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Kaip Kambodija 
kapituliavo 

vLon Nol klika ii jo karininkai bus pakarti", paskelbė komunistai 

PHNOM PENH. — Vienas is- on, sostinės įgulos viršininkas, 
torijos lapas užverstas, Kambo- ir budistų vienuolių viršininkai 
dija vakar pasidavė. Penkerių atėjo pas Khmer Rouge. Atvyks 
metų kovos prieš raudonuosius ta ir kiti fronto vadai ir pareiš-
ir jų talkininkus pasibaigė ne- kia savo lojalumą. 
laimingai. Amerikos politikai Premjeras Long Boret ir kiti 
toj Azijos daly taip pat didelis buvę ministeriai iš sostinės ne-
smūgis. Niekas tikro skaičiaus išvyko- Gen. Sirik Matak, vie-
gerai nežino., bet per tuos metus nas vadų, kurie 1970 nuvertė 
žuvo apie ketvirtis milijono gy- Sihanouko vmausybę, pasitrau-
ventojų, o benamių liko milijo- kė į Phnom vienbutį, kur įsikū 

Saigonas gali 
išsilaikyti 

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas yra didesnis op- Į 
timistas, ned jo bendradarbiai i 
ir sako, jog Pietų Vietnamas 

. gali išsilaikyti, jis tuo pilnai j 
re Raudonasis kryžius ir paskel- j Utikilięs, ^ tik ^ ^ ^ t u r ė s 

Ištikimai kovoję prieš komu- ^neu t ra lumą. Su juo yradar,{ ^ „ e k o n o m i n ė s p a r a r n o s . 
nistų jėgas, pasilikę krašte iki keh generolai Ten pat yra Jung | B ū t i n a i r e i l d a ? 2 2 ^ d o l e r i 
paskutinės vatendos pasidavė ^ T a

r
u t ? a t s t o v a i i r u ž s l l i k ę i karinės paramos. Maskva ir Pe- j 

Khmer Rouge malonei ar nema- ^ r ~ T > . " kinas savo įsipareigojimus Ha-
loneL Jų skaičiuje prezidento . A u s t r a l l J a b u v 0 P™ji, ku- n o j u i ^ ^ š i a u r ė s v i e t n a m ą į 
Lon Nol brolis gen. Lon Non. ri , P^P3*™ n a u ^ komunistų r e m i a K o d ė l ^ ^ t u r f a t s i . 

valdžią, 
Jugoslavijos radijas pranešė 

Sihanouko patarimą gen. Suth-
sakham ir kitiems buvusiems 
vadams po Lon Nol išvykimo 
greičiau pasitraukti iš krašto ir 
išvengti numatyto likvidavimo. 

Vakar jų laiku 1 vai . p. p. 
Phnom Penh radijas buvo pra
dėjęs transliuoti įrekorduotą ka
rinės vadovybės atstovo kalbą, 
kad jie pasiruošę kapituliuoti ir 
kalbėtis su "broliais iš kitos pu
sės", bet juostelė buvo pertrauk
ta ir nugalėtojų atstovas pra-

sakyti remti savo sąjungininką? 

Saigonas. — Prez. Thieu panei 
gė amerikietiškam ''Time" ma
gazine paskelbtą istoriją, kad 
Thieu ir Kambodijos prezidentas j 
Lon Nol bandė iš savų kraštų 

"VVASHDsGTONAS. — Fordo į išvežti aukso atsargas, 73 mil. 
bilo: "Mes čia atėjome ne kai- administracija buvo paprašiusi | dolerių, į Šveicariją, 
bėtis. Phnom Penh paimtas jė- 200 mil. dolerių evakuacijai iš 
ga". Toliau dar pridėjo: "Lon Saig'ono amerikiečių ir tų viet-
Nol klika ir visi jo karininkai namiečių, kurie negali pasilikti. 
bus pakarti". Atstovų rūmų pirmininkas Carl 

Po valandos per radiją buvo Albert minėjo, kad toks prašy-
pranešta, kad gen. Chaim Chhu- mas Kongrese vargiai bepraeis. 

Kinai išniekino 
rusų paminklą 

Giscard 
konferencijoj 
nedalyvaus 

Aukų skaičius 
pakilo iki 110 

BRIUSELIS. — NATO šalių 
mbasadoriai galėjo patvirtinti, 
ad jų valstybių šefai kitą mė

nesį viršūnių konferenciją tik
rai turės. Tik paskutiniuoju me
tu persigalvojo prancūzų Vale-
ryu Giscard d'Estaing, ir jau 
žinoma, kad nedalyvaus, savo 
veton atsiųs užsienio reikalų 
roinisterj Jean Sauvagnargues. 

Prieš importuotą 
vyną 

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė, kitų Bendrosios rin
kos valstybių spaudžiama, a t 

BEIRUTAS — Aru susasau-
dymų dienomis Libano užmnštij 
priskaičiuota jau 110- Min, pir
mininkai Rashid Solh sakė. kad 
vyriausybei tarrir.ir-kau>arrt pa-
vy-:v ; \ . ^ : i r n - palestiniečius su 
i-rA-iis^ca-s lir*a:_i-į<čia_s faian-
gistais. Prie taikos iaug prisi
dėjo ir arzhų lygos gen. sek-
rvtor.-.^ Mahmoud P-^d ir kiti 
arabų vadaL 

.^ji.darausi krizė beveik bu
vo paralyžavus: Beiruto gyve-
:.~_TU_ Gatvės buvo tuščios, tna 
dienas neveikė mokyklos, užsi
darė įstaigos ir krautuvės. At
sistatydino t rys socialistai mi
nisteriai, o kiti trys žadėjo pa
daryti tą patį. 

Falangistai yra stipri, gerai 

liūs ir sunkvežimius, net trau
kinius ir rastą italų vyną nai
kinti. Narbomie, Pezenas ir Tou-
louse miestuose maistininkai pa
degė valdžios įstaigas, protes
tuodami, kad valdžia leidžia im
portuoti vyną-

Kai Mao Tse^tungas ir Ciang Kai-šekas gėrė tostą. Tai buvo 1946 Čun-
štinge. 

Dubčekas gali 
būti ištremtas 

PRAHA. — Aleksandrui Dub-
čekui, 1968 buvusiam liberali
niam komunistų partijos vadui, 
dabartinis šefas Gustav Husak 
pataria susikrauti lagaminėlį ir 
išvažiuoti iš Čekoslovakijos. 
Dubčekas, nušalintas iš visų pa
reigų, išmestas iš partijos, Slo
vakijos užkampy dirba papras
čiausią darbą. Jis turėjo drą
sos praėjusį rudenį parašyti raš
tą parlamentui ir pasakyti, kas 
yra krašte negerai. Laiškas da
bar atsirado Vakaruose, ir jį pa
skelbė daugelis laikraščių, tarp 
jų ir "N. Y. Times". 

Husak as Dubceką pavadino 
neatsakingu asmeniu; "Jei jis 
nori atnaujinti kovą, turi žinoti 
ir.kokios to gali būti jam pa
sekmės". Patarė jam išvažiuoti 
į Švediją. Švedijos premjeras O-
lof Palme neseniai Dubčeką pa
gyrė, pavadino jį drąsiu vyru. 
kuris savo rašte išdrįsta pasa
kyti, kad dabartinis režimas ne
siskaito su tautos valia ir todėl 
neturi įgaliojimų kraštą valdy
ti. Prahos vadai savo valdžią 
ir galią panaudoja blogam, žmo
gaus teisių varžymui- Husakas 
dar pakartojo Dubčeko žodžius 
1969, jog anas buvęs vadas lau
kė kalėjimo ir gal egzekucijoj. 

Vokiečiai gerina 
apsiginklavimą 

Hamburgas — "Die Welt" rase, 
kad Vakarų Vokietija, skirtingai 
nuo kitų Vakarų Europos šalių, 
NATO dalyvių, savo įnašą į Va
karų gynybą žada padidinti. Žy
mi dalis išlaidų skiriama šarvuo 
čiams. Vokiečių kariuomenė gaus 
210 naujų patobulintų tankų 
"Leopardas", zenitiniu baterijų, 
pontoninių tankų ir kt. 

Atsiliepė apie vokiečių dnkluo 
tų pajėgų stiprinimą ir ok. Lietu 
vos spauda. "Tiesa" bal. 9 uždė
jo antraštę "Karingasis Bundes
vero Žvėrynas". 

Maskva. — Sovietų Tass paskel j 
bė apie paminklo kažkuriam 
Madžiūrijos mieste, Kinijoj, pa
statyto sovietų kariams, išnieki
nimą. Tass sako, kad paminklas 
buvo išniekintas viešai, matant 
miesto gyventojams. 

"Sovietų Sąjunga pasipiktino 
tokiais maoistų išpuoliais, provo
kaciniais veiksmais ir atkreipė 
valdžios dėmėsi. Užsienio reikalų 
ministerija paeriškė protestą Ki
nijos ambasadai Maskvoje. Pareis 
kime buvo pabrėžta, kad, spren
džiant iš pažymėtų faktų, oficia
li Kinijos valdžia skatina atskirų 
Kinijos asmenų įžeidžiančius 
veiksmus prieš tai, kas brangu 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos tau
toms ir kas simbolizuoja jų bend
rą kovą prieš imperialistinius ja
ponų agresorius", — sakoma Tas-
so pareiškime 

Ūkininkams 
nepalankus oras 
Antverpenas. — Jau praeitą ru

denį Europos žemės ūkis nuken
tėjo dėl lietaus. Mašinos ir trakto 
riai skendo dirvose. Derlių nu
imti — cukrinius runkelius, bul
ves ir kt. talkininkavo kariai ir 
moksleiviai. Ne visur buvo pasė
ti ir žiemkenčiai. Vien mažoje 
Belgijoje žiemkenčių kviečių pasė
ta tik 120,000 ha, kada norma
liai pasėjama 166,800 ha, ir 50,-
OOOha žieminių miežių vietoj 100, 
000 ha. 

FORT LAMY, Chad. _ Po 
įvykusio perversmo, visa Chad 

Chicago Heights S t James nio pobūdžio straipsniais. valdžia atiteko karinei tarybai, 
ligoninėje po iįgckos ir sunkios A. a. Leonardas žinutis buvo Jos prieky yra gen. Felix Mallo-
ligos balandžio 17 d. 9:30 vaL išskirtinių sugebėjimų visuome-j^m. išleistasis kalėjimo- Buvęs 
ryto mirė ilgametis "Draugo" nininkas, dirbęs tarp Amerikos ] prezidentas Tombalbaye, ėjęs 
redaktorius, visuomenininkas, or lietuvių nuo atvykimo į šį kraš-jtas pareigas nuo valstybės pra-
ganizatorius ir įvairių organiza- tą. Jis organizavo lietuvius moks i džios, 1960 metų, buvo nužudy-
cdjų pirmininkas a. a. Leonardas leivius, Lietuvos Vyčius, darbą- j tas. Karininkų taryba panaiki-
šimutis. Liko liūdinti žmona An- vosi Tautos Fonde, kovojo dėl j n o visas veikusias valstybės in-
gelė, trys sūnūs ir duktė su šei- Lietuvos nepriklausomybės, rink \ stitucijas — parlamentą, minis-
momis. darnas aukas ir sakydamas pat- '• tenų kabinetą, aukščiausiąjį teis 

Velionis buvo gimęs 1892 m riotines kalbas. Lietuvą užgro-m^- ekonomines ir kitokias ta-
lapkričio 6 d. šėrikų km.. Šilalės bus bolševikams, jo didžiausiu! ryhas. 
valsč., Tauragės apskr. Mokėsi rūpesčiu sukurta Amerikos Lie-
Šilalėje, Kaune ir Maskvoje Į tuvių Taryba, kurios pinrdninku 
Ameriką atvyko 1913 m., stu- išbuvo 25 metus, vėliau pakeltas 
dijavo Valparaiso universitete garbės pirmininku-
teise, socialinius mokslus, žur- .. -.. . 
įcuc o u u ^ m ^ mv,xu«uo, i.u± Amžiaus našta privertė suma-
nanstiKą. „. .. , . . 

