.50 d o l , banketas — 10 dol. 

Visi Clevelando- ir apylin
kių lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti paskaitose, minėjimuo
se, bankete ir bendrai visuose su
važiavimo programos punktuose. 

Clevelandui garbė, kad toks 
rinktinių intelektualų — litua
nistų suvažiavimui parinktas mū
sų miestas. Mūsų žymieji istori
kai, literatai, profesoriai, sociolo
gai, psichologai padarys praneši
mų, kurie įdomūs ir svarbūs kiek
vienam lietuviui. 

• Lituanistikos Instituto prezi
diumas ir suvažiavimo talkos ko
mitetas kviečia būti šio istorinio 
suvažiavimo dalyviais. Dėl infor 
macijų dar galima skambinti tal-jn_e, ~~ . * 
kos komiteto vieepirm. Jurgiui 

Malskiui, tel. 486—9165. 

Susirinkusiųjų atstovų vardu 
padėkojo Juozas Stempužis, Tė
vynės Garsų vedėjas. 

Jei ir daugiau turėtumėm to
kių geraširdžių Gražulių, mūsų 
Šalpos, religinė, švietimo, kultū
rinė ir politinė veikla neturėtų 
sustoti kažkur savo užsimojimų 
pusiaukely dėl pinigų trūkumų. 
Clevelandas didžiuojasi ir džiau
giasi ponais Gražuliais! Ilgiausių 
ir sėkmingiausių metų! 

ta • jaunųjų menimnkų paroda 
Dievo Motinos N. P. parapijos di
džiojoje salėje. Parodą organiza
vo Giedros korp!, kuriai šiuo me 
tu vadovauja Ramunė Širvaitytė. 
Gilų. žodi apie meną bendrai ir 
apie parodoje dalyvaujančius me 
ninmkus tarė Milda Lenkauskie
nė. Parodoje savo darbu, išstatė: 
Rita Balytė — keramika; Vida 
Čyvaitė — fotografija; Carolyn 
Garlauskienė —aliejiniai pa
veikslai. Kęstutis KizeviČras — 
grafika ir medžio drožiniai; Pet
ras Lepeska tapyba ir grafika, 
Antanas Mockapetris — nuo
traukos, Elenutė Razgaitytė — 
rankdarbiai, Kazys Razgaitis — 

(Nukelta į 5 pusi.) 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

vtaq rtHBjj grindis 
S. BUBNYS — TeL RE 7-6188 

įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, Šaldytuvai. mahrtaa, doleriniai 
CKKTEPTKATAI IR AUTOMOBILIAI 

OOSMOS PARCELS EXPBESS 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

S501 W. «»th Si., ChJcsgO, m. sOffitf 
SSSS So. Halsted, Cnloago, DL S*«0« 

TeL WA 5-1757; S54-&S90 
V. VahutttnM 

! I 

Kazio Barausko 
B Draugo RIMTIES VALANDĖLES 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas pa 

rasi kelis šimtus pamokslų populia
riam "Draugo" skyriui. Jo atminimui 
kun. P. Patlabos rūpesčiu Aloyzas Ba
ronas atrinko aktualiuosius. V. Bag-
danavičius, laidojant velioni, sakS, kaa 
"ĮokJo straipsnio rašymas velionio taip 
nedomino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai susikau 

medžio drožiniai, Birutė šontaitė į pas", 
— piešiniai ir kilimas, Kęstutis Knygos išleidimas sutampa su Jo 71 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos Ir paprasto* 

Radijai 
Btoieo Ir oro vėsin tavai 

Ir taisymas 

CLEVELANDO ALTOS 
VALDYBA 

m. gimimo ir 45 m. kunigystes sukak 
trim 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge'. 
1049 W. fSrd SL, Chicago, DL 60629 
(Persiuntimas 25 centai, ii Illinois gy 

Sušinskas —fotografija ir Onilė 
Vaitkutė — rankdarbiai. 

Per dvi dienas paroda aplankė 
daug žmonių. 

Vida Čyvaitė padėkojo p. Len- j Jįotojai prideda 20 centų mokesčių) 
kauskienei už turiningą žodj ir E. j mammmm^mm^mm^^^m^~ 
Kersnauskui už didelę techniki- j L į - Į ^ - J . . . '- . ^ — ' . ^ ~ 

,nę pagalbą parodą organizuo-j .r " ""*~ " 
Radijo Programa 

Naujai perrinktoji Amerikos į Šeimyniškas pobūvis Semaaste Lietuvių Racso 
Lietuviu tarvbos Clevelando sky-1 m> Naujojoj Anglijoj iš 
riaus valdyba šiaip pasiskirstė KpuoStoje Dievo Motinos N. WLYN 1380 banga veikia 

dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po pie 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. SSrth St. — TeL 776-1486 

SCBUBBAN TUCKFOI^TOG 
REMONTUOJAME MCRĄ 

NEMOKAMAI APSKAIČIUOJAME 
Skambint 776-0398 

fiARRY ZTUNSKl, savininkas 

HEATTAG COVTRACTOR 
Jrea«-iu mieste ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visu rusių namo 
apšildymui pedius» air conditkoing 
tr vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai tr garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
So. Weaten> Av«. 

chicago, m. eoeoe 
1W. V I 7-3447 

M 1 S C E L A N E O C S 

10% — SO — 3<><% i-Uclau u>uk&>K 
U* apurnu. Lo utui u^Tiien ir SUKUIIII- ' 
Wbo pa.-

FRANK Z A P 0 L I S 
UIMH WeM V5tb Street 

i'tuuHiu. Uliooih 
TeL GA 4-8«M 

HELP WAJ»TED MOTF^RV^ 

M O V i N G 
8ERESAS perfcraosto baldus tr ki
to* daiktus. Ir Ls toli miesto leidi-
mai ir pilna apdranda. 

TF.L.KF. — WA 5-806S 

CEMENTO IH MŪRO 
K0NTRAKT0RIUS 

Atliekame naujus ir senus cemen
to ir mūro darbus. Pamatus, saii-
gatviua, cementinius laiptus. Permfl-
rlname kaminus, užmūriname arba 
įmūnaame langus, p^rmūriname laip
tų šonus. 

Turime leidimus daryti miesto ša
ligatvi ua. 
K. ČESNAUSKAS CONSTRUCTION 

TeL — HE 6-3812 
Skambinti po 3 v&l. popiet 

B E A L E S T A T F. 

Exeoative Home — Tri-Ievel 
— 7 kamb. 3 mieg.. 2V2 vonios. Mo-
dernus; ištisiems metams gyventi. 
Oro vėsinimas. Arti ežero. SCciua-
na, Mieh,, 60 mylių nuo Chicagos. 
Skambinti vakarais 

TeL — (616) 469-1382 

N1GHT HOSTESSES 
— Esperienoed if possible — 

E.\cellent fringe b<*nefit>i. 
Hours 3^0 P3L to 11:00 P JI . 

BRIDGET'S RESTAU-RAM'T 
Tcuhy & Marmheim Rtts. 

Des Plaines, Illinois 
Tel. —236-8866 

DEf*EXI»ABLE VVOMAS SEEOT.n 
3 day--• wpc-k. Go. 4 smail childrcĄ. 
Oeneral housework. Por doctor's fa-
mily ia Olenrvte*-. IU. Salacj- opetį. 
O m transportation prof^rred. E«ig-
llsh Beceasary. 

V%TRJTE c o AP BO.V 1<H« 
m \V. UASH1.VGTON 5»X. 
CHICAGO. rLUMMS «0tt«)« 

Jewelr>- Or A Par ty Plan 
Invcni§ate CELJ3BRITY and. their 

k>w prices for any sreat Hosiess. 

Excellent chance to earn extra 
monf-y. 

TeL (31Zy 597-91&L _ 

RHKALINGA MOTERIS 

\ ir tuvės darbui 

6 dienas savaitėj 

PALANGOS RESTORANAS 
6918 So. Western Ave. 