_ .z ,. , . ,._,_,.• zinti spaudos ir visuomeninius 
Turėdamas palinkimą dirbti ^ ^ ^ M p a s k u t i n ė s ^ 

spaudoje, korespondencijas jau p a r a šydavo straips-
pradėjo rašyt. Lietuvoje, o at- . , . • . r , J . •y., _ . į ' . . . nių, vpac apie senąsias organ;-vvkęs Amerikon tuoj įungesi i . . . . . . . 

i - i " « j j " f e * zacajas, senuosius veisėjus, vi-
spaudos darbus, rašydamas .. ..TT^^.. 
"Žvaieždutėie" "Katalike" ve- S U O m e t P 0 2 3 1 ^ 3 1 vertindamas 
Žvaigždutėje . Katalike , ve- lietuviškam gyvenimui. 

hau redaguodamas Lietuvos Vy- £ * 2*m*idas šimutis buvo 

! šaukė draudimą įvežti italų vy- organizuota antikomunistinė or-
įną. Vyriausybės nuolaidos t a - ; ganizacija, daugiausia iš krikš-
čiau negelbsti, Ir prieš pigų vy- \ &onil* maronitų. Palestimečiai 
ną sukilo prancūzai, pietinėje j yra daugiausia muzulmonaį Fa-
Prancūzijos daly, pasieny su j langistai spaudžia valdžią,, kad 
Italija, prancūzai pradėjo Uo-I J* P61" d a n « d u o d a teia^ P * 1 ^ 
kuoti kelius, tikrinti automobi- Į tiniečiams, kūne savo neatsa

kingais veiksmais provokuoja 
Izraelio užpukiinėjimus. 

Medalis su 
Shirley Temple 

ROMA- — Jungtinių Tautą 
agrikultūros organizacija paga
mino medalį, kuriame romėnų 
grūdų deivės O r e s modeliu bu
vo Shiriey Temple - Black, da
bar Amerikos ambasadorė C&a-
noje, buvusi Amerikos delegatė 
Jungtinėse Tautose- Vienoje me
dalio pusėje jos atvaizdas, kitoj 
ji tarp vaiku. Medalis pagamin
tas atžymėti didelį moters įna
šą j socialinę ir ekonorninę pa
žangą. 

Okupuotoje Lietuvoje plafiaf 
praktikuojamas vakarinis (pamai 
ninis ir neakivaizdinis moky

čių žurnalą "Vytį". Ypač daug pakeltas ir "Draugo" garbės r e 

SAN FRANdSOO. — Ketu
riasdešimt sovietų ir lenkų žve-jmas. Vakarinėse pamainose mo
jų laivų operuoja netoli Ameri-jkosi 16—29 metų amžiaus asme-
kos pakraščių į pietus nuo Sanįnys. Ši ašis metais būsiąs išleistas 
Francisco, kur yra didžioji ka- j 100,000-tasis vakarinis abituri-
ro laivyao bazė. lentas. (E.) 

TRYS MASKVOS KLAIDOS 
LONDONAS Britų spauda 

iškėlė tris klaidas, kurias pada-
ruoju politinio bkrro nariu. Spe-
loib'uojama, kodėl jis dabar bu-

^ i 2ZH5T' > T D a r ? ^ k ^ " - ' daktorium. Jis jautė pareigą pa-i r e sovietai Pirma klaida buvusi, vo atleistas. Gal arčiausiai tiesos 
tarimais ir raštais net ir ligos k a d Aleksander šelepinas, bu-1 bus, kaip tvirtina sovietologai, "Moksleivyje". Nuo 1918 iki 

1926 metų buvo "Garso" redak-. . 7Z - .. . , I . metu ateiti redakcijai pagalbon, 
tonus, kol buvo išrinktas j ne
priklausomos Lietuvos seimą ir Lietuvių visuomenė pajus ne
išvyko su visa šeima į Lietuvą, tekusi didelio lietuvio patrioto, 
Grįžęs Amerikon 1927 m. buvo žymaus veikėjo, našaus spaudos 
pakviestas "Draugo" vyr. re- darbininko ir sumanaus išeivijos 
daktorium. kur ypač pasižymėjo organizatoriaus (apie laidotuves 
savo publicistika ir visuomeni- bus pranešta vėliau). 

^ i p ^ ' -"•v'ypi 

§į pavasarį vėl lietus ir sniegas 
su šlapdriba per Velykas ir po 
Velykų labai užtęsė pavasarinę 
sėją, ir Flandrijos žemumos dir
vose tyvuliuoja vanduo. Kur pa-

«| j sėta, dėl šalto oro sėkla nedygsta. 
Žirniai, pupos, cukriniai runke
liai turėjo būti pasėti dar kovo 
mėn., bet nepradėta. Ir gyvulius 
reikia šerti tvartuose. Ūkinin
kams didelis smūgis: rudenį mė
nesį anksčiau uždaryti tvarte, o 
pavasari vėl mėnesį ilgiau neiš
leisti j ganyklas. 

Aiakjancier Dubčttk 

vęs KGB, slaptosios milicijos | jog to norėjo per visus 10 metų 
vadas, buvo paskirtas profesi-jpats Brežnevas, genralinis sekre-
nėms sąjungoms vadovauti ir; torius. Nesėkminga kelionė į Bri-
tuo atvėrė pasaulio akis. patvir- tani ją, demonstracijos ir prhmni-
tino, kad darbininkus kietoj;mas pasauHtri visų KGB žudyrrių 
rankoj laiko toji pati KGB. Ant- | \T vergų stovyklų Kremliui buvo 
roji klaida buvusi, kad Maskva, daugiau negu nemalonu. Gali-
Šelepiną dar panoro parodyti ir j m a s dalykas, kad Brežnevas ir ty-
pasauliui, pasiuntė jį į Londoną.! c j a jį paskatino "pakeliauti po 
Trečioji, ir pati didžiausia, kad j laisvąjį pasauli.", kad vėliau ture 
manė, jog pasaulis nieko nežino, j tų priežasčių jį apkaltinti netiku-
kas yra KGB, ir tikėjosi, jog sm- elgesiu, nemokėjimu apginti 
jų delegatas bus sutiktas bent sovietų imperijos "garbės" ir to-
taip, kaip sutinkami i r kiti už- Į dėl toks apjuoktas valdžios žmo-
sienio valstybių atstovai, kad ir g ^ netinka sėdėti aukštam poste, 
jam bus bent koks respektas. j o a r yra žinomi Nelepino planai, 

metams praėjus nuo Chruščiovo 
nuvertimo, tą patį padaryti ir su 

N 
SS* 

Kuo visa tai baigėsi, žinome. 

Pašalintas iš politinio biuro 

Maskva. — Nereikėjo ilgai j tL 
laukti, ir Šelepinas iš galingiau-į 
sio sovietų posto, politinio biuro, 
pasalintas, Maskvos radijas trum
pai pranešė, kad **Aleksander 
Šelepin. jo paties prašymu, buvo 
atleista N iš politinio biuro". 

Šelepin buvo jauniausias 2 to 
biuro, r:k 56 metų. KGB virši
ninko pareigas ėjo Chruščiovo 
laikais. Manoma, kad jis daug pri
sidėjo prie Chruščiovo nuverti
mo, ne< tik mėnesiui praėjus nuo 

Brežnevu ir noras jo vieton įsės-

KALENDORIUS 

Balandžio 18: šv. Apolonijus, 
šv. Antija. Sudvinas, Totilė. 

Balandžio 19: šv. Simonas, 
šv. Galata, Nomgaila. Lazdūnė, 

Saulė teka 6:08, leidžias 7:33. 
ORAS 

Vtotnamiečiai pabėgėliai Ir vi&aa jų turtas, kurį galėjo pasiimti 

Daugiausia apsiniaukę, šilta, 
50 proc galimybė hetaus, apie 

to atsirJdmo, buvo pakeltas tik-! 65 laipsniai-
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SVEIKINAM LIETUVIŲ SPORTINI JRUNIMfl 
JUBILIEJINĖSE ŽAIDYNĖSE 

Rytoj 9:30 vai. ryte Quigley ir : 1. rungt. 9:30 2aibas - Litua-
Currie H.S. salėse prasideda 25 - niea. 
šios Š. Amerikos lietuvių sporti- 2. rungt. 111)0 Neris — Toron-
nės žaidynės. Jau 25 metai, kai to Aušra. 
kasmet lietuviškas jaunimas su- 3. rungt. 1:30 N. Y. - Žaibo — 
sirenka susipažinti, pabendrau- Lituanicos laimėt, 
ti, parungtyniausi. O šiemet jų 4. rungt. 3:00 1 ir 2 rungtynių 
net 500! pralaimėtojai 

Entuziazmas nesumažėjo, skai! 5. rugnt. 4:30 Bostonas — 2 
Čius vis didėja. i rungtynių laimėtojas. 

Šios šventės proga sveikinda-• Vyrų "A" — sekmadienį (Curie 
mi tą jaunimą, j am linkime ir-H.S. 4949 S-Archer Ave. 
ateityje nemažiau entuziazmo, o : 6. rungt. 11:00 dėl trečios vie-
varžybų metu lietuviškos ir spor-Įtos. 
tiškos dvasios. Tegul geresniem (Marąuette Parke 6700 S. Kedzie) 
būna lemta laimėti, tegul la imė- į 7. rungt 3:00 Finalas 
tojai nepasimeta pergalės! Vyrų "B" šeštadienį 9:30 r. 
džiaugsme, tegul pralaimėtojai Quigley South, sekmadienį 9:30 r. 
nenusimena, o pasimokina ir pra Curie H.S. 
deda galvoti apie sekančius me
tus. 

25-TLT ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIU FIZINIO 

AUKLĖJIMO IR SPORTO 
SĄJUNGOS KREPŠINIO IR 

TINKLINIO ŽAIDYNIŲ 
GARBĖS KOMITETAS 

Jaunių "A" šeštadienį 9:30 r. 
Curie H.S-, sekmadienį 9:30 r. 
Curie H.S. 

Jaunių " B " šeštadienį 10:30 r. 
Curie H.S.. sekmadienį 12:30 Cu
rie H.S. 

Jaunių " C šeštadienį 9:30 r. 
Quigley South, sekmadienį 9:30 r-
Finalas Marąuette Parke. 

Lietuvos generalinė konsule. Mergaičių šeštadienį 9:30 r. 
Juzė Daužvardienė, kun. dr. J. Curie H.S. 5:00 p-p. Quigley So. 
Prunskis. kun. Algimantas Ke- Sekmadienį 9:30 r. Curie H.S. 
zys, S.J., sen. Frank D. Savickas, Į Tinklinis moterų, A, B, mer-
aldermanas Kenneth Jakšy, Alto. gaiČių B, berniukų prasidės šešta 
pirm. dr. Kazys Bobelis, PLB dienį 9:30 ryto. Mergaičių A 11:00 
pirm. Bronius Nainys, Balro pirm.. ir vyrų 12:00 visos rungtynės vyks 
Marija Rudienė, Antanas Rudis, į Curie H.S. salėse. Vyrų tinkli-
Jurgis Janulaitis, dr. F V . Kau- ;n io finalas sekmadienį 1:3Q p.p. 
nas, Albertas Kerelis, dr. Petras | Marąuette Parke. 
Kisielius, Stanley Molis, Petras 
Petrutis. 

Lieka tik didžiuotis ir linkėti) 
tokios pat sėkmės sekančiame 
turnyre Denver mieste, kuriame 
be Laver ir kitų žvaigždžių dar i 
dalyvaus ir garsusis J. Connor . ' 

STALO TENISAS 
NAUJOS LIETUVAIČIU 
PERGALĖS KANADOJE 

Balandžio 5 ir 6 d. Quebece 
.įvyko "Eastern Canada O p e n " 
stalo teniso varžybos. Be eilės už
sieniečių, jose dalyvavo ir dvi 
Aušros ir 14 Vyčio klubo stalo 
teniso žaidėjų. 

Geriausiai pasirodė Gloria Ne-
šukaitytė, kuri laimėjo net 3 pir
mas vietas ir vieną antrąją. Ant
roji vieta jai teko 17 mt. grupėje, 
kur ji baigmėje pralaimėjo prieš 
aušrietę B. Plučaitę 3-1. Kanados 
meisterė Violeta Nešukaitytė šį 
kartą sušlubavo ir pusiaufinaryje 
pralaimėjo prieš 1974 mt. Indijos 
meisterę. 13 mt. grupėje pirmąją 
vietą laimi vytietė A Sinkevičiū
tė prieš L. Radzevičiūtę 3-0. 15 
mt. grupėje laimėtoja Gloria Ne
šukaitytė prieš L. Avist 3-0. Taip 
pat Gloria žaisdama su kiniete 
Hsu laimi vyrų " C * klasės dveje
to varžybas-

Violetai nepasisekus vieneto 
varžybose, ji atsigriebė dvejetuo
se. Moterų dvejete ji su 13 mt. se
sute Glorija po gražios kovos 
baigmėje įveikia R. Bajernee ir 
G. Hsu 3-2. O mišriame dvejete 
su E. Caetano taip pat po geros 
ir sunkios kovos 5 setų kovos lai
mi orieŠ F. Watson ir G. Hsu 
3-2. - -
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KREPŠINIS 
DAR VIENAS J A U N Ų J Ų 

KREPŠININKU LAIMĖJIMAS 

Marąuette Parko (Nativi ty) 
pradžios mokyklos 7 skyriaus krep 
šinio komanda pereitą savaitę lai
mi dar vieną didžiulį turnyrą — 
St. I. Fisher, kuriame dalyvavo 

Marąuette Parko švc. M. M. Gimimo parap. mokyklos krepšininkai. Iš 
kairės: klūpo Kęstutis Degutis. Leonas Jonikas, Darius Bal t ras . Ri
mas Stasiulis, Robertas Blinstrubas. Stovi: Tomas Valaitis. Edmundas 
Saliklis. Vytas Liškunas, Tomas Dachotai, Petras Stukas Užpakalyje 
treneriai Coleman Connolly ir Ed. Foley. Nuotr. Z. Degučio 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

• Re<2akcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesajgo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos pnsiunėiiunos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien K 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie- 5 
niais nuo 8:30 iki 12:00. S 

• Administracija dirba kas- S 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- S 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 5 

S This publication is available in microfilm from: 
| XEROX UNTVERSITY MICROFILMS 
= 800 Zeeb Road, Aan Aj-bor, Mich. 48106 
JtlIlIlIlIlIlUilIttIlllllilIltllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIlllllltHHl 
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G r a n d Rapids, M i c h . 
MAŽYTĖ PATAISA IR 

PAPILDYMAS 

net 30 geri*usių pietinės Chiea-
Trumpa žaidynių iškilmingoji! g ^ komandų, 

dalis sekmadienį 2:30 popiet, ' Lengvai praėję pirmuosius ra-
Po to vyrų krepšinio finalas. | ^ kvartfinalyje jie užtikrintai 

Šeštadieni vakare Dariaus ir feimi prieš St. Cajetan 51-33, pus-
Girėno salėje 4416 So. VVestem j f į n a i y j e po g e r o s kovos įvefkia 

(Qurgley įve. sportininkų susipažinimo šo St. Cristrna 42-36 ir pagaliau fi
nale sutriuškina St. Florian 67-49. 

R U N G T Y N I Ų LAIKAS IR 
M E T A 

Vyrų ' ' .V 
South 7800 S. Western Ave.) Iki ai. 

Komandą sudarė E. Saliklis, T. 
Dacbota, C. Jonikas, R. Stasiulis, 
V. Liškunas, D. Balzaras, K. De
gutis, P. Stukas, T . Valaitis ir R. 
Blinstrubas, "Į "Ali Star ' s" vėl 
buvo išrinkti E. Saliklis, T . Da-

| chota ir V. Liškunas-

BOSTONAS — R. APYGARDOS 
KREPŠINIO MEISTERIS 

ffįn **^ 

V. Liškunas dviejuose turnyruose buvo išrinktas geriausiu žaidėju. 
Nuotr. Z. Degučio 

Rytų Apygardos pirmenybės 
šiais metais vyko per du kartas. 
Pirmoji dalis, kurios tpasekmes jau 
davėme, vyko Niujorke. Antroji 
pereitą saviatgalį įvyko Bostone. 

Jaunių " D " klasės rungtynėse 
Bostono ' G r a n d i s " lengvai nuga
lėjo Niujorko LAK net 59-10. 

$ ? ^ B $ Vyrų rungtynės buvo gero lygio 
Ibam** ir įdomios. Bostonas pas save su

žaidžia puikiai ir užtikrintai laimi 
114-99. Jie dalyvauja žaidynėse ir 
be abejo, yra rimčiausias kandida
tas meisterio t i tului . 

"Draugo" 80 Nr. (75.4.5) a-
pybraižoje iš G": and Rapids, Mi-
chigan. Agnės ?otoraitienės ne
tekus, pt. gražiais žodžiais, gra
žiai išreikštomis mintimis pri
s t a to a, a. Agnę lietuviškajai vi
suomenei. Iškeli i jos didelę mei
lę i r prisirišim* lietuviškai dai
nai iki pa t s savo akių užmerki
mo-

Toje apybrai 'oje pt. pamini, 
kad iš jos šeimos yra kilęs ir 
buvęs žymusis Lietuvos krepši
ninkas Ju rg i s Jurgela- Noriu į-
t e rp t i ir mažą pastabėlę. Tas 
krepšininkas, Agnės brolis, ne 
Ju rg i s Jurgėla, bet Juozas Jur
gela. Deja, t a s Juozas, jau 1961 
m. gegužės 2 d. Chicagoje nuo 
širdies smūgio iškeliavo j anapi
lį. Palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse, k u r jau buvo palaidoti 
jo tėvai Antanas ir Barbora 
Jurgelai. 

Su tuo Juozu pirmą kartą te
ko susitikti, kaip su giminaičiu 
pusbroliu 1937 m„ kai j is atvy
ko į Lietuvą treniruoti Lietu
vos šaulių s-gos sportininkų :r 
buvo įjungtas į Lietuvos krepši
nio komandą. Su kitais iš užjū
rio krepšininkais Lubinu, Tal-
zūnu, Budriunu (is Waukega-
no) , Kriaučiūnu, Žuku. Savicku, 
Juozas ir įvedė mūsų Lietuvą į 
Europos krepšinio meisterius. 
Kaune krepšinio žiūrovai Juozą 
labai mėgo ir mylėjo. 

1939 m. vasarą, jau dėl ar 
tėjančio ka ro grėsmės, Ameri

kos konsulas Kaune, Juozui ir 
kitiems amerikoniukams pata
rė grįžti namo- Tas ir įvyko — 
visi amerikoniukai iš Lietuvos 
išvyko. Jau čia atvykus į šitą 
pusę Atlanto, tuojau teko ir su 
Juozu, jau kaip su giminaičiu, 
susitikinėti. Juozas dažnai su 
pasiilgimu prisimindavo tą Ne
muną ir Kauną. 

A. a. Agnės mama Barbora 
iš namų Skirmuntaitė, buvo gi
musi Ang'ladegių kaime, Skaud
vilės parapijoje ir krikštyta gre
timojoje Girdiškės parapijos 
bažnyčioje. Vladas Sk. 

PAVOJINGI AUGALAI 
BITĖMS 

Botaniko A. Šuberto daugelio 
metų tyrinėjimai rodo, kad kai 
kurių augalų žiedai yra savotiš
ki spąstai bitėms. Visų pirma 
pažymėtina apie įvairių rūšių 
žiovelnius. kurių vainiklapiai, 
atskridus bitei, užsimerkia ir bi
tė bei kitas vabzdys negali iš
skristi iš vainikėlio. Aguonos, 
ar tėjant lietui, taip pat užmer-
k'a savo žiedus, tokiu būdu įka-
lindamos bites. Daug augalų, 
pvz., gelsvalapė usnis, saulėgrą
ža, plokščialapė zunda ir kiti 
išskiria medžiagų, kurios sulipi
na bičių sparnelius, kopytes ir 
jų kūno plaukelius. Lankant kai 
kuriuos augalus, bičių kojytės 
aplimpa žiedadulkėmis, vabz
džiai krinta žemėn ir žūsta. 
Taip pat kai kurių rūšių vėdry
nų ir liepų žiedadulkės tur i bi
tėms nuodingų medžiagų. 

t a t PB &-S22& 
DR. ANHA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija l» moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija 

•44* So. PulasU Road (Crawfora 
Madfeal BoUding) TeL LU 5-8446 
8007 W. 83 PL, Justfce, DL 509-0500 

Priima ligoniu* pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skamolnti 174-801» 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weat ft&rri Street 
Kampas 6S-člos tr Callfornla 

VaL: plrmad., antrad Ir ketvlrtao 
6 Iki 7:S0 vai. vakaro. 

SeStad. nuo S lkl 8:30 vai 
Pagal susitarimą. 

Ofiso tetef. 476-4042 
RczkL tel. WAIhrook 6-S048 

TeL afiss RE 4-ttft, re*. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2494 West 7lst Street 
Vai pirm ket« 

ujtrad., oenk" 1 -1 
susitarus. 

lkl ? Doplt, 
rei Ir Seit W 

Or. Ant. Rudoko kabinetą peremr 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 5Lst Street 
TEL. GB 6-2400 

Vai pagal susitarimą, plrmad. i 
».etv. 1—i Ir 7—»; antrad. Ir peni 
tad. 10—t, ftefttad 10—I vaL 

• Mšk. 

V. G E R U L A I T I S LATMl 
ST. LOUIS T U R N Y R Ą 

Kai jauna ir nauja žvaigždė 
pradeda kilti į padanges, jos ne
besustabdysi... T a i p ir V. Geru
laitis, pradėjęs šiiros metus su 
sensaciškomos pergalėmis, nesu
laikoma: veržiasi vis aukštyn. 
Nauja pergalė St. Lovas miesto 
turnyre, ir dar kokia. Pirmąjį ra-j 
tą gavęs be žaidimo a<ntrame jisi 
nugali australą Case 7—5, 7—-6V 
toliau kitą kylantį amerikietį, sa
vo dvejeto partnerį Mayer 4—6,1 

6—3, 6—2, po to Boroviak 7—6, 
1—6, 6—3. Pusfinalyje gauną nei 
ką kitą, o pasaulio teniso galiu 
ną, trijų ' 'Grand slams" laimėto-l 
ją, australą Rod Laver. Rungty
nės nepaprasto lygio ir drama
tiško įtempimo. V. Gera!artis 
jam prilygsta smūgis prieš smū
gį, o pergalę pelno tik dėka savo 
greičio. Jis laikomas greičiausiu 
pasaulyje teniso aikštėje. Laver 
krenta ri—4, 3—6, 6—4. 

Baigmėje prieš jį TharmeT, ku
rio servavimas lekia 127 mylių 
per vai greičiu. Greitesnio sefvo 

nėra. Taigi greitis kojų prieš grei 

tį servo. Pirmąjį setą Gerulaitis 
jaučia dar. sunkių rungtynių, \ 
prieš Laver nuovargį, raumenys 
dar kiek sustirę. Thannfer leng
vai laimi 6—2. Tačiau antraja
me Gerulaitis atgauna ritmą, sa
vo tikrąjį greitį, pasitikėfrrna. Vi
sa eilė sensaciškų taškų, retkar
čiais su trupučiu laimės jam at
neša antrąjį setą 6—2 Fr užtik
rintą pergalę trečiame <>—3. 

Su milijonaris amerikiečių. 
Šias rungtynes tolevizijofe tebė
jo ir ne vienas lietuvis. Jaudinosi 

FUTBOLUS 

— Europoje sužaistas pirmasis 
pusfinalinių taurės varžybų ratas. 

Meisterių varžybose: Ba*yefn 
M-uenchen — Prancūzijos S t 
Etierne 0-0. Leeds United — Bar-

celona 2-1. 