\ 

NAMŲ APŠILDYMAS 

GRAŽULIŲ KULTŪRINE 
DUOKLĖ 

Pereito Ještadienio, geg. 10 d., 
gražia pavakarę, Akvilina ir Bro
nius Gražuliai, sėkmingi Sala-
mander batų prekybos savinin
kai, į savo svetingus namus pasi
kvietė organizacijų atstovų ir į-
te&ė, kaip pats Bronius sako, jų 
kultūrine duoklę lietuviška
jam reikalui. 

Dvylika laimingųjų dalinosi 
Gražuliu nuoširdžia dovana: 
Vysk. M. Valančiaus mokykla — 
80 dol., šv. Kazimiero mokykla 

šiaip pasiskirstė! Kpuoštoj 
pareigomis: pirm. — žurnalistas | P- žemutinėje salėje šeštadienio 
Algis Rukšėnas; Ingrida Bublie- j vakare susirinko gražus ateitimn-
nė — vieepirm., Albina Bakūnie- j ki&o jaunimo būrys su savo sve-

l - i «**» Antanas Alkaitis jčiais iš Toronto, Detorito, ir Cle-
UL dr. Viktoras Stankus — O l a n d o . Ateitininkų senimas ne- K a * r ^ a t o kreipta {: Baltic Fto-; 

vieepirm., tarporganiz^ciniams birvo labai gausus. Nors Ateities ^ J L ^ ^ ^ ~ ? + ! * \ m 

ir jaunimo koordinavimo reika-1 klubas tun per šimtinę sendrau-
1 

Progra 
stoties | 

Sekma- Taimu M M M ir fdethi mmafam p©-
• dius. Pigiai LŠTalau, uOpgl alyvl»t w» I perdirbu del duja. įdeda vandens Šiltų — perduodame vėliausių pasauli-1 ytavus. Kretptto ~ *•««*• «a« 

alų tlnrų santrauka Ir komeatarai, mu- ! 
rita, dainos ir Mamutės pasaka, šią į A- BANtfS — 447*8806 
programą veda Steponas i . Minkus. 

.ams, Amanas Jonaitis • vice- į gių, bet į Šeimynišką vakaronę 
pirm parengimams ir Jurris j tesusirinko gal pusė. Vieni, ma-
Malskis — valdybos narys. ' \ tyt. jau t ikrai paseno, kitus per 

Linkėtina valdybai ir toliau | anksti pasendino įvairios pnežas 

E. Brmdway, So- Boston, Mass. Tele
fonas AN 8-6481. Ten pat gaunamas ir į 

R E A L E S T A T E 

tienrasn* Drauca* 
• • • • • i 

"""-- -^" 

sėkmingai vadovauti Clevelando 
skyriui. Valdybos užimtoji linija 
gerai reprezentuoja visus Cleve
lando lietuvius. 

PAR\PIJOS TARYBOS 
RINKIMAI 

Sį sekmadienį, gegužės 18 d., 

tys. Bet nuotaika buvo jauki. Bu- j 
vo jaučiama, kad iš tikrųjų atei-i 
tininkija yra gyva, turi prieaug-, 
lio, kurie galės pavaduoti jau po-! 
ilsin besirengiančius eiti idėjos; 
drattgus. 

Pasilinksminimą ruošė moks- j 
leiviai ir studentai ateitininkai. Į 
Tiktai žerrriškaKias gėrybes parų-1 

HTAŪTAS 2ŪKA0SKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

•Jerr} prekių dldei'.s paslrlnkmoan. At»-
comobiliat Saldjtuvai, televizijom, do-
i«Hų certlflkatal. maistas, akordeonai 
M08 W. S t h -t. Chics*o. IU. SOSM. 

TEliET. _ WA 5-27S7. 

ApyL 71-os ir California parduoda
mas 2-jų butų medinis namas ap
kaltas baltu aluminum. Skambint 
po 2 vai. popiet tel. 776-5794 

VVorth — Savininkas parduoda liuk
susinį 4 butų namą. Rinktinėj vie
toje. Tik S85500. Skambint telef. 
361-435S 

tuojau po sumos Šv. Jurgio para-1 pino sendraugiai 
pijos salėje įvyks metinis Šv. Jur 
gio parapijos susirinkimas, ku-

— 105 doi. (sumos atatinka mo-! riame bus išrinkti penki Tary
binių skaičiui šiose mokyklose). 
Vasario 16-os gimnazijai — 75 
dol., Tautos fondui — 50 dol., 
Tėvynės garsu radijui — 80 dol. 
Dienraščiui Draugas — 75 dol.. 

bos nariai ir bus aptarti parapi 
jos einamieji reikalai. 

Kandidatus gali siūlyti 
pijiečiai iki gegužės 18 d 
klebonijos raštinėje. 

Parodyta keli šimtai skaidrių iš j 
stovyklų, suvaidinta Laputės ir) 
gaidelio komedija. Čia savo artis- j 
tiškus sugebėjimus parodė Da-i 

'nu tė Sušinskaitė, Vytas Kliorys, 
Pa r a - iživHė Kliorvtė ir Onilė Vaitkutė. 
rastu Originalus pasakos pristatymas 

susirinkusius maloniai nuteikė. 
Svečias Kęstutis Šeštokas su gitą-į 

ir dainomis jungėsi į linksmą! 
ir nuotaikingą vakaro subuvimą.; 

Romo Strimaičio kapela Mu
zika leido smagiai pasišokti. 

Dėkojame Dievui 

Dievo Motinos stiliagon baž
nyčion Clevlenado ateitininkija 
susirinko drauge su kitais tikin-

aisiais padėkos Mišioms, kurias 
H (atnašavo ir pamokslą pasakė 

į % parapijos seimininkas, Lie-i — 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, 01. 60632, tel. 927-598d 
• • « « « » » « « « » » » • • « • • » » « • - » - • - » 

BUTC NUOMAVIMAS 
Namo pirkimą* — Pardavimas — 

Valdomas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertiniai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. 778-2288 

M. A. Š I M K U S 
REAJL. E9TATE. NOTAKY PUBUC 

DiOOME TAX SERVICE 
(299 S, MapIewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU IŠKVIETIMAI, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai 

20 metu senumo l'/a ankšto tavs, 
2 po 5 kamb. Atskiros šilimos. Savi
ninkas turi parduot ApyL 70-os i r 
Maplewood. $82.500. 

18 ififtu 2-jn butu mūras. Z po 
#V> kamb. Apyl. ?2-os ir W9«hte-
naw. Prašo $39.060.00. 

22 motu sonumn 1 Yz aukoto mūr. 
2 butai — 3 mieję. apačioj. 2 viršuj. 
ApyL 71-os ir California. 83S.500. 

BUD'S REALTY 
NAMŲ PIRKIMUS 8 0 

PARDAVIMAS 
Butu Nuomavimas 
BALYvS BUDRAITIS 

4869 So. Archer Avenoe 
Telef. — 254 5551 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS 
PIRKTI 

2V* ak ro kampas tinka bet ko
kiam bizniui $12,000.00. 

2 sklypai ant kalno ąžuolyne 
po $10,000.00. 

$4,500.00 už akrą dirbamos a r 
ba miško, Labai gera vieta. 

2-jų bu tų mieste $400,00 paja
mų į mėnesį $33.000.00. 

3 mūro namai po 4 butus, 8 
metų po $65,000.00. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter Street 

LEMOJfT, IULINOK 

312-257-6675 

VYRAI IR MOTERYS 

COOKS VVANTED 
— Esperienced If possible —-' 

F-AeHlčut irtii^r beoefit». 
Hours 3:00 P3f. to 11:00 P-M. 

BRIDGET'S RESTAURANT 
Tcmhy & Mannheim Rds^ 

Des Plaines, Illinois 
Tel. — 296-8866 

HELP K'ANTED — VYRAI 

EXPEWENCED TOOL GRIVDERS 
ESPEC1ALLY CENTERLESS 

GRINDING 
FULL TIME STEADY. 