Taurės laimėtojų varžybose: 
Kieiv — Erndhoven (Olandija) 
3-0. Budapešt — Bergrad 2-1 . 

UEFA varžybose: Ensehede, 
jie visi, Širdis drebėjo su kiekvie-Olandija — Tur in 3-1 . F. C. 
nu Vyto klasišku srr.ūgru, o kai Koeln — M'gladbaeh įvyks vė-
Missouri gubernatorius jį pasvei;liau. 
kino ir įteikė 12,000 dol čekį. joj — — — 
trnmpas sklandu, žodis ne vie-j c ^ ^ 9 £ g Ą Šveicarijoje 
nam gal .stravke »r d S ^ i R s m o l ^ ^ E t m y p o s j a u T > i u ^ l o pir-

Ut:Kl\ l .SIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ODOS -
PLALiCŲ PR1KŽICRA1. Šveicarijos Patentų Inntituto garan 
tuoti. Geriausia dovana Jūsų giminėms, pažįstamiems Ir sau. 
JIB S oz., 16 savaičių vartojimui. Jūsų užsakymus siųsti su 
$6.00 apmokėjimu — -JIB LABORATORY, 1437 So. •••«» Ave., 
Cicero m. S0650. JIB Atstovybe. 2498 Daugall Rd.. vVindsor, 12, 
Ont., anada. /1B Skyrius: 7 8/ntt«art SO, DulsburRerstr. 7-10 
W. G-rmany. Vaistinėse: i A 4, 2557 W. 6»th St Chicago; 
&Oth Ave. A t4th st.. Cicero; 1*40 W. 47tb St., Chicago, 2»23 K. 
Milfvaokee Ave* 1147 K. *shlsnrt Ave* Chleesjo h* t. t. 

ašarrą 

Televizijos komentatorius, jį 
menybės. 16 komandų paskitsty-
TK j 4 grupes, kurių " C " grupė 

ne kartą pavadino Tftfnianian ; ypatinga? įdomi: V. Vokietija, R. 
Lion", rrurrrpai rrusvfeti }o kilmę 
iš 1ietu\*rų tėvų. kurie apleido L?e 
t^-a. Vemdami nuo nrsfsTco oku
panto. Neužmiršo d a r pridėti, 
b*a Jo va m aes Vytautas yra btr-
VttsiOs galingos IieMrrofc. kara
liaus vardas 

Vokietija, Rusija ir Suomija. 

— 2mogu« y r a daufjriau negu 
atrtrpss \r rlnona — rr«n Vnr y>a 
zrnoįpB y r* t r vtea ISta . 

N . Mazabutė 

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best vvtyto 

51/'% 
» • • • 

iid «nd 

Q u « r t e r l y 
OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EAUNUPTO W 5 6 

seo us for 

AT OUR 10W RATES 
WtTH «fPAYr/16IMT 

TO FU YOOR I.MCOMt 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK *OAD CHICAGO, OUNOIS «U0t 
*rm KAUNAcnAs, Pr*tidą*t PboMt Vlrflak 7.7747 

HOURSt Mon.Tu«.Pri.9-4 Thur,9-8 S a t . ^ 1 

SERVING CHICRG0 «ND SUBURBS SINCE 1S05 
* 5 3 = = 

i 

Of» tel 7SS 4477 Rez. PR 8 6960 
DR. E. 0ECKYS 

;YI>VT<XIA IR CHIRT-HU* 
specialybe - - Nervę ir 

Emocine Ligos 
CRAWFoRD MEDICAi BL'lLX>LNO 

M4» So. Polanki Koad 

Valandos pagal susitarimą 

Bedd. tel _ GI 8-687S 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

VKrSERUA TU MOTERT; LIGO' 
OlNEKOIX)GI>"ft CHIRITIGUA 
61S2 So. Redrif %ve., WA 5-2670 
Valando* pagal ausi tarimą 4rl oe-
<t«*I»*?Ha tkamhtmi: MI 2-«>001 

Tel - BE S-5898 
DR. A. ft. «.€VKKAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGĄ 
Specialybe AJriu ligom 

8907 West lOfed Street 
Valandoe pagal sueltariiną 

OflM teiet. F B 8-a«9 
M . \kn\fkk MKšEVIiMDS 

* O K • A 
V A I K Ų L I G O S 
2866 Weet Ord Street 

Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir p«nk 
noo 12 lkl * vai. Ir mjo » fld * 
vai. vak., MHad. ano l lkl 4 vai 

Ote. PO 7-4000 Be*. GA S-7«7» 

IR. L JENKINS 
1TDYTOJAS TR CHIRURGAI 

8844 WeM « $ r t Street 
Valandoa pagal susitarimą, 

Q R K. A. V JUCA5 
TeL 460-4441 arba IX) 1-4BO.-5, jei 

aeatRiuepia 561-1070 

Otlmi: 8408 W. Vnrth Arktine 
8S14 Ne. W«wtera Aveane 

VsJanooa pacai vusltarlm* 

vW telefonai 61BMS81 
DR. F. V. KAURAS 

.YtmrOJAS TR CHTRTrRGA 
1497 Oo 49tb Ooort Otrerr 

si ksj»dt*r t»-1? tr t T TrwM*<1 u 
•nMad ttk mMitarns 

DR. TERESE KAZLAUSKAS 
v Ana; LKJŲ ST*EciAL»rt 

9796 W. 14S Street 
Orfasae Pmrk, Itt. 00462 

Valandoa pagal aucdtarijną 
. . . T^a. — "WMIRff 

ftil ofiso b- boto OLymptc 2-415b 
DR. P. KIS1EU0S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
144S So. 50th Ave»ae, Oeeeo 

Saadlen l-» vai. Ir 6-8 vat vak 
Išskyrus trečiadienius , 

* sttsJiMaaBls 13 lkl 4 vai. poptot 

TeL RElianca 6-1811 
0R. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 West S9th Street 

VaL. prrmad., antrad., kstvlrtad U 
penktad. nuo 12-4 vai p. p. • - ! 
«al. vak. seštad U - l vai. p p 
trcčlad. uždaryta 

DR. IR£NA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGĖ 
sICPtKTO IR VAIKŲ U O V 

SPECIALISTE 
MKDTCAL BTJItDOra 

71M South W«stern A v f u t 
/alandos: Kaadlen nuo t* vai ryt? 
kl 1 vai. popiet. 

Ofiso telef. B E 7-USS 
Resld. tde l . SSS-mifl 

Ofiso H E 4-1818. Res . P B *>tSS1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
5YDYTOJAS IR CHLRURGAS 

Specialybe vidaus ligos. 
2494 West 71st Street 

(Ti-os tr CanrpbeO Ave^ kacupM 
/aL: plrmad., antrad., ketv. Ir psakt 

Nuo 8 lkl 7 vai. u. p. 

Tik susitarus 

TeL — 282-4422 

DR. ROMAS PETK9S 
^KTTJ LIGOS — CHIRURGIJA 

ofisai: 
111 R. WABASB AVE. 

«O0 N. CENTRAL AVE. 
Valandos pairai susitarimą 

0R. reARJTPŪeKAŠ-

O P T O M E T R I S T A S 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. Tlst S t — TeL 737-4349 
Tikrina akiu. Pritaiko akintas tr 

"comtaet lensgs". 
Vidaryta Bee Vai. pagal 

DR. LEORAS SEIRUTU 
fNKSTŲ. POSLftS LR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street 

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

OOn tei. 77M899; rts. 

DR. 1. J, SIM0RAIHS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 69rd 8 tM« 

Ofkjo t e l B E S-441S -
Bcssd. cm a-oan 

VsJ&ndos: pirm. tr ketv. n u 1 vai 
lkl S v a i p. p. Ir nuo T lkl t v a i vak 
*ntr. ir penkt ano 1-8 vmL p. a 

ir vakarais pagal 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHfRttRGAS 
ATOSTOOOSK 9d fcal 2« « . - » « -

katu t esant kreiptis pas dr. 3, BakftL 
Bendra praktika ir moterį) Ugot 

Ofisas tr TCB. SftBS W. SStfa S t 
TeL PRospeM S- tS t t 

Oftao vai Pirm., aatr. tree. tr 
/<«kt nuo 2 lkl 4 vai. k* ano t lkl • 
r. v. Aestad 2-4 vai. popiet fr Vttte 
alku pasai susitarimą 
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Katyno sukaktis ir 

SISTEMOS. NIKMOMNCIOS ŽMOGŲ EGIPTO UŽSiEriiO POLITIKA 
Bet kurios pasaulėžiūros, po- šalčių spirginamą nekūrenama 

litinės sistemos ver tė išryškėja karcerį. Visi pripažįsta, kad Egipto 
iš to. ką ji padaro su savo se- 1940 m- pavasarį pradėtos iš'prez. Sadato 1973 m. spalio m. 
kėjais. š is egzaminas ypatingai to s koncentracijos stovyklos;įsakymas pulti Izraelį ir tuo pa-
daugeliu atvejų atskleidė, kaip vežti g rupės kalinamų lenkų ka-; siektas dalinis laimėjimas sustip-
nežmoniškai žiauri komunistinė rininkų, j pirmas siuntas pa-1 rino jo prestižą ne tik Egipte, bet 
pasaulėžiūra, iškeldama savo se- renkant aukštesnio laipsnio ka- ir visam arabų pasaulyje. Tuo 
kėjuose nežmoniškus polinkius, rininkus. Jiems buvo skelbiama, |karu buvo sugriauti du mitai: 
kruvinai kankinančius tuos , ku- kad jie paleidžiami namo. Au- \ Izraelio nenugalimumo • arabų 
ri* tik patenka jų kontrolėn. torius pasakoja, ka ip sunkveži-nesugebėjimo kariauti. Tas karas Ii 

Naita Sadato sumanumi, tapo dideliu ginklu 

P. GALCYS 

BUDAS 20GAUS GYVENIMUI 
PRAILGINTI 

Šiais laikais mokslininkai ieš-1 
i ko būdų prailginti žmogaus gy- j 

Prasidėjus 1973 m . karu i , Sau- I v e n i m * > Pfveifoi orgfmizraĄ taip, 
di Arabija, Tmmtiim\ Kataras , Li- j į į į • * * senatv-eje tmkama! 

kos į Viduržemio jūrą. Sadatui 
pavyko įvykdyti tu.> toli siekian- Į 
čius susitarimus tu< metu, kai E-
gipto ūkis pergyvei > rimtus sun
kumus Jis išgavo iš arabų pa-

bija, Alžirija ir kitos a r abų valsty- j funkcionuoti. 
! bes sumažino ar visai sulaikė naf -žmogus 

Tyrinėtojai sako, 
yra neatskiriamas 

šaulio daugiau paramos Egiptui,, 
.. . kovoje su Izraeliu negu kada k o t l

J ! Š e i U e s ' n e s V ' 
^Labai gyvas to įrodymas, ta i miais išgabenta grupe buvo per- arabams suteikė naują savigar-; n o r s t a i b u v o M * N 

išžudymas lenkų kar in inkų pas- duota automatais ginkluotiems bos orumo ir prestižo jausmą. Per1 

kutinio Lenkijos užgrobimo pra- enkavedistams, iš kurių žiauraus;25 metus pirmą kartą egiptiečiai 
džioje. šiemet sueina 35 metai elgesio paaiškėjo, kad juos ve-!pasirodė galį sumušti Izraelį, jei 
nuo tų Katyno žudynių i r jos ža mirtin. Dalis karininkų, kai 'yra gerai ginkluoti ir tinkamai 
labai prisimintinos. Ki tados bu- enkavedistai šautuvų buožėmis • vadovaujami- Išprovokuodamas 
vusiose Lietuvos žemėse, apie 20 ėmė m u š t i pasupusius, puolė į naują karą, prez Sadatas priver-
kilometi-ų nuo Smolensko, 1943 ginkluotus sargybinius, iš kaijtė didžiąsias valstybes įsikišti į 
m. buvo surasti masiniai kapai, kurių įstengdami ne t at imti au-j arabų — Izraelio konfliktą ligi 
Tarptautinė komisija, ištyrusi tomatus . Tačiau j i e buvo vieto-1 tol negirdėtu mastu. 
radinius baisiuosiuose masiniuo- je nušauti . Knygos autorius sun 
se kapuose, nus ta tė , kad buvo kiai sužeistas, nudavė negyvą. 
išžudyti lenkų kar ininkai , kurie * 
buvo patekę į bolševikų nelais-

tos teikimą JAV ir Olandijai , n u o *?^°* i r H*™"*™*, k u " 
smarkiai suvaržė jos pardavimą rie atsiliepia įj))imi»m proce-
V. Europai ir Japonijai . Visa tai i**1*- > * ] ' a u i r f*0^6 ^ n ' 
privertė JAV spausti Izraelį ieš- i^* 1 nurodinėjo labai svarbius 

Europos ūkis g e n i m ą paUucančius veiks-
pradėjo rimtai nega luo t i dėl naf-į111115; « " • ? f * v a ? d e m * f l z m ę 

.tos stokos. Naftos g inklas p a š o - — * * • . f a * * racionalų marti 
senui. Viso to įsda-oje jo santy-| ,. , , . ., & .. , ,- e nimasi,saikingumą ir t t 
kiai su arabų kravais pagerėjo, i f hAm ^ T ' ž " ° ^ 
išskyrus Libiją, hs karštakošis I d a t a s ^ / f " * ™ - T a s jų susrtan- Pvz., Vokietijos mokslininkas 
vadas Kadaffis sav. kraštą labai j mas *****? * " £ v a i s l ų / K 2 " ! i r ' B**** * V . Huflendas ra-
norėjo sujungti su Egiptu, ^ 1 ^ . p u s e s , J« Igai jno a r a b ų naftą šb, kad svarbiausią reikšmę gy 
Sadatui pavyko te susijungimo 
išvengti. 

Kryptis į Idtu> arabus 

Egiptas apskaičiavo jėgas 

Sadato iniciatyva rodo, kad jis ! 

į lyga. 

Prez Sadatui atr dė, kad daug 
naudingiau suartėti su Saudi Ara-

I *• ~r- . . ,. ' bna ir gauti is ps ohtine bei h -
Jis ma tė , kaip nuvežti prie I apskaičiavo, jog, nepaisant gal:-; J . & J\ v . 

vę. Buvo moksliškai iš t i r t i 4.143 d u o b į u karininkai surišus jųimos nesėkmingos pabaigos, poli- i " a n M . n ? ? a r a m * J , r n ^ k o s u _ 

lavonai ir atpažinta jų tapatybė, „ ^ a g užpakaly buvo iššaudy-!tirriu atžvilgiu to karo jis n e p r a - l " 1 3 1 ^ ^ u n ^ w ^ua\ ™ 1 * , 
Iš viso nužudytųjų buvo apie g paleidžiant iš nugaros kulkas I laimės, nes buvo tikras, kad S. Są " e s ^ o n b e A a t > ^ s a r , a l I U S ^ ^ , . . . 
^AnA u, į*«*.iM^uim. MI uugdjoo AuiR» j Egiptui buvę Pitikimesnis uz 1 ••• ,.4. . •*•- . •• . !daug reikšmes tun darbas. Jis 
10,000. I rjakauši sumesti i bendra duo- l^oga negali leisti dar v;eną kar-i bJ T . . . . „ . ,-. _ . ; mejimo. politiniu požiūr iu j:s bu ?, . * 

b*<iSmo{ o+oL-T -̂̂ A I , ^ J «.~. i jMiKiioį, bmiKH- } ūtiiur^ QUO- , . . . . _ , , . ; nepastovų Libijos Kadaf f} Taip Į . , V • ,. *. v suteikia visoms organizmo siste-
Kadimai atskleidė. kad tos be pask iau ant t n lavonu buvo tą arabams pralaimėti. Tokiu at-! r "Z , . . . _. .. > vo jam labai n a u d i n g a s . Šiuo zy-; . 

masinės žudynės buvo atliktos ^ S T a n S č i a u S ^ N - ^ s a jof įtaka Vid. Rytuose | P ^ Sadatas susna- ir su Smjos| ^ S a t s s W . Ry tų būkle išve-į ^ ^ * - " ~ • « • l r Tm 

venimo prailginimui turi saikin
gumas ir gera nuotaika. Jis tvir-

tiekiančias valstybes žymiai pa
kelti jos kainą ir nepapras t a i pra
turtėti, o iš kitos — palaipsniui j tina, kad žmogaus gyvenimą 
siaurindami naf tos tiekimą Va-į trumpina liūdesys, nusiminimas, 
karams, arabai su rado būdą! baimė, pavydas ir neapykanta, 
spausti JAV laikytis a rabams pa- į Taigi, sprendžiant pagal jo nuo
lankesnės politikos. i mone, džiaugsmas yra sveikatos, 

Politinis l a imė j imas Į į į ? n * u , n o * i l g° &>'enhno ** 

Nors Sadato ryžtas pult i Izra-i 
elį nedavė Egiptui l emiamo lai-i 

prez. Assadu ir sudarė su juo pla
ną kartu pulti lira-, iį. 

Prieš pat karo pradžią Alžirijo 

1940 m. kovo - gegužės mėn- ^ atvežti sunkvežimiu. Autoriui I sužlugtų. Prez. Sadatui pavyko 
(Chicagos lenkai tą liūdną su- nak&a pavyko pabėgti , pasiekti labi valstybes įstumti į Vid. Rytų, 
kaktj minėjo balandžio 13 d.) . Rumuniją ir Šveicariją, vėliau i sūkurį, kad jų atšildytiems san-! 
Tarp nužudytųjų a tpaž in t i 2 ge- laisvosios Lenkijos vyriausybės I tykiams grėsė pavojus vėl užšalti. ; je buvo susirinlįususi neutraliųjų į Rytu problemą į ta rp taut inės po 
nerolai, 50 pulkininkų, 165 ma- buvęs a tgabentas į Londoną, o Prieš pradėdamas karą, Sada- j valstybių konferencija svarstyti į litikos centrą ir didžiąsias valsty-
jorai, 440 kapitonų, 146 karo 
gydytojai. 10 veter inar i jos gy
dytojų, 1 dvasininkas. 221 civi
lis, kiti — žemesnio laipsnio ka
rininkai. Jų t a rpe buvo ir eilė 
Vilniaus kraš to lietuvių. 

Speciali laisvosios užsieny su-

buvęs a tgabentas j Londoną. 
iš čia pasiekęs JAV- Nors i r be
sislapstydamas ki ta pavarde, 
t r i s k a r t u s buvo bandomas pa
grobti enkavedistų. 

Atsiklausus knygos leidyklos 

Maitinimasis 

Senam žmogui svarbu t inka
mai maitintis. Mat , senatvėje or
ganizmas daug mažiaus suvarto
ja energijos, todėl ir maisto pro
duktų kiekis turi būti mažesnis. 
Mokslininkų nuomone, senyva
me amžiuje maisto paros kalori
jų kiekis neturėtų būti didesnis 
kaip 2000. Patariama apriboti gy 
vulinės kilmės riebalus. Naud in 
giau vartoti augalinį aliejų ir 
šiek tiek sviesto. Mėsos ir mėsos 
sriubų senesnio amžiaus žmonės 
neprivalo kasdien valgyti. Mėsą 
naudinga valgyti tik virtą arba 
troškintą. Kiek galima dažniau 
mėsą reikia pakeisti Šviežia žuvi
m i Rūkytos bei sūdytos mėsos 
arba žuvies seniems žmonėms 
geriau vengti. Patart ina dažniau 
valgyti rūgusio pieno, varškės, į-
vairių daržovių, vaisių. Cukraus 
ir kitų saldumynų pataria valgy
ti mažiau, nes jie žmogų tukina, 
o nutukimas seniems žmonėms 
yra kenksmingas. Be to, pataria
ma valgyti 4 kartus per parą, ge
rai sukramtyti maistą. Jei nėra 
patinimų, tai senas žmgus tur i 
pakankamai gerti skysčių — 1 

dė iš mirties taško, o Egiptui s u - 1 ' T V * T T " ^ * T - i T | — fi l i t r u s ** P a r ą - ** t o« s e n o 

teikė naujo l anks tumo ir naujų ^ a r b a s . * * f į R i n g u s * į £ ! amžiaus žmonių maiste turi būti 
draugų. Egiptas v ė l grąžino V i d . ! b m ! U S U ,k*okybLmU\ ? ° S . l i n k m S i daugiau įvairių vitaminų, nes jie 

i maisto medžiagų apykaitoje ar a - U y p a k i t u s i o s virškinimo organų 
nergijoje. Todėl fizinis ir protinis j ̂ ruktūros sunkiau pasisavina. 
darbas su atitinkamu poilsiu yra 
svarbus ilgo gyvenimo veiksnys. 

Be to, gyvenimo prailginimui 

Įmenu, būtina tonusą. Ta ip pat 

tas sustiprino savo .pozicijas kaip negrų diskriminavTią Pietų Af- į bes privertė bendra i ieškoti pa-
svarbiausio arabų pasaulio vado- j rikoje ir kolonizmą Rodezijoje ir įtenkinamo sprendimo. Ypač ps l TvjmmmatT^ 2 ^ a i ! į " 5 L Ą būti 
vo. Prieš 1973 m karą jis išlygi-' portugalų AngcJojV ir Mozambi- pastūmėjo Ameriką ieškoti susi- i ̂  fjzi^ė kiiltūra ir sportas. 
no santykius su nafta turtingiau- 'ke. Egiptui paivyku įtikinti dėle- tarimo, nesant ty l ia Izraelio part j 
sia Saudi Arabija, Kmvaitu bei i gatus ir gauti daugumos pasaulio į nere, bet veiklia būs imų derybų j Didelės reikšmės žmogaus il-

' dalyve. Taip Eg ip ta s atnauj ino į gam gyvenimui turi nervų siste-H. Regnery Cbicagoje, o-autas: kitais Persijos įlankos šeikais. su- j valstybių pritaemą arabų bylai 
paaiškinimas, k a d jie įsitikinę I sitaikė su Jordanu, pagerino san-! prieš Izraelį. Tts ių pritarimas 

sidriusios Lenkijos vyriausybės vįgo aprašymo t ikrumu. Lenkų į tykius su Palestinos partizanų or-1 arabams buvo labai naudingas, 
komisija ir J A V a ts tovų rūmų lakraščio '"Dziennik Zwiąžkowy" i ganizacijomis ir su Vakarų Euro- Jeigu prieš 197S m. karą tik 9 
komisija nustatė, kad t ie kari- redaktor ius J. Kravviec patvir t i - ipa (kaip vėliau pasirodė. Izrae- valstybės buvo nutraukusios dip-
ninkai tikrai buvo Sov. Rusijos n o > jcad, kas liečia Katyno įvy-lHo nenaudai) , padrąsino ameri- lomatinius santykius su Izraeliu,; j a imėjimas. Po 20 m e t ų nenu-
komunistų s u š a u d y t i IŪUS., knygoje paduodami faktai j kiečius investuoti 350 mil. dol-;tai, jam prasidėus. dar 18 Afri- ! trūkstamo priešiškumo i r antipa-

* tikri. Sut iktas vysk. A. Abra- Į nutiesti naftotiekį iš Sueso įlan- kos valstybių pasekė pirmųjų pa- . t j j ų dėl Nasserio ambici jų Egiptas 
Neseniai H e n r y Regne ry ben- mowicz paliudijo, kad nužudy-

diplomatinius santykius su JAV, 
nutrauktus nuo 1967 m. 