20th CENTURY MFG. CO. 
Litoertyville, Illinois 

Phone 465-8230 

C SEWING MACHIlfi: 
0PERAT0R 

TO S3EW ON HEAVY 
YACHT SAILS. t 

Tel. — 227-4476 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

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

Apdraustas perkraust>Tna» 
Įvairio a t s tumu 

82S WEST 34th PLACF. 
TeL — FRonti i r H-f>v« 

OEBfACStA DOVANA — TAJ Jin VAISTAI OAX,VOS OIX>S • 
PUAL'KŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijon Patentų Instituto graran-
tnotl. Geriausia *ovana Jflmj glmlnfima, pažįstamiems ir n u . 
J/B t ox., 16 savaiaų vartojinnul. JQsų 'iža&kymus mystl su 
16.00 apmokėjimu — 4TB LABORATORY, I4S7 So. 4»th Ave., 
Okwro, fH. «MMSe. JTB Atmarryh&, 249S I>au«all Rd.. WlndM>r, 19, 
OaL. ( • • • * > JIB Sfcjll—; 7 Srattfrart SO. Duisburirnvtr. ?-in 
W. Germany. Vatsttneae: t A i, 3537 W. ft»th st. ( hioago; 
SAtb A*«. A «4<* st.. Otoero: 1«4A W. 47tb M.. Ctiicago, 292S W. 
Mlln««kM Ave.. 1147 N. Mti lmi Ave., Chleago tr L (. 

O A K L A W N 
Puikiausias 20 liuksusinių 

butų namas 
10 mašinų apšildomas garažas. Kai
na $385.000. 8% morgieiUB. 

4754 West lOlst St. 
KreiptiH į HTLLIAM GAUČIŲ 

Tel. — 925 - 4244 
WTLLOW SPRINGS — OPEN HOUSE 

605 S. Chariton 
Sunday I to 4 p. m. 

Immaculate 3 bedroom hilltop brick 
ranch. 2 natūrai fireplaces. Oak. trim. 
FulI basement. Attached garage. l 2 
biock from Forest Preserve. $66,000.00. 

PANKOW REALTY — 83S — 5343 

Namai-vienybe ir ateitis 
1 «4 ankšto namas. 2 butai; viena* 

dalinai nebaigtas. Už Marquette Pko. 
artt PulaekL 50 p. *lypa*. »22.5«*. 

Puikus 7> kamb. ta metų mūraa. 
Arti mūsų ofiso. $24.800. 

3 butą puo^nn.* mums ir 3 aato 
mūr. ftaražas. Naujas gazu Šildymas 
Geriausia vieta Marąuette Pke. 
$40,700. 

2 aukšto mūras puikūs 2 po B 
Kamb. hutai ir 2 kamb. sausam beto-
mente. Naujas gaao Šildymą*. Gara
žas. Arti mOsu. $26.500. 

Pintos ir pigus knas -» naraate. Ar
ti Maria HUth School. 

Graži 7 kamb. maro rezMenciJa. 
PuSim iSlcaltas beismentas. 2 auto 
garažas. Elektringa durys. Arti par
ko. $28.000. 

Pulkas mūras. 3 butai ir maisto 
krautuvS su inventorium. Salia tuš
čias lotas. 2 auto mūrinis garažas. 
BrUfhton Pke. Šeimos tK'laimS verčia 
parduoti viską už $26,750. 

S butų rmxlerrras 20 meta mūras. 
Gazu Šildymas. Garažas. Prie vienuo
lyno. $37.500. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Wa«hten»w Av. RE 7-7300 

iStmom. 4 kamb. batas 3-me auKSte 
ii priekio. 2 ganniai p%Saf ar^frd. 
Suaugusiems. Jokių srv-vnjlelnj. 
Bridgeporto, arti baža. 376-3951 

Iš Clevelando ateiUrankt} mttisės Svestės. Matyti ateitininkai einą į pa-
si»ida» ir betuaetdUą bai&yiioje. Nuotr. VI Bacevičiaus 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3244 SO. HAL*TH> 8TRKET TEL. — CA 5-7252 

RADUO IR STERBO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASZRZNKLMAS JVAJBIAUSIU TELSV1ZUOS APARATŲ. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

\ e * r 86 & Franeisco — By ovmer. 
3 bedroom brick. St. Thomas More 
parish. I 1 į baths, fmished recrea-
tion room. Pully carpeted. 2 car ga
rage, aide drive. Central air-cond. 
Plua extras. 925-6013 

COMMERCIAL BUILOERS 
AND COMPANV 

General Comtractors 
Atliekami statybos ir jvairūs na
mų pataisymo darbai. 

TEL. — 847-7564 
Saukite po 6-tos vai. vaJcaro 

ISnuom. 4 kamb. apšild butas, *sni 
augusiems, S125 mėn. 5827 S Clare-
mont Ave. Skambint tarp 5 ir 7 
v. v. 925-8626 

RIDGE TERRACE APTS 
Fireplace Dishwasfcer 

I arge altra^designed 

AWAR0 KITCHEH 
Bus and tratn in front of bldjr.-

Master 1 and 2 bedrm. 

W/dressmg eloset. panelled liv/rni. . 
fulry cptd, dipy roek, dishwashef,^ dis» 
posal, oven & rnge.. refng. Ali raoms 
exceptionally large. Heat mcluded. 
$210 — $240 per mon. 

Mūr. bangai***, 43 p. •klyn«a> 
cfentraL šildymas. Wbippl'> ir 63-čin. 
Nebrarurua. 

2 butai po 4 H kamb. 17 metų. S0 
p. sklypai. Central. Šildymą* kiekv. 
butai atskiroj. Tik $43.000. 

Mūr. 4 batai — 2 po A kamb. 2 po 
3 kamb ir 3kamb.aklep« . 2 aute ea-
raiaa. Central. Šildymas. Oeroa pa
jamos. Gera vieta »ryv**ntt. 

10 butu mūr. Naujas stldymas. Ge
ros pajarno«. Dideli kamh. 

SIMflmS REALTY 
2951 W. 63rd S I 

436-7878 

Remidt* taoa hiznieriąj*. In 
rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

10306 Kidgeland avail. no 
TKL. 424-7937 

• 

D E M E S I O ! 

M REIKIA VETTINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vizitmirj kortelių naudojimas y*a 
graAus paprotya Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viziti
nes kortelea 

Kreipkitės į "Draugo" spauątuvt 
visais panašiais reikalais. Bflsite 
patenkinti kiekvieną kaltą. 



CLEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

negerovių, kurios skverbiasi j lie
tuviškąjį g e n i m a , norėdamos 
suskaidyt! ir taip jau negausias 
mūsų, jėgas. Anarchijai ir savi
valiavimui neturi būti vietos. Pa 
mokslininkas giliai įsitikinęs, 
kad Clevelande mūsų pagrindi
nių organizacijų niekas nepajėgs 
saskakiyti, kaip jau mėginama ki
tose kolonijose. Kvietė visus 
bendram darbui, atliekant savo 
pareigas Dievui ir tėvynei. 

Giedojo parapijos choras, vado 
vaujamas varg, R. Brazaitienės. 

Po pamaldų buvo pusryčiai — 
agapė žemutinėje salėje. Jas pa
ruošė ateitininkai visiems šven
tės dalyviams. 

Akademija 

Didžiojoje parapijos salėje iš
kilmingą akademiją pradėjo K. 
Vaioeliūnienė — Ateities klubo 
pirmininkė, pakviesdama Pr. 
Razgaitį akademijai vadovauti. 
Garbės prezidiuman pakviesti: 
kun. G. Kijauskas, Federacijos 
vadas dr. Petras Kisielius, PLB 
garbės pirm. St. Barzdukas moks
leivių cv. pirm. K, Šeštokas, stu
dentų c.v. atstovė R. Urbonaitė, 
ateitininkų sendraugių Clevelan 
do sk. pirm. K. Vaičehūnienė, 
Giedros korp. pirm. R. Širvaitytė, 
jaunučių globėja — Dalia Sta-
niskienė, moksleivių ateitinin-1 

vo žodžio pakvietė visus dalyvau 
ti šių metų jubiliejinėje stovyk
loje Dainavoje. Ateitininkų orga
nizacija turi padėti įsigyti dvasi
nių gėrybių, suformuoti katali
kišką ir lietuvišką asmenybę. 
Mūsų eilės turi didėti. Turime 
sekti tiesiais pavyzdžiais. Ir šių 
metų didieji sukaktuvininkai vys 
kupas Valančius ir M.K. Čiurlio
nis jungiasi į jų eilę. Didysis 
švietėjas, ganytojas, blaivybės a-
paštalas, knygų autorius ir kovo
tojas Valančius šviečia mums ir 
šiais netikrovės, narkotikų ir iš
sigimimo laikais. Padėkojo jau
nučių globėjams ir jų padėjė
joms: Viktutei ir Nijolei Lenkaus-
kaitėms, Daivai Bielinytei ir Živi
lei Kliorytei. 