Egipto sąjunga su Saudi Arabi 
ja buvo labai n a u d i n g a s Sadato 

mos stiprinimas. Įvairus pergyve
nimai, nesantaika šeimoje, įvai
rios neigiamos emocijos kenkia 
sveikatai ir trumpina g>venimą, 
ir atvirkščiai — saikingas dar
bas ir tinkamas poisis, sugyveni
mas šeimoje ir darbovietėje, ge-

vyzdžiu ir tuo būdu per 20 metų :
 i r S a u d i A r a b i j a p a s i d a r ė drau- r a n u o t a i ^ tekamai veuaa ner-

u » i ; » t „ ; i ; n ^ ;~>™c t ^ m ' . n č • .... -^_..,-._ •»_«._:•._ J : J . T - „ - ' vu sistema, o uer ia n visa orea-drovė paskelbė svarbų i r intri- tųjų minėjime Cbicagoje daly- \ ar miestelio krautuvėlėje, kur par- į Izraelio teikiama joms techninė; g g ^ Karalius Faisa las didelėmis |** s i s t e m ^» ° P * W • " " f or& 
g u o ^ n t j veikalą — vieno iš t ų vavo daugelis Katyne sušaudy- duodami ledai. ^ j parama nuėjo niekais- Jungt. tau- j s u m o m i s ir ki ta ip pa rėmė Egiptą, n i z m a ^ 

^ t o s e fafogg Egiptas turi užtikrin 
tą 60 neutraliųjų valstybių para 

žudynių iš trukusio lenkų kari- tųjų sūnų ir dukterų ir jie dabar 5- N e S a l i išvykti už savo miesto 
• i - r - . J • -•* i i_l- _£*• ~' î  • • r t ribu. jei neturi švietimo valdvbos 

mnko iEug. Andna t i s Komorows- labai ryžtmgai kovoja pi reš ko- . * \ - r . jg-jįj^^ 
kio atsiminimus, su ra šy tus , tai- munistus . į f t ^NegaU važiuoti vežime ar au-
kinant J. 1 .̂ Gilmore. Autor ius * Itomobily su v\-riškiu. jei jis nėra 
nuolat gyvena ne t ik ra pavarde. Mes j au iš anksčiau žinor.e, ] tavo tėvas ar brolis 
nenorėdamas būt i nuolatiniam kaip bolševikai, užgrobę dalį \ 7- Neleidžiajma rūkyti cigarečių. 
pavojuje būti komunis tų nužu- Lenkijos, pakvietė lenkų pogrin. 

mą, ir tai smarkiai pakerta tarp
tautinę Izraelio padėtį-

Egiptas privertė Izraelį būti de-
fenzyvinėje būklėje , o jo diplo 

8. Neleidžiama dėvėti šviesių j 
dytam. todėl čia i r rašo slapy- džio vadus deryboms ir paskiau; T į ^ E ^ į ^ ^ n e R a l i ^ 
vardžm. Veikalas įspūdingas- juos visus areš tavo ir išžudė. Į V o p i auku dažyti. 
Pasakoja, kaip Gard ino karinės Tik vienam k i tam pavyko pa- į io . Turi vilkėti mažiausia du apa-
apygardos vyr iausias komandie- siekti laisvę ir t ą tragediją ap-; tinukus. 
rius gen. Vvilczynski su grupe rašyti . I1- Suknelė turi būti ne trumpes-
lenkų karininkų vykęs j Sovietų Mes pagaliau žinome, ką bol- i g £ k

k a i p d u ° ° l i a i * * Č i u r n i o k a u " 
kariuomenės š tabą derybom dėl ševikai yra padarę su lietuviais į UJ; j ^ t a s v o klzsk v 4 s a d a M l u 
pasidavimo, buvo rusų sušaudy- Červenėje, Pravieniškėse, Rai- : §va rj į,. j a u l d turi ^ §iuo t i niafiaa-
tas . Rusai Gardino apylinkėse nių miškelyje. Zarasuose. Pa- (šiai vieną kartą per dieną. Grindis 
3uėmė lenkų kar ininkus, sugrū- nevėžyje ir ki tose baisių egze- į turi iššveisti ir išplauti karštu ir 

' muilinu vandeniu bent kartą per 
savaitę. Rašomąją lentą turi nuva
lyti mažiausiai vieną kartą per die
ną. Krosnį turi užkurti septintą 
vai. ryte, kad 8 vai. klasė būtų pa
kankamai šilta. 

Kas norėtų būti mokytoja, jei 
ir dabar tos "taisyklės" tebegalio-
tų? M. St. 

do j gyvulinius vagonus ir, sa- kucijų vietose. Bolševikai k rau
kydami, kad kas ge ra i kiau- ju rašo žmonijos istoriją savo 
lems ir karvėms, t a s gerai ir žiaurumo liudijimą. Juk ir da
riems karininkams, be reikiamo bar paaiškėjo, k a d eilė Vietna-
maisto ir gėrimo gabeno j Sov. mo pareigūnų savo vaikus slap-
Rusiją. Didelius t a r p u s teko t a įmaišė ta rp j JAV gabenamų 
jiems eiti ir pėstiems, alkaniems našlaičių- Tėvai t ik tada visam 
be maisto. Minimas k a r t u bu- laikui su savo mažais vaikais 
vęs Vilniaus univers i te te studi- skiriasi, kai žino, kad negalė3 
javęs kapt. H. JagieUo. Buvo pas s ave gyvų iSlaikyti J ie jau-
nemažai sužeistų karininkų, ku- čia, k a i p žiaurūs atplūstantieji 
rie mirė pakeliui i r jų lavonus komunistai ir, p a t y s nebegalėda-
bolševikai iš t raukin io išmetė i nii išbėgti, bent vaikus gelbsti, 
laukus. * 

Jų grupę nugabeno į Kozels- Raudonoji lava. užplūdusi 
ką, kur apgyvendino buvusio Kambodiją, užplūs ir Vietnamą, 
vienuolyno patalpose, č i a pra- Komunistai t u rė tų parodyt i 
aidėjo žiaurūs t a rdyma i . Kari- kad j i e nors kiek ima paisyti 
ninkai buvo mušami šautuvų žmogaus teisių i r nesielgti taip 
buožėmis, parkr i tę spardomi ko- kruvinai žiauriai su gyventojais, 
jomis, vien su baltiniais laikomi kaip j ie elgėsi s u lenkų karinin-
šaltame karceryje 

Venktinas alkoholis ir rūkalai. 
Alkoholis kenksmingai veikia 
centrinę nervų sistemą, širdį ir 
virškinimo organų sistemą. Tai-

matija įtikino daugel į buvusių Iz
raelio draugų stoti į arabų pusę, 
Šiuo atžvilgiu Eg ip tu i sekėsi ne gi jo vartojimas skatina įvairias 
tik juodojoje Afrikoje, bet ir V. i ligas ir trumpina žmogaus am-
Europoje. Izraelio pusėje telikus žių. 
tik JAV, Egiptas daba r tiki, kad, ^ ^ 
pagaliau Izraelis tu rės « p ą a « i i ( j a r o i r ^ ^ j ^ s u d e t v 
ti arabams visas is jų at imtas : , , . ' . ., .' 

yra labai stipraus nuodo nikou-
zemes. n o Rūkymas sukelia sklerotinius 

Visa tai suteikė Egiptui ir prez pakitimus kraujagyslėse, ypač šir 
Sadatui didelį poli t inį prestižą. •idles ir galūnių. Jis žalingai vei-
Krašto viduje Sadatas iškilo kia kvėpavimo ir virškinimo or-
kaip tautos vadas , o užsienyje jis ganus. Plaučių vėžiu kur kas daž

niau sergi rūkantieji 

Alžirijos prezidentas Boumedienne 
jau 12 metų vadovauja krašto at
statymo darbui, tačiau paskutiniu 
metu susilaukė stiprios opozicijos. 

{gijo pagarbą u ž savo sumanu-
I mą, sugebėjimus patraukt i ara-
, bus į visų jų polit ikos suderinimą, gu jis nenori įsivelti į dar vieną 
i Tuo būdu nūd ien Vid. Rytų būk-J karą, kurs ir vėl gali sukelti cha-
|lė labai skiriasi n u o buvusios 'osą ne trk Vid. Rytuose, bet ir 
prieš 1973 m. karą. Nor s Kissin-'plačiam pasauly, arabams sustab-
gerio tarpimnkavimas neparvyko, džius tiekimą naftos, nuo kurios 
dabar pačios JAV spaudžia Izra-! priklauso Vakarų valstybių pra-
elį daryti Egiptui nuolaidų, je i- 'monė ir gerovė. 

Žodžiu, racionalus mai t in ima-
ils kartu su ati t inkamu darbu ir 
fizine makšta vra svarbiausios 
priemonės senėjimo procesui su
laikyti ir užtikrinti veiklią senat
vę. 

Amžiaus pratęsimas 

Daugelis mokslininkų, remda
miesi įvairių kraštų žilos senat
vės sulaukusių žmonių statis
tiniais duomenimis, mano , jog 
gyvenimas galėtų būti pratęstas 
iki 150 ir daugiau metų. Žino
ma, šiuo metu svarbu ne atskirų 
ilgas gyvenimas, bet daugumos 
vidurkis, t.y. 80-90 metų. 

Mokslininkai pažymi, kad 
žmogaus gyvenimo prailginimu 
reikia rūpintis jau n u o kūdikys
tės. Kai nuo kūdikystės žmogus 
augs sveikas, ta i ir kituose gyve
nimo perioduose bus stipresnis. 
Didelės reikšmės čia turi mait i 
nimasis, jo režimas, kova su įvai
riomis užkrečiamomis ligomis, 
kurios mažina žmogaus jėgas ir 
gali susilpninti įvairų organų 
funkcijas. Todėl saikingas proti
nis ir fizinis darbas, t inkamas p c 
ilsis gerai veikia sveikatą ir ilgi
na žmogaus gyvenimą 

J. MŠkns 

— Pasaulyje per metus darbe 
žūna apie 100.000 darbininkų. 
o visam laikui invalidais nuo su
žeidimų t ampa L500.000 darbi
ninkų. 

NEIŠNAUDOTOS 
PROGOS 

Kootr. žvalgybininko atsiminimo žiupsnelis 

JONAS DEMERECKIS 
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giau t ą distanciją dar kiek n o r s praplėst i ir gretintis giamas, bet, žinoma, niekas nežinojo, kada prasidės, 
prie žmonių, kurie tuo pa t ša l iga tv iu ėjo. Vėl man iškilo didelis klausimas: eiti į mišką a r 

Išsyk pamačiau, kad m a n o seklys y r a nemokša,' eiti į teismą. Apsisprendžiau stoti į teismą. Aplinki 
ir prie pirmo gatvės kampo pas i sukau . Kai buvau jau j niais keliais pradėjau ieškoti gynėjo. Iš lietuvių ad-
už kampo, savo spartą padv igub inau . Tuoj atsidūriau 
už kito gatvės kampo ir čia d a r sparč iau žygiavau. 

Pr ie šaligatvio buvo m a ž a bažnytėlė . Pagalvojau. 
gal sprukti į bažnytėlę pa i l sė t i . Seklys ten tikrai neis. 
Pabandžiau bažnytėlės d u r i s , buvo neužrakintos. Čia 
įlindau į tokią vietą, kad, j e igu seklys čia bandytų 

Prieš paleisdami mane pašaukė į NKVD Trakų ap- j manęs ieškoti, ta i aš čia j į vėl garan tuo ta i galėčiau 
skrit ies viršininko kabinetą. Jis man aiškino, kad jis J pamesti. Seklys čia neatė jo . P a l a u k ę s gerą pusvalandį 

Tardymai kais Katyne, a r su dešimtimis į m a n e iš a reš to nutarė paleisti iki teismo. Iki teismo i ir pailsėjęs, iš bažnytėlės i šk iū t inau . Tikrai įsitikinau 

vokatų niekas manęs ginti nesutiko. Negalėjęs gaut i 
gynėjo ir neturėdamas žinių, kada karas gali prasi
dėti, nutariau į teismą eiti be gynėjo, gintis p a t s savo 
jėgomis. 