"Kas gi ten aukso spindulius 
beria" — at-kų himnu užbaigta 
akademija. 

Jaunųjų pasirodymas 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Keliolika pačių Jauneiausiųįų 
pašoko suktinį ir deklamavo sa
vo mamyčių garbei — atvaikš-
čiojant motinos dieną. Jaunu
čiai savo programoje paminėjo 
vysk. Valančiaus 100 metų mir
ties sukaktį. Čia išgirdome jo bio
grafiją, kankliuota ir vamzde
liais grota, duota Guvaus Vin
celio ištrauka. 

Programos pabaigai studentai 

Worcester. Mass. 
PAGERBTOS MOTINO* 

Gegužės 11 d. VVorcesterio L B 
apylinkės valdyba, ka r tu su Lie
tuvos Vyčių 26-ta kuopa. Mote
rų s-gos 5-ta kuopa, St. Šalkaus
kio moksleivių ateitininkų kuo
pa, skautais ir Dr. Vinco Ku
dirkos saulių kp. pagerbė mo
tinas. 10 vai. ry to buvo aukoja
mos šv. Mišios Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje už gyvas 
ir mirusias motinas- Užprašė 
Moterų sąjunga. Visos organi
zacijos dalyvavo organizuotai. 
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. J . Budzeika, MIC. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Giedojo parapijos choras , va
dovaujamas muz. Z. Snarskio. 
Vargonais grojo vargonininkė 
O. Keršytė . Solo giedojo V- Ro-
ževiėius. 

Po mišių organizacijos i r a t
skiri asmenys susirinko i salę. 
Lietuvos Vyčių 26 kp. buvo pa
ruošusi pusryčius, o Aušros 

kytoja A. Dabrila.tė. Pabaigo
je L. Domaata i tė padeklamavo 
eilėraštį Mamytė . Mokiniai 
mamytes apdovanojo tulpėmis, 
kurias parūpino mokyklos ve
dėja M. Baskienė. 

Motinų pagerbimo iniciatoriai 
yra LB valdyba. Pirm. V". 2i-
džiūnas padėkojo visiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie motinų pagerbimo. 

kų globėjai Elenutė Razgaitytė ir moksleiviai ateitininkai, vado-
ir Kęstutis-Šulinskas ir Ant. Raz-
gaitis — Maironio kuopos pirmi 
nink'as Clevetande. 

Pagerbiamos įnešamos vė
liavos-. Po kun. G. Kijausko in-
vokacijos, jaunučiai ir mokslei
viai davė įžodį. Šiemet jie buvo 
negausūs, tiktai po tris. Studen
tai dėl egzaminų nesuspėjo pasi
ruošti įžodžiui. Šeši studentai sa
vo įžodį duos dar prieš šių metų 
studijų pabaigą. 

Visa salė tvirtai pakartojo atei 
thunkų Credo: Išpažįstame Tave, 
didysis mūsų Atnaujintojau, Kris
tau^ "Žmogau-Dieve..... Ateitis tu 
ri būti visa su tavimi, nes be ta
vęs nėra ateities, mūsų Kristau, 
mūsa Broli, mūsų Valdove. 

Kreipdamasis į naujus ateiti
ninkų organizacijos narius kun. 
Krjauskas sveikino juos, kad pasi 
ryžo eiti kilniu keliu. R- Urbo
naitė ir K. Šeštokas sveikino stu
dentų ir Moksleivių CV vardu. 

Dr. Pe t ras Kisielius 
• 

A-ika Red: vadas, pradžioje sa-

ATSBirNIMLS RAŠANTIEMS 

(Atkelta iš 3 pt»L) 

randa nekaltu ir dar apdovano
ja,. Visa tai labai gražu. Turintis 
vaizduotę ir rašytojo dovaną 
šiam įvykiui ryškinti gali para
šyti nuotykių romaną, tačiau jis 
nieko bendro neturės su atsimi
nimais ir tuo metu buvusia tik
rove 

Pasikėsinimas nužudyti 

Sprogmuo buvo padėtas E. 
Galvanausko miegamojo palan
gėje aiškiu tikslu — nužudyti. 
Tai . įvyko 1921.XI.25 2 vai. 45 
min. ryto. Pasikėsinimo ruošėjai 
buvo žinomi ano meto vidaus 
reikalų ministeriui R. Skipičiui. 
Šiame nusikaltime dalyvavo mū
sų "patriotiškai" nusiteikusios or
ganizacijos vadovybė, bet politiš
kai nesubrendusi, demokratinės 
santvarkos priešai ir keli kariai. 

NusikalėHai tam tikrais sume
timais nebuvo patraukti tieson 
1921 ar sekančiais metais. Koks 
tikslas E. Galvanauskui šiuo 
reikalu susidomėti 1924 m„ kai 
jis po minėto įvykio jau buvo su
daręs tris vyriausybes, ir rūpintis 
kažTn kokiuo Juozu X, gyvenusiu ( 
Lenkijos valdomoje srityje? Ku
riam galui nusikaltėlio ieškoti 
okupuotos Lietu vos dalyje, kai 
pasikėsinimo ruošėjai ramiai gy
veno Kaune? 

Esu tikras, jei kontržvalgybi-
ninkb atsiminimi) žiupsnelio au
torius b i tų sugretinęs datas, su
sigaudys įvykių raidoje ir brnt 
kiek pažinęs minėtus asmenis, 
vargu būtų išdrįsęs regzti nepa
tikimus įvykiu*. 

VARPAI 

Balandžio 27 &v. Kaasue ro 
parapijos bažnyčioje buvo su-j 
tuokti Hilda. Slimaitė su Bro-j 
mum Skratmliu. Gegužės 17 d. 
Aušros V/artų parapijos bažny- j 
ėioje moterystės ryšiais buvo j 
sujungti Kris t ina Kauševičiūtė 
ir Romas žemai t is . 

Gegužės 3 1 d. moterystės sak
ramentą pri ims šv . Kazimieroj 
parapijos bažnyčioje Danutė Į 
Abromavičiūtė su Wunam J-1 
Murphy. 

Biiželio 7 d. moterystės sak
ramentą pri ims šv . Pe t ro para
pijos bažnyčioje Jane Sabukai-
tė su Pranu P. Steele J r . J. H . 

DKlCTTfA* pcrilrfadi'T.is. 1975 m gggulfe m. 16 c!. 

GEGUŽINE 

Birželio 1 d., sekmadienj, Lie
tuvos Vyčių 26 kp 1 vai. p. p. 
rengia Maironio Parke gegužinę 
- pikniką ir kviečia visus daly
vauti, nes tai pirmoji šių metų 
sezono. 

ĮGALIOTINIS 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini-1 rv«»«~-*-Li» TT>J 
, . . . . . . . . . Commonvvelt Edison jėgaines 

mo komiteto įgaliotiniu mušu n ^ , ^ - . , . . , , 
, , * -! Dresdene, iš kur ateina elek-
kolomjoje vra Kazvs čėsna 58U—. • m.- -J. -X « 
™ -j ^ ™, " ^ ' t ros įrChicagai, praeita savaite' 
Providence St., Worcester, Mass.! u • T , » - • . * 
» , „ „ . n , • , « i buvo i Illinois upę paleistai 
C1604. Remiame Vbko pastan-1 

gas šiuose sunkiuose laikuose, 
i kada Sovietai nori. 

R A D I J U O J A N n S VANDUO 
U P Ė J E 

buvo j Illinois 
19,500 galionų vandens su radi-

V « t » I Į II f If ė - ą t o ^ a Į T o - į ^ ^ p r i p į į n t o i ^ a b a ^ i 1 6 ^ ! ^ ^ ^ negausus, 

vaujant Vytautui Klioriui, įspū 
dingai atliko Ateitininkų dekla
raciją. 

Šventė buvo įspūdinga, gerai 
apgalvota, neišlesta. Bendromis 
jėgomis galima daug padaryti. 
Clevleando ateitininkija yra gy
va ir stipri. Dar labiau sukaupus 
gerus norus ir idėjas, ji tikrai ga
lėtų būti visų lietuvių džiaugs
mas ir pasididžiavimas. 

VJ l . 

juojančiomis medžiagomis. Ra-
žmonėms 

gramėlę .Uetuv ių kalba motinas j ™ ^ Vis tiek t i r iama 
ir močiutes sveikino vyr iausias Į * | kaip tai galėjo įvykti, 
skautininkas P. MoKs. Anglų 

kp. kalba Lietuvos Vyčių 26-to: 
pirm. Degutis. Li tuanist inės mo
kyklos mokytoj?. B . Miliauskai
tė pranešė, kad mokindač progra
mą pradeda su poezijos pyne 
''Šiluvos Marijai"- J i st ipinta iš 
poetų K. Bradūno, K. Grigaity-
tės ir E . Tumienės eilėraščių. 
Paruošė mokyklos vedėja M. 
Baskienė. Atliko mokiniai : G. 
Pranckevičiūtė. R. Pranckevičiū-
tė, G. Valiuškytė, V. B a s k a s . 
J . Pridotkas. Visi mokiniai pa
linksmino mamytes i r dainomis 
Padainavo: Mamytė, Suk, suk 
ratelį, Norėčiau aš keliauti, Sau
lutė tekėjo. Da !nas paruošė mo-

—" ! 

i 

• i mk 
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STANISLAVA KRIKŠČIUKIENE 
GRIGALAUSKAIT£ 

Daugelį metų gyv. Cicero, Illinois. 
Mirė geg. 15 d.. 1975,10:30 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Plungės valsč., Ruoteičių kaime. 
Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytas ir duktė Vmcė Pliop-

lienė su šeimomis ir Lietuvoje duktė Vladė Bertašienė- su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th Avenue, 
Cicero. 

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 17 4 ii koplyčios 10 vaL ryto 
bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, dukterys ir kiti gimtais. 
Laid. ddrekr. Vasaius-Butkus — Tel. 0L 2-1003 

E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S -
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7!st St, Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 S. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

V. Palūnas taria sveikinimo žodį Clevelando Vysk. M. Valančiaus litua
nistinės mokyklos 25 m. gyvavimo jubiliejaus minėjime. Sėdi St. Rudys, 
Pr. Karalius, J. Stempužis ir J. Žilionis. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

A. t A. MARIJAI 5IPUTYTEI mirus, 
jos broliui ALOYZUI, seseriai P. DUNDZILIENEI ir ki
tiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Gene ir Adolfas Armaliai 

Mokytojai 

A. t A. MARIJAI SIRUTYTEI mirus, 
DUNDZILŲ, SIRUČIŲ šeimom ir kitiem artimiesiem 
reiškiame širdingą užuojautą. 

Račru, Grikinu ir Dabšių šeimos 
L04 Angeles, Calrf.' 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKJKTIS 

A.fA. 
Kazimiera Pocevičiene 

Mūsų brangi žmona ir motina mirė 1972 m. gegužes 16 die
ną. 

Buvo gimusi Lietuvoje, Panevėžio apekr., Naujamiesčio pa
rapijoje. Prevačkos kaime. 

Trejų metų mirties sukaktj minint, sv. Mišios už jos sielą 
bus atnašaujamas liepos 9 d., 7:15 v. ryto, bažnyčioje, 9345 S. 
Franciaco Ave. ir rugpiūčio 24 d., 9 vai. ryto. S t Adrian bažny
čioje, 70-ta *r VVashtenaw Ave. 

• 
Gimines, draugus ir pažįstamos prašome prisimmti a. a. 

Kazimierą savo maldose. 

Noliudf — Vyn»,riara*. dukt<>. marti 

ir 

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

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 South California Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir U 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas YArds 7-1741 

f A. f A. 

KONSTANCIJAI GAVENIENEI mirus, 
jos dukrai BIRUTEI ŠILEIKIENEI, anūkui ROMANUI 

ir jų visai šeimai gilią užuojautą reiškiame. 

Jonas ir Veronika JasiuUaičiai 

A. t A. Anastazija Petruševičienė 
Gyveno 6533 S. Maplewood Avenue, Chicago. Illinois. 
Mirė geg. 15 d., 1975, 7 vai. ryto, sulaukus 61 m. amžiaus. 
Gimė New Yorke, augo Lietuvoje, Klaipėdos rajone, Vevir-

iėnų kaime. Amerikoje išgyveno 1 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai Mateusas 2«mgulis 

su šeima ir Juozas žemgulis su šeima, pusseserė Ona Kuzmins-
kaitė, Lietuvoje duktė Aldona ir brolia Jonas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami 

Kūnas bus pašarvotas psnktad, 6 vai. vak. LackrLacka-
vvicz koplyčioje. 2424 W. 6©th Street Laldotovės įvyks šeštad.. 
geg. 17 d. iš koplyčios 10 vai. ryto bos atlydėta į Srė. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įT^rk* gedsiingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 6v. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: įtariam, draugas ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, broliai ir klt* gtafatė*. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack Ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Variai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3367 S. IJTUANICA AVE. Tek YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Ylrgiaia 7-6377 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11023 Soothweet Highway, Palos HIlls, Dl Tel. 974-4410 

4348 S. 

3354 S. 

PETRAS BIELIŪNAS 
C.UJFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. 
HALSTED STREET 

JURGIS F. 
3319 S. LiTCANICA AVE 

RIDIKAS 
TeL YArds 7-1911 

RU0MIN 
TeL YArds 7-1133-89 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50ta A\"E, OCERO, ILL. TeL OLynpic 2-1003 

m 

» 



DRAUGAS, penktadienis, 1975 m- gegužės m, 16 d. 

X Sen. Frank Savickas pa
siūlė naujo įstatymo projektą, Į 
pagal kurį visi Illinois valstijos 
įstaigų tarnautojai turės teisę 
kolektyviai derėtis dėl darbo su
tarčių. Būtų sudaryta Illinois 
valdžios tarnautojų taryba, ku
r i tarpininkautų derybose tarp 
įstaigų ir tarnautojų. Taryba 
būtų iš 9 asmenų. Po tris skir
tų gubernatorius, atstovų rūmų 
pirmininkas ir mažumos pirmi
ninkas. 

x švč. M. Marijos Gimimo, 
mokyklos motinų klubo susirin-! 
kimas įvyks pirmadienį, gegu-; 
žės 19 d. Šis paskutinis mokslo j 
metų susirinkimas prasidės su 
naujos valdybos priesaika 7:30 
vai. v. bažnyčioje ir tęsis mo
kyklos salėje. Visos narės yra 
raginamos atsivesti į susirinki
mą savo motinas ir močiutes. 
Motinos dienos proga, meninę 
programą atliks skaučių sekste
t a s 2iežirbos, o vaišių stalą 
ruošia pirmo skyriaus ir darže
lio mokinių mamytės. 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės šauliai gegužės 25 d. 
10 vai. r. renkasi prie Pulaski ir 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
kampas. Šauliai-lės pagerbs mi
rusius lankydami kapus abiejo
se kapinėse, šauliai-lės renkasi 
uniformuoti. 

x šv. Kryžiaus ligoninė gavo : 

i pagyrimo raštą iš Jungtinės Ii-. 
! goninių akreditavimo komisijos 
! už gerą savo įstaigos vedimą. 

x LMKF Chicagos klubo na 
; rių susirinkimas įvyks gegužės | 
į 25 d. į sekmadienį) 3 v. p. p . 
[ Tautiniuose namuose. Valdyba I 
kviečia klubo nares ir viešnias į 

i šiame susirinkime gausiai daly
vauti. 

x Kartą pavasarį Lietuvių 
sodyboje — lietuvių pamėgtas 
filmas šį šeštadienį ir sekmadie
nį nuo 4 v. p. p. Užkanda abi die
nas. Gegužinės pamaldos prieš 
filmą. Visi laukiami. 