Gegužės 31 d. kaltinamieji ir liudininkai suėjome 
j X liaudies teismo laukiamąjį. Suleido mano byloje t i k 
kaltinamuosius ir liudininkus. Visus kitų bylų žmo
nes iš laukiamojo išvarė. Kai tik kitų bylų žmones 
išvarė lauk. į laukiamąjį įėjo nepažįstamasis žmogU3 

tęsdavosi be pe r t r aukos net p o tūkstančių tremiamų Lietuvos 
70 valandų. Kai kur iems buvo žmonių. Bet k a s gi gali tikėtis, 
išmušami dan tys . Dvasininkai kad komunizmo žiaurumais per-
dėl laikymo pamaldų buvo už- sunkti žmonės d a r pasiliks žmo-
daryti tik su baltiniais į žiemos nėmis. J . Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 

"MOKYTOJOS TEISK IR PAREIGOS 1915 M. 
IVr paskutinį 60-meti amerikie- norėtų savo teisių ir pareigų, kū

čių mokykla labai pasikeitė. Taip rias turėjo 1915 m. amerikietė mo-
pat pasikeitė ir požiūris j mokytoją, kytoja. štai jos. nurašytos iš 1915 
Šių dienų mokytoja yra mokytesnė m. vieno mokytojų žurnalo, 
ir geriau atlyginama bet ji nebetu- Į 1. Negali užsimaniusi ištekėti, kol 
ri tokio autoriteto mokinių ir tėvų pasibaigs su mokykla pasirašyta 
akyse, todėl >>s itaigojimai mažiau darbo sutartis. 
verUnami. Dėl tos priežasties pairo : 2. Negali bendrauti su vyrais, 
mokyklos drausmė ir krito mokslo ! 3. Turi būti namie nuo 8 vai. va-
lygis. Jau daug girdime patarimų karo iki 6 vai. ryto. jei nėra parei-
susidomėti amerikiečių mokykla u-, gos būti mokykloje. . 
a$A*režu į ^ Bet kuri mokytoja! C N«leidiiaiaa sukinėtis ©i*rtQl n e 8 P r o gos nuo jo ats ikratyt i gal nebus. Pasisteu- J ėjo kalbos, kad Rusijos ka r ą* su vokiečiais oe4ivsr.-į 

su dideliu vilkų veislės šunim. Jis gerai mus apžiūrė
jo ir nieko nesakęs įėjo į šalia laukiamojo tuščią k a m 
bariuką. Mes laukiamajame nieko nekalbėjome. Gal 10 
minučių praslinkus, išgirdau už to kambariuko sienos 
šuns cypimą. Man galvon krito mintis, kad t a s žmo
gus gali būti stenografas. Jis surašys, ką mes laukia-

a š turiu k a s savaitę registruotis vietos policijoje. Pa- j kad seklio nusikračiau. P o t o j a u mečiausi į laukus, 
sakė, kad bus teismas už nelegalų ginklo laikymą. Tei-! Buvau miesto pakraštyje . 
sinausi, kad ginklo neturėjau, tik durtuvėlį, kurį ra- j Temstant žygiavau l a u k a i s Lentvar io link prie 
dau Palangos pajūryje. Į tai komisaras atsakė, kad. geležinkelio. Geležinkelio s t o t i s nuo Lentvario buvo 
dur tuvas irgi yra ginklas. j apie 8 kilometrai, o iš T r a k ų ėjo siaurasis traukinėlis 

Jau mane paleidžiant, laukiamajame prie manęs į Lentvarį- Aš siauruoju nesinaudojau, nes žinojau, 
priėjo nepažįstamas žmogus. Jis buvo apie 30 m. am- kad seklys čia mane vėl pas igaus . J a u buvo visai j majame kalbėsime, o vėliau perduos teisėjui. T a d a 
žiaus. Prisėdo prie manęs ir. labai žiūrėdamas man į tamsu. Lentvaryje į t r a u k i n į įsėdau be jokio bilieto!** S8-1"8^1 savo liudininkams pasakiau, kad. kai pa-
akis, pradėjo rusiškai kalbėti. Išsyk supratau, kad čia I ir iš kitos pusės, ne iš t o s . k u r visi keleiviai sėda. Į &uk8 i teismo salę, visi sakytų teisėjui teisybę. J e i 
y r a mano seklys, kuris mane seks visur ir namo su- Kadangi buvo jau nakt ies la ikas , tai man ir pasisekė iškels tokį klausimą, kurio nežinosite, tai ir sakyki te , 
grįžus. Toks darbo metodas yra naudojamas išaiškinti j visokie nereguliarūs veiksniai . Šiaip jau kiekvienai kad nežinote, i ris* jas is;t:kir,v* K*n -r..-s •>• vu-nas 
nusikaltėliams, kurie savo kaltės tardytojui neprisipa- leivis turi* į traukinį įsėsti iš to s pusės, kur stotis ir 
žįsta. Tas vadinamas seklys po pasikalbėjimo man pa- kur parduodami bilietai. Važ iuodamas traukiniu, kon

duktoriui pasiaiškinau, k a d bilieto stotyje nusipirkti a P i e "liaudies teismus" ir sovietinį teisingumą, 
nespėjau. Pasibaigus mano kalbai gal po 10 minučių m u s 

Parvykęs namo. vėl sukombinavau išlipti slap- pašaukė į teismo salę. Teismas susidėjo iš teisėjo, sek-
mesti. nuo jo atsipalaiduoti. Atsisukau į užpakalį pa-Į tai. Kelionė pavyko. Brol is p a r v y k o vėliau. Kitą rytą retoriaus ir dviejų prisiekusių piliečių. Buvo m a t y t i 
sitikrinti. a r seklys mane seka ir kokia jo distancija traukiniu išvykau į Kauną . Nepris imenu kurią dieną. k a d t e ^ J * 8 &**0 gyvenime jokio reikalo su te ismais 
nuo manęs. Distancija galėjo būti apie 60 metrų. Ta i ! bet j au gegužės viduryje g a v o m e su broliu šaukimus nebuvo turėjęs. Prisiekusieji ta ip pa t nesiorientavo. 
palanki distancija jj pamesti. Aš protavau, kad gerės-j stoti teisman 1941 m. g e g n ž ė s 31 dieną. Tuo laiku jau Viską dirigavo dar Lietuvos teismo sekretorius. 

sakė. kad galiu eiti namo. 
Išėjęs iš NKVD būstinės, patraukiau gelžkelio sto

t ies link. Dabar buvo visa mano gudrybė seklj pa-

nemeluojame. lengviau galės padaryt i teisingą bylos 
sprendimą. Prisakiau dar visokių prielankių žodžių 

Otaf daugiai 



DRAUGAS, penktadienis, 1975 m. balandžio 18 d. 

Vienas iš gausių stalų Lietuvių fondo baliuje Chicagoj e balandžio 12 d. Matyti M. Reinienė, inž. G. Biskis, 
dr. B. Biskienė, i n i J. šulaitis* Aid. šulaitienė. inž. L. Daukus. sol. G. Čapkauskienė, rašyt. Ant. Kairys. 
BOL M. Kripkauskienė, muz. Al. Jurgutis. Nuotr. D. Vakarės 

ISTORINIS LIETUVIŲ FONDO 
NARIŲ SUVAŽIAVIMAS (3) 

Po trumpos pietų pertraukos 
pradėjus popietini posėdi pirmi
ninkaujantis pranešė, kad Lie
tuvių fondo visą atskaitomybę 
neseniai tikrino Internal Reve-
nue atstovai ir ją rado pilnoje 
tvarkoje (excellent ,?). Suvažia
vimo dalyviams tai buvo tikrai 
.maloni žinia. 

Registracijos k-jos praneši
mą perskaitė K. Barzdukas; su
važiavime dalyvauja 150 asme
nų, su 3314 balsų-

Dabar turėjo sekt: įstatų pa
keitimo klausimas. Bet prezidiu
mas pasiūlė pirma pravesti rin
kimus i tarybą ;r revizijos ko
misiją, šešių tarybos narių ter
minas buvo pasibaigęs, taip pat 
i r kontrolės komisijos. 

Nominacijų k-jos pirm. St. 
Barui vadovaujant, į tarybą pa
siūlyti šie kandidatai: dr. K. 
Ambrozaitis, inž. Y- Naudžius, 
A. Rėklaitis, P. Kilius, prof. J-
Puzjnas. M. Remienė, A. Šim
kus ir A. Dundzdla. Į kontrolės 
komisiją: K. Grina, A. Būga, 
P . Sodeika ir P. Indreika. 

LF nariams pabalsavus, sekė 
pranešimai iš Įvairių vietovių-
Clevelando atstovė ir LF tary
bos narė M. Lenkauskienė pasi
džiaugė, kad jie turi 185 L F na
rius, kad ten surinkta 64,000 
dolerių, taigi nustatytoji kvota 
jau peržengta. J. Jazbutienė. LB 
įgaliotinė Floridoje, asmeniškai 
atv\kusi j suvažiavimą, prane
šė, kad pas juos narių telkimas 
LF-dui dar tik organizacinėje 
stadijoje, bet bus dirbama, kad 
ir Floridos lietuviai savo įna
šais prisidėtų ypač prie antro
jo milijono augimo. Detroito at
stovas ir L F tarybos narys Vyt. 
Kutkus pranešė: Detroite yra 
273 LF nariai ir surinkta per 
50.000 dol. Nedidelės Grand Ra-
pids, Mich.. kolonijos L F įga-

į rąjį milijoną, suvažiavimas prita-
' ria LF vadovybės dėmesiui, at i -
, duodamam li t švietimui, j aun i -
'mui, moksliniam bei kul tūr iniam 

, . , ..' darbui; suvažiavimas siūlo tarybai srales atsirasti du ar t rvs nauji , ' . . , . . . . . r , . . , . „. , _ _ , , sudarvti (pastovią komisiją JLietu-fondai, nes iki šiol 5 proc. balsų _ " . J; __»„ L ,•„„.„• 
tai galėjo padaryti . 

PROGOS — OtPPORTUMTLES 

puiki solistė, dailiojo žodžio me
nininkė ir r e t o grožio, originalių, 
savų sukur tų rūbų modeliuoto
ja . Viešnia pradžiugins svečius i 
i r gražia daina. Rengėjos deda 
pas tangas , kad šis parengimas 
būtų es te t iškas ir gražus. Sve
čiai bus vaišinami kava ir sal- TAVERN W I T H BUILDING 
durnynais, o laimingieji gaus i r ' Living ąuarters. Dining Room-Hall. 
gražių dovanėlių. Susidomėjimas j E**** lot. 
paroda didelis ir svetimtaučių 
t a rpe . Moterys laukia atsilan
kančių ir vyrų. č ia ><* galės pa
sidžiaugti lietuvių moterų suge-
bė.j imais. suruošiant kultūrin
gą pramogą ne t ik lietuviams, 
bet i r svetimtaučiams, Kn 

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

927-0027 

orgamzavi-vos istorijos rašymo 
a i š t i - ! -* i į '""Į1;;1111.;**•.?*!-

buotoms: suvažiavimas pri tar ia sai necituoiu, suvaržomi pas- ,. J ' , ... . _ . r . .. , . . . v. ,. .. . liet spaudos, radijo ir televizijos kutinių mmucių įgaliojimai ar . . r . , '., . . . ^t , ,^* . . . . . . . b J >. rėmimui skelbimais ir apmokant 
pen jho j ima! vienu asmenų ki- ^ ^ rte^, k u r i e pozity-

Str. 11 "Nariai susirinkime N r a š o ^ k l a u s M s -
dalyvauja asmeniškai arba raš-Į Pozityvus, kūrybingas suva-
tu įgalioja kitus. Tačiau L F na- žiavimas baigtas visiems sugiedo-
riai: paskiras asmuo, korpora- j jus Lietuvos himną. Suvažiavimo 
ei ja. organizacija, draugija, są- metu šalia įvairiu LF schemų bu-
junga, klubas a r sambūris n e - : v o išstatyta ir Lietuvių Filatelis-
gali turėt i daugiau kaip 10 proc. Tų dr-jos paruošta pilna neprikl. 
bendro visų L F narių balsų skai Lietuve pašto ženklų paroda, ku-
čiaus. gis nuošimtis grindžiamas „ą daugelis atstovų apžiūrėjo ir 
paskutiniam metiniam susirin- j a džiaugėsi. 
kimui pateiktos apyskaitos duo
menimis". Reiškia, kad šitokio
je redakcijoje pasiekiama to, 
kad didieji nariai nepasidarytų 
per dideli. 