x "Rupiu maistu ginkimės 
nuo sklerozės ir vėžio" — 425 
Aivudo radijo paskaita šį šešta
dienį, 9 v. r. Barčus radijo šei
mos valandoj. 

x 1 ' į a . a . Josefo Mindszenty, 
neseniai mirusio Vengrijos kar
dinolo, sielą pamaldos bus laiko
mos gegužės 17 d., šį šeštadienį, 
4 vai. po pietų, Šv. Stepono baž
nyčioje, 2015 W. Augusta Blvd. 
Pamaldas organizuoja Chicagos 
vengrų bendruomenė. Kviečia 
dalyvauti ir kitų tautybių žmo
nes. Pamaldose dalyvaus mūsų 
vyskupas V. Brizgys, kuris 
kviečia mūsų tautiečius taip pa t 
dalyvauti. 

x Cicero Lietuvių namų sa
vininkų draugijos narių susirin
kimas įvyko gegužės 13 d. Šv. 
Antano parapijos salėje. Susi
rinkimą pravedė pirm. Leščins
kas, sekretoriavo Razma. Dr . 
J. Adomavičius skaitė paskaitą 
apie sklerozę, ją pailiustruoda
mas. Susirinkime dalyvavo ir 
Marąuette Parko Uetuvių namų 
savininkų org. atstovas S. Pa t -
laba. 

X šiandien (gegužės 16 d.) 
Jaunimo centro kavinės kultūri-

IŠ ARTI IR TOLI 
i . A. VALSTYBĖSE 

Marąuette Parko Švč. M. M. Gimimo parapijos mokinių choras. Mokykla motinos dienos minėjimą ruošė geg. 
10 d. Nuotr. A. Guibinsko 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

x II-o įo š. Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimo metmenys 
— tokiu pavadinimu išleistas 
specialus, gerai paruoštas leidi-i 
nys. kurį paruošė Jolanta Ras- A1' a__ T ^ „ ^ ._ \ iu-_ t_ 
lavičiūtė, Marvtė Dambriūnaitė 
ir Romas Sakadolskis. Išleidimo 

Algirdas Kurauskas kalbės te 
ma "Dailės kūrinio elementai". 

——' •• 'Sfjįfvįfį, 

•Paskaita bus iliustruota dailės išlaidas apmokėjo PLB valdyba .Į __ . , . , . Tr. . , . 
c~ ,A~, A v ; *n *• nr v pavvzdžiais skaidrėse. Visi kvie-Spaudos darbai atlikti \ \ a s h m g - \K. . 
tone. Leidinys skirtas lietuvių] 
studentų Trečiajam studentų! 
suvažiavimui, kuri3 įvyksta g e 
gužės 17-19 d. Londone. Kana-; 
doje. I š Chicagos vyksta ats to- ' 
vai. 

! -

X Dale Murray, "Moterų 
Dirvos" redaktorė ir Marijona 
Srupšienė, pirm., išrinktos at
stovauti 46 kuopą A. L. R. K. 
Moterų sąjungos seime rugpiū-
čio 14-16 d. Ranada Inn. South-
field, Mich. Seimui šeiminin
kaus Detroito 54-ta kuopa. 

x Mykolo Krupavičiaus mo
nografija, parašyta Petro Mal-
deikio, jau pradėta spausdint. 
"Draugo" spaustuvėje. Knygr. 
leidžia Lietuvių Krikščionių De-
mokratų _ Sąjunga. Knyga yni į 
išsamus 500 psl. veikalas, gau- vidurio Vakarų, apygardos suva-
siai iliustruotas. Ji kainuos 15 žiavime Chicagoje Jaunimo centre. 

PALAIDOTA A. A- MARIJA 
SIRUTYTfc 

Gegužės 12 d. Chicagoj, ilgos 
ir sunkios vėžio ligos iškankin
ta, su šiuo pasauliu atsiskyrė 
a. a. Marija Sirutytė. Velionė 
buvo gimusi 1906 m. Liudvina
vo valsčiuje, Marijampolės ap
skrityje. Baigusi mokslus, mo
kytojavo, buvo Marijampolės 
mokytojų seminarijos pavyzdi
nės mokyklos vedėja. Be peda
goginio darbo, . aktyviai dirbo 
skaučių ir ateitininkų organiza
cijoje. Gyvendama Vakarų Vo
kietijoje, padėjo a tkur t i lietuvių 
skaučių vienetus, akyviai dirbo 
skaučių seserijos vadi joje, lan
kė ir insruktavo vienetus, ben
dradarbiavo skautiškoje spau
doje. 

Velionės kūnas buvo pašarvo
tas Lakavičiaus koplyčioje, 
Marąuette Parke, ku r ją aplan
kė daugelis Chicagos lietuvių, 
giminių, artimųjų, velionės mo
kinių ir skaučių. Velionės sesės 
skautininkės prie kars to stovėjo 
garbės sargyboje. 

Trečiadienio vakare, kan. V. 
Zakarauskui sukalbėjus rožan
čiaus maldas, su velione skautų, 
-čių organizacijos, jos artimųjų 
draugų,-ių vardu atsisveikino 
v. s. Ona Zailskienė. Ji pasisa
kė būsianti t ik viena kalbėtoja, 
nes velionė, visą gyvenimą bu
vusi labai kukli darbininkė, ne
pageidavo iškilmingų laidotuvių. 
A. a. Marytė per visą savo gy
venimą pasižymėjo nepaprastu 
darbštumu, pareigingumu, kuk
lumu, geraširdiškumu. Jei ji 
matydavo šąlantį artimą, ati

duodavo savo drabužį, jei sutik
davo alkstantį — pasiūlydavo 
j a m savo valgį. Taigi buvo vi
sais atvejais gražus ir sektinas 
pavyzdys. 

Baigdama savo kalbą, O. Za
ilskienė velionės atminimui pa
skaitė mirusios poetės J . Vai
čiūnienės eilėraštį "Kad sugrįž
tum". 

Gegužės 15 d. mirusios kars
t a s buvo pervežtas į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią 

— Dr, Julius Slavėnas, New 
Yorko valstybinio universiteto 
profesorius, kalbės aktualia te
ma apie Lietuvą amerikoniškuo 
se istorijos vadovėliuose. Pa
skaita įvyks Lituanistikos Ins
tituto suvažiavime Clevelande, 
gegužės 17 d. 2 valandą. 

— Antanas Daukantas, San
ta Monica, Calif., kuriam neat
sargus vairuotojas žiauriai su
trupino kojos kaulą, jau grįžo 
iš bgoninės. Gijimo procesas tę
sis ilgai. Daukantas yra LB a-
pylinkės iždininkas. 

— Kun. Viktoras Dabušis, 
ALRK Federacijos Jaunimo 
stovyklavietės "Dainava" tary
bos pirmininkas, gegužės pabai-

I goję a tvyksta į Dainavą, kurioje 
išbus iki birželio mėn. pradžios. 

Į naują valdybą i š r ink ta : I Gegužės 25 dieną 1:30 vai. p. p. 
Kaulėnienė, J. Šidlauskas, VT. sekmadienį įvyks stovyklavietės 

dokumentai, 
pritarė. 

susirinkimas t a m 

Pahulionis, Pr. Rumšą, J. Jokub-
ka, K. Rožanskas, VI. Palubec-
kas, Al. Dauginas, St. Rudokas, 

tarybos posėdis Dainavoje. 
— JAV Lietuvių bendruome

nės VJI-sios tarybos trečioji se-
K. Valentinas, VI. Polikauskas, j sija įvyks Clevelande, Ohio, 
L. Apanavičius, Kandidatais U-
ko J. Benetis, J . Aukščiūnas, 
Jadvyga Aukščiūnas. 

Tokiu būdu abu klubai susi-
Marąuette Parke, iš kur po ge- jungė ir naujoji valdyba viską 

1975 m. birželio 20-21 dienomis. 

dulingų pamaldų gausus čika-
giškių — velionės artimųjų bū- ją vardą, tiek bankų knygutes f f$ 

turės peržiūrėti ir pervesti į nau 

ir k. Tenka tik palinkėti sėk
mės veikloj ir gražaus bei na
šaus sugyvenimo ir darbo. K, 

ŠVČ. M. >L GIMIMO 
PAKAP. ŠV. VARDO DR-JOJ 

Gegužės 11 d. per 8 vai. r y to 
Mišias. Šv. Vardo Jėzaus dr-jos 
nariai pagerbė savo motinas ir 
žmonas, Motinų dienos proga. 
Du šimtai pasipuošė gėlėmis 
procesijoje, žygiavo į bažnyčią. 

Į Pasaulio jaunimo kongresą Pietų 
Amerikoj iš Clevelando vyks V. 
Lenkauskai te, V. Gaižu tytė, U. Sta-
saitė ir P. Joga. Atrankos komisiją 

Po Mišių, parap. svetainėje bu- s u d a r ė g i e o r g a n i 2 a c i j u atstovai: 
Kun. G. Kijauskas, SJ, M. Lenkaus-

doL Užsisakiusiems iki š. m. 
birželio 1 d. knyga kainuotų 12 
doL Užsakymus siųskite LKDS ; 

Centro Komitetas Adomas Vi 

Nuotr. A. Guibinsko 

X O a. a, Alisės Waitekait is 
sielą, vienerių metų mirties su-

liušis, 4050 S. Campbell. Chica-: kaktį minint, šv. Mišios bus at
našaujamos sekmad., geg. 18 d_ 

x Salomėja šagamogienė, 
Chicago, TU., nuoširdi "Draugo" 
skaitytoja, atnaujindama prenu- vaikis 
meratą paliko 10 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Lietuvių Prekybos rūmų 
narių susir inkimas įvyko gegu
žės 14 d. Dar iaus ir Girėno sa
lėje. Susirinkimą pravedė pirm. 
J. Bacevičius. Sekretoriavo Bru
no Gramontas . Charles Austin 
parodė filmą. Dr. Jonas Valai
tis skaitė paskai tą apie rūkymą 
ir plaučių vėžį, pailiustruoda
mas vaizdais. St. Balzekas pa
aukojo 500 dol. moksleivių sti 

rys palydėjo į Šv. Kazimiero ka
pines, kur ji ir buvo palaidota. 
Taip baigė savo prasmingą gy
venimą skautininke — pedago
gė, kuri visą gyvenimą, atsisa
kiusi sukurti savo šeimą, ieško
jo laimės kitiems ir, tikėkime, 
ją surado Amžinybėje. (bk) 

SUSIJUNGĖ ANGLUOS IR 
BRITANIJOS LIETUVIŲ 

KLUBAI 

Gegužės 11 d. įvyko Chicagos 
Anglijos ir Britanijos lietuvių 
klubų susirinkimas Vyčių sa
lėje, kuriame dalyvavo per 70 
abiejų klubų narių. Atidarymo;A. Zakarauskas. Pirm. Phil 

t rumpus žodžius tarė J. Šid- Krause pasidžiaugė gausiu ats i -
lauskas ir Rumšą, pirmininkauti j lankymu, išreiškė inklėjimus, ir 
pakviesti A. Lakas ir A. Pu- pakvietė programos vedėją inž. 
žauskas, o sekr. B. Brazdžionis. A. Barakauską, kuris anglų ir 
Pirmininkai pareiškė, kad abi i lietuvių kalba irgi išreiškė Moti-
valdybos jau ilgą laiką puose- ; nos dienos proga, širdingus svei-
lėjo susijungimo būtinumą. Pa- j kinimus ir prisiminė mirusius ir 
sirodė, kad abiejų klubų siekiai į gyvas motinas. Konstanci ja 
ir veikla panaši, jų planai kil- į Skelly jausmingai perteikė mo-
nūs. telieka tik sueiti ir veikti. { nologą, "Motinos meilė", jos 
Nominacijų komisiją sudarė J. pačios kompozicija: Buvo šiltai 
Šlajus, A. Mikštas, B. Kuras, B. j sutikta. Žurnalistas V y t a u t a s 
Blekys. Revizijos komisijon iš- j Kasniūnas papasakojo linksmą 
rinkta Pužauskas, Lakas, Juod- \ prisiminimą iš Lietuvos, sukėlu

sį gražaus juoko. 

vo pusryčiai, kuriuos apmokėjo 
laidotuvių direktorius Jonas G. 
Evans. Maldą sukalbėjo kun. 

kienė, N. Kersnauskaitė, K 2iedo-
nis ir J. Malskis. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

S. Malas, S. Žukauskas, O. 
Deksnys, A. Rododman ir p-lė 
H. Kodis. Dvasios vadas kun. 
A. Puchenski baigė šį puikų 
rytmetį malda. J. A. Skelly 

Sesijos globėjai yra LB Ohio 
apygardos valdyba. JAV LB 
Tarybos prezidiumas paruošė 
LB tarybos trečiosios sesijos 
darbotvarkę, kuri buvo išsiunti
nėta visiems LB Tarybos na
riams. Prezidiumas, peržiūrėjęs 
Tarybos narių padarytas pasta
bas, pateiks galutinę "darbotvar
kę nariams ir spaudai prieš se
siją, kuri įvyks birželio mėn. 
20-21 dienomis Clevelande, 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
Birminghamo BL, d-jos 

skyriaus valdyba ir nariai ener
gingai ruošiasi metiniam lietu
vių sąskrydžiui rugsėjo 13 d. 
Birminghame. Ryšium su są
skrydžiu numatyta organizuoti 
jaunosios kartos menininkų pie
šinių, o gal ir rankdarbių paro
da — konkursas. Už geriausius 
darbus numatyta skir t i premi
jas. Tuo reikalu vyksta pasita
rimai su senosios ka r tos prity
rusiais menininkais. 

VOKIETIJOJ 
— A. a. prof. Z. Ivinskiui pa

minklas pagal dail. A. Krivicko 
projektą jau užsakytas. Pamin
klą numatoma pašventinti ge
gužės 24 d. — velionio gimta
dienio išvakarėse. 

ARGENTINOJ 
— Stasys Kunca ruošia ma-

I tricas pagaminti Lietuvos sim-
! bolį — vytį, kuris bus spaudžia-
| mas iš varinės skardos, maž
daug 30 per 25 cm. dydžio. Jos 
atspausdinimui matricos kainuo
j a apie du milijonus pezų. Turint 
matricas bus galima pagaminti 
didesnį skaičių. 

— "Birutės" draugija suorga
nizavo ir jau veikia naujas jau
nimo šokių ansamblis. Ansamb
liui priklauso šiuo metu vienuo
lika mergaičių ir penki berniu
kai. Šokių mokytojas — Luis 
Lemberis, buvęs L. centro jau
nimo šokių mokytojas. Ansamb
lio įgaliotinės yra Jane Macaity-
tė ir Zuzana Gražulevičienė. 
Jaunųjų birutiečių Jaunimo kon
greso atstovės ruošos komitete 
yra Vikorija Bagdonaitė ir Ana 
Marija Burbaitė. 

CHICAGOS ŽINIOS 

go, UI., 60632. (pr.) . . . . . . . 
„ M K „ r , ° V a l ^ . r y t ° : T , J e Z U l t U k ° P . l y - ipendr jų fondui. Stipendijos bus 
X Albinas Kurkulis, akcijų. cioje. Gimines, draugai r p d ^ - I J Į J J J U e e e u ž ė s 18 d Beverly 

brokeris dirbąs su Rodman and j tami prašomi pamaldose daly-1 *. " ~ _ , 
jCountry Club. 

X Ukrainiečių Veteranų są-
į jungos delegacija gegužės 17 d. 
! a tvyks ta į Chicagą pasitarti su 

Dzūkų dienos programa: ! L.K.V.S. "Ramovės" centro val-
x Evergreen Parke savininkas dėl j gegužės 17 d.. 7:30 vai. balius! dybos ats tovais glaudesnio, ar-

išsikeiimo į kitą steitą parduoda 6 J J a u n i r n 0 c e n t r e . Staliukus re- i timesnio bendradarbiavimo ir 
kamb. mūr. rezidencini namą. 3 miee., i . , .. „ „ . ^„„_ . . , A. . . ». 
1% vonios, atskiras valgomasis, didi I z e r v u o t | tefef. H E 4-23*0, LA nuolatinio, pastovaus ryšio pa
le virtuvė. Gerai įrengtas rūsys. 2 maš., 3-1883 ir 927-5980. 
garažas. 50 p. sklypas. Arti krautuvių Į Gegužės 18 d. pamaldos Tėvų 
ir susisiekimo. Tel. 423-554* (sk.) j jėzuitų koplyčioje, po pamaldų 

( s k ) iškilmės 

Eenshaw. Inc^ patarnauja akci- Į vauti ir prisiminti ją maldose. 
jų, bonų, fondų bei kitų verty- Stasė Varnaitienė 
bių pirkime ir pardavime. Susi- (pr.) 
domėję skambinkite 332-0560 

prie paminklo — pra-
x Pardavimui pajamų na- ves A. Drūtys. (pr.) 

mas. Šiaurėje prie ežero ir labai 
gero susisiekimo. 

x Everjjreen Parke savininkas del iS-
I sikėlimo j kitą steitą parduoda 6 kamb. 

Čia pat krautuvės. UŽ 2-jų mūr. rezidencinį namą. 3 mieg., \lĄ 
blokų statoma nauja kolegija.,vonios- a f s k i r a s *"%"'•«*. dWel* vir. 
TV- • <»ort rt^vr, • * m i « tuvė. Gerai įrengtas rūsvs. 2 mas. ga-
r a j amų W . U W } metus, T e i e r . ! ^ w p s k l y p a s 

Arti krautuvių iri 
728-3632.. (sk.) susisiekimo. Tel 423-5548. (sk.) 

laikymo, reikalais tarp lietuvių 
ir ukrainiečių veteranų. 

x V. Romanas, Wilkes Barre 
lietuvių veikėjas, "Draugo" ben
dradarbis, mums prisiuntė ma
lonų laišką ir auką dienraščiui 
stiprinti. Dėkojame. 

x P e t r a s Vėbra, Chicago. 
UI., dažnai paremia "Draugą". 
Ir dabar prisiuntė didesnę auką. 
AČiū. 

x Dr. J. Žemaitis, VVauke-
gan, BĮ., atnaujino prenumeratą 

Iškilo gražių pasiūlymų veik
lai: sujungti abiejų buvusių 
veiklos planus, biuletenį "Angli
koną" panaikinti ir jo vieton 
parinkus vardą išleisti kitą: Su
sirinkimas pritarė. Kun. Kuz
minskas kvietė įstoti į Paverg
tos Lietuvos Bažnyčios rėmėjų 
eiles ir būi knygos "Kronikos" 
mecenatais. Bal. Brazdžionis pa
siūlė sudaryti filmą iš buvusių 
Anglijoj ir kitur gyvenimo. 
Kaulėnienė ką nors kultūriniai 
surengti, nevien tik banketus, 
A. Lakas siūlė išleisti almana
chą. Naujoji valdyba prašoma 
laikytis socialinio tarpusavio 
paramos, ypač nariui susirgus. 

V. Palubeckas paprašė, kad 
laike dviejų savaičių būtų perim-

Rima Polikaitytė ir jos bro
liukai Audrius ir Darius padai
navo, "Mamytei" J . Bertulio 
daina; Grįšiu, grįšiu" F . S t ro
ko daina. Mažutė Rima jaudino 
visus su "Vainiku mamytei" , V. 
Šimaičio eilėraštis. Solistė Van
da Stankienė dainomis "Tykiai , 
tykiai Nemunėlis teka" , "Pilki 
keleliai" ir "Motinos va lsas" vi
sus sužavėjo. Akompanavo so
listei ir šokėjams, Al. Stelmo-

LIETUVIŲ POLICININKŲ 
ŠOKLU 

Amerikos lieuvių policininkų 
sąjunga geg. 24 d. 8 v. v. Wood-
lawn legiono salėje, 7724 So. — Benjamin Raymond School, 
Kedzie, Chicagoje, rengia šo-!3663 So. VVabash, Chicagoje. 
kius. Taip praneša jų ryšinin- į Policija greit sugavo įtariamuo-
kas su visuomene D. Dausinas. sius. 

PERŠOVĖ MOKYTOJA 

Mokytoją Harold Shanafield, 
62 m., du jauni banditai apiplė
šė ir peršovė netoli jo mokyklos 

KVOTOS GAGE PARKO 
MOKYKLOJE 

Nus ta ty tos rasinės mokinių 
kvotos Gage Parko aukšt. mo
kyklai, 5630 So. Rockwell Chi
cagoje. Nuspręsa, kad joje bus 
2800 mokinių, kurių 48r'c neg-

,rų. 427c baltų, 8 % Lotynų 
kas. šokėjų grupe "žilvitis va- A m e r i k o s i r 2 , - ^ v e d ė j o 

dovaujant Vandai Stankienei ir 
Anicetai Mažeikienei, gražiai 
pašoko. 

Susan Krause paaukojo 12 
chrizentemų gėlių laimingom 
motinom. Virtuvės darbininkės, 
kurios surengė šiuos pusryčius 

tos naujos valdybos knygos ir I buvo Cassie Sloger, S. Wabol, 

šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos "STUDIJŲ ir pridėjo auką. Dėkojame. 
DIENOS" įvyks Kent State Universitete, liepos 1 1 - 1 3 d. i x Aukų prisiuntė: po 4 dol. 
Programa griežtai akademinė. — Dr. J . Mališka, J. Sedlickas; 

Kviečiame visus studentus dalyvauti. po 2 dol. — M. Ulėnas. Kazi-
, _ _ _ ^ - _ _ _ _ , _ « _ _ _ _ '• miera Varnis. Ačiū, 

Sv. Jurgio proga Clevelando Pilėnų tunto skautas M Morris davė skauto 
įžodi, jam kaklaraištį užriša tunt. ps. R. Vasys 

nuosprendį. Kvotos maždaug 
at i t inka dabart inę padėtį. 

PADĖS VIETNAMO 
PABĖGĖLIAMS 

Kard. J. Cody paprašė katali
kų labdaros sąjūdį Chicagoje 
sudaryti planus, kaip būtų gali
ma daugiau pagelbėti pabėgė
liams i š Vietnamo įsikurti Ame
rikoje. Žydų federacija Chicago
je sutiko įkurdinti 500 Vietna
mo pabėgėlių. 

LANKYSIS VOKIETIJOS 
PREZIDENTAS 

Vakarų Vokietijos preziden
tas VValter Scheel birž. 18 d. 
lankysis Chicagoje. Jo garbei 
mero R. Daley padėjėjai orga
nizuoja pietus. 

DAUG STUDENTŲ 

Chicagoje esančiame Ulinois 
Circle universitete šiuo metu 
yra rekordinis skaičius studen
tų — 17,658. iš jų 10,735 vyrai 

SICLO KEISTI JAV 
POLITIKA 

"Chicago Tribūne" vyr. r e 
daktorius Cl. Kirkpatrick. kal
bėdamas Jungtinio žydų fondo 
pietuose, pabrėžė, kad JAV-bės 
turi keisti savo užsienio politi
ką: aiškiai apibrėžti savo t iks
lus ir jų siekti, visų pirma lai
kytis Monroe doktrinos, kad 
niekas iš šalies negali primesti 
savo valdymosi sistemos Ameri
kos kraštams. 

DOVANOS 
IŠ "DRAUGO" 

Nuotr. VI Bacevičiaus i r 6,923 mergaitės. 

Dovanų rinkinys "Draugo" admi
nistracijoje kas savaitę didėja. Dabar 
galima gauti dovanų giminėms ir pa
žįstamiems visokioms progoms. 
J. Budrys atvežė gražiai papuoštų 

lietuviškų lėlių, J. Vizgirda ir L. Moo. 
trimas atsiuntė rankdarbių, Z. Dapkie
nė paliko rinkinį keramikos darbų. 

Atvykite J "Drangą", 4545 W. C SL 
Chicago, IU. SW529. 