Šį projektą paruošė įstatų kei
timo komisija, susidedanti iš 
dr. K. Ambrozaičio, dr. G. Ba-
luko, dr. A. Razmos, dr J. Va
laičio ir adv. P . Žumbakio. 

Po trumpų diskusijų LF na
riai balsavimo kortelėse turėjo 
atsakyt i į keturis pavienius 
punktus, ar jie sutinka įstatus 
keisti a r ne? 

Per tą laiką jau buvo suskai
tyti balsavimo duomenys į tary
bą ir kontrolės komisiją, š tai 
jie: i tarybą — M. Remienė 
(2076 balsai), dr . K. Ambrozai
tis (2970), P . Kilius (2554). 
prof. J . Puzinas (2344), A- Rėk
laitis (2126) ir inž, V. Naudžius 
(1919). Kandidatais liko A. Šim
kus ir A. Dundzila. Į kontrolės 
komisiją: K. Grina (2001), P. 
Indreika (2106) ir A. Būga 
(2039). Kandidatu liko P So
deika, 

Suskaičius balsus dėl įstatu pa- į 
keitimo paaiškėjo, kad keturi įsta-

(Pabaiga) 
VI. Rmjs. 

MŪSŲ kolonijose 
O m a h a , Nebraska 

MLAJDŲ PARODA 

Omahos LMKlubas balandžio 
27 d. intensyviai ruošiasi p i rmai 
ir originaliai pavasario madų 
parodai. Moterys pačios audžia-
si medžiagas, siuvasi rūbus, ku
riuos žada ir modeliuoti. Gami
na įvairius meniškus papuoši
mus salės, tuo norėdamos su
teikti daugiau jaukumo i r pa
trauklumo aplinkai, kur ioje 
vyks š. įspūdinga ir nauja, pa
vasario nuotaikos persunkta , 
programa. Madų parodos paži
ba bus Elenutė Blandytė i š Chi-
cagos, kuri plačiajai lietuvių vi
suomenei gerai žinoma, kaip 

L E N K I J O S SKRUZDĖLĖS 
BULGARIJOJE 

Lenkijos ir Bulgarijos žemės 
ūkio įstaigos yr£ sudariusios re
tą prekybinį susi tar imą: Lenki
j a teikia Bulgarijai skruzdėles 
— at i t inkamai supakuotus 
skruzdėlynus. Bulgarijos spe
cialistų nuomone. Lenkijos 
skruzdėlės daug geriau naiki
nančios miškų kenkėjus, negu 
vietinės. 

Tačiau augalai tur i i r kitų ko
vos prieš savo priešus ginklų. 
Mat, augalai turi tokių medžia
gų, kurios suna.kina vabzdžių 
išskiriamus balt.-mų fermentus . 
Šie fermentai p įdeda įsisavinti 
augalo audinius. Sunaikindami 
fermentus, augalai nu t raukia 
vabzdžių virškinimo procesą ir 
jie priverčiami palikti augalus, 
nenumalšinę alki). 

Be to, paaiškėjo, k a d augalų 
savigynos reakcija kyla labai 
staigiai. Kenkėj ims pažeidus 
vos vieną pamioorų a r bulvių 
krūmo lapelį, akimirksniu padi
dėja apsauginių medžiagų kon
centracija visuose ki tuose lape
liuose, j m 

M I 8 C K L A N E O U S 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5-8063 

R E A L E S T A T E 

Parduodamas 4 kamb. mūr. namas 
(2 mieg.) Marąuette Parke, arti 71-os. 

Telef. — 778-3702 
i — ^ ^ — — — 

4 APARTMENT BRICK 
2 car garage. A-l condition. West, poįvgreph tests. 
of Central Ave. Upper 50's. No bro-
kers. By appt only. 767-5789 

HELP WANTED — VYRAI 

Order fillers and taggers 
Mušt speak English. Work in clean 
air-conditioned warehouse. Mušt 
ha ve good referencee and mušt pass 

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ 
2-jų butų namas apyl. 64-os ir Alba-

ny. Didelis sklypas. $18,000 arba ge
riausias pasiūlymas. Prašom skam
bint 59^5233. 

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

Radijai 
Stono Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St. — TeL 776-1488 

Įvairiu prekių pasirinkimas, moto
ciklai. Šaldytuvai, mâ T**"1. doleriniai 
CERTIFIKATAI IR ACTOMOBIUAI 

OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

3501 W. 6«tk St., Chicago, m. S06M 
S3&S So. Hmteted, Chicago, DL SOOOS 

TeL WA 5-87S7; 2M-M20 
V. Valanrinaa 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

viso rosiu grindis 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Oerų prekių didelis paslrtakimaa. An-
tonvobillaį Šaldytuvai, televizijos, do
leriu certlfikatai, maistas, akordeonai 
2608 W. 69tb St. Chicago. m. SOS2S. 

TFI.F.F. — WA 5-9187. 

Addison St. & Central Ave. Puikioj 
vietoj arti susisiekimo ir krautuvių sa
vininkas parduoda 6 kamb. mūr. bun-
galow. 3 mieg., didelis salionas ir val
gomasis, "custom" spintelės virtuvėj. 
Gazu apšild. 220 V. laidai. $39,500 
Kreiptis į Paul tel. 

282-0086 arba 332-5100 

INCOME PROPERTY 
Vic. 64th and Albany Ave. Big lot. 

$18,000 or best offer. Please call 
599-5233 

DO YOU LIKĘ TO WRITE? 
ARE YOU CREATIVE? 
We need Theaterplays. Screen-

piays, TV-Scripts and Ideas, Sfeort-
stories. Poetry, Biograpnies. No-
vete, Pop-Music ind Lyrics. 

Wake up and get vsith it! Write 
and sead To: 

SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago IR, 60682, tel. 927-5980 
l » M 4 » M « » M « « t 

HEATTVG CONTRAOTOR 
Jrenglu mieste ir užmiesty naujus 

Ir perstatau įsenus viso rūftių namo 
apSildymui pečius, air oonditioinsr 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, sâ -
žiningai Ir garantuotai. 

DOMAS ŽTTKAUSKAS 
4444 So. Western Ave. 

Chicago, DJ. 60609 
TeL VI 7-S447 

Cia gerovė 
1 ' į aukoto namas. 2 butai; vienas 

dalinai nebaigtaa Už Marąuette Pko. 
arti Pulaski. 50 p. sklypas. $S2.50». 

3 būti) mūras Marąuette Pke. Nau
jas gazu Šildymas. Garažas. $28.000. 

Puikus 5 kamb. 15 metų mūraa 
Arti "Koo!-Aid" ir mūsų ofiso. 

$.24,900. 
4 botų dldellH mūras. S ė t a ,»•» 

nuo Investuoto kapitalo. Platus lota* 
Atskiri *azo Mldymai. Brlgbtos Pk«. 
Nusileido iki $29,000. 

Dkielia 0 kamb. l-tų aukšto, ?« 
merų mūras. 1H vonios. Sausas pa
sinis beismetrtas. Blokas J pietus nuo 
Marąuette pko. ir Kedne. $22.850. 

10 batu mūr. 2 auto mūro gara
žas. Naujas gazo šildymas. Alumis, 
langai. 59 p. totas. Arti mnsij. 
$77,000. 

Arti prie parko. Apie 11 meta 
2-jų butų po 5 H kamb. miras . Moro 
garažas. Atskiri Šildymai. $44,000. 

Šviesos, aidtneas 16 metų S-jų bu
tų mūras. Atskiri šildymai, alumis, 
langai, apie 40 p. lotas, mOro gara
žas. Marąuette Pke. $46,000. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtonaw Av. B E 7-7200 

PAKULA & COMPANY 
218 S. Wabash Avesue 

7thFloor 

FIREMAN 
STATIONARY ENGINEKRŠ 

I.ict-nsB Reąuired for excellent posi-
tion for new etJgine*>r or experienced 
engineer. Shift aperations in large 
industrial oomplex looatod on near 
nortnside. 

ExeeUent opportunity for an 
Encineer eager to learn. 
Shift Diffrrcntial Bonus 

Profit Shariim 
HospMal-SarĮrical Major Medical 

Disability Bewfits . Stock Purc-hase 
Group l i f e Insurance 

Posiuomi t>pt-n Lmiuediatėly. 
Please nbone 

Marvin Wren 278-15<« 
PKOCTEE £ GAMBLE 

1232 W. North Av«* 
An Eąųal Opportunity Employer 

AUTO MECHANTCS 
EXPERIENCr;D ONLY. 

•We're espanding- and have openings 
Sor skverai g'ood. cxperienced 

mechanies. 
«;. Good pay, pleasant woikiiig 

oonditions, oompany bpnefits. 
Apply in person vieek days 

to Bob Jobnson. 

VFHEELĘR AMC-OEEP 
2501 \V. Linoom Hwy. 
Olytnpia Bfelds, Ulinois 

HELP WANTED MOTERYS 

ENTERTAINMENT CENTURY 
LTD. 

7966 Beveriy BlvdL * 102 
Los Angeles, CaL 90048 

B«vo prašoma imrių pasisakyti 
ir dėl fondo administravimo, jo 
propa-gatvimo bei kitų išlaidų: ar 
jas siaurinti ar plėsti? Nuomonės 
gal kiek skyrėsi, bet didžioji dau
guma pasisakė, kad išlaidos būtu 
plečiamos, ypač kad fondas neuž
mirštų lietuvių spaudos, radijo va
landėlių ir televhdjos. 

Suvaži»vrmo pabaigoje iškilo 
klausimas: kodėl fondo įstatuose 

R E C E P T A I 
tų paragrafai naujoje redakcijo-i 

Uotinis Pr. Turū ta džiaugėsi.; je priimti maždaug 2500 prieš 
kad ir pas juos. smarkiai ju-^200 balsų persvara. Įstatų pakei-
daat, nustatyta kvota perzeng- j timas ir laikomas pačiu didžiuoju 
t a 1.500 dol. Nors ten yra t ik suvažiavimo narių ir LF vairuo-
42 LF nariai, bet žmonės tikrai tojų laimėjimu. 
dosnūs. 

Priartėjo suvažiavimo darbo
tvarkės svarbiausias pur.ktas — 
kai kurių L F įstatų keitimas, 
kurį pagal s ta tu tą turi priimti 
suvažiavimas. Tą jautrų klausi
mą aiškiai, kaip jis pats pasisa
kė, "ūkiškai' ' referavo LF ta
rybos pirm. OJ". J. Valaitis. Pa
keistas įstatų str . 3 skambėtų 
taip: " L F pagrindinį kapitalą 
sudaro aukos grynais pinigais, 

° , . . . . . , nėra oabreziama, kad, laikui ate- v_. palikimai, paveldėjimai ir be- . t' , , ', . , • rf* '. *^ , ,J „ _, . . . . i įus. tondo kapitalas atiteks nepri' procentines paskoios . Reislca, j , . . . . •. ^ « % . D , . . . , , . . . , T _ , Klausomai Lietuvai? Dr. A. Raz kad šitokioje redakcijoje LF ad-

J. & J. PHARMACY 
2557 W, 69fh Street 

Telef. PR 6-4363 

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7Ist Street 

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

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau M»I*U> ir įdeda naujas pe-

fias. Pigiai išvalau, taipgi alj-vinius 
perdirbu del dojo. Įdeda Tandeas šil-
ytavos. Hreiptte — 

A. B-4NTS — 447-8806 

tO% — SO — 30<* pigiam meifcit 
u i apdrauda noo vųpiiea ir automo
bilio pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
320SH U e s t »Stb Street 

Chieaco, rutnot" 
Tel. UA 4-SS54 

N E M O K A M A I 
Impor-

P R I S T A T Y M A 8 
Va*KioJaniicw kSdes, reim«ntai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti, 
tuoti odekolonai. Kvepalai ir Fanny Ma.y saldainiai. 
Apsirūpinkite vitamioais: apsisaugoti nuo persišaldymu Ir Širdies sustip
rinimui Vitaminą E. ir k t Turime ir gydomu ioliy 

Nemokamai Mipakaojamc <H——*. 
ANGELĄ Ir VYTES1S DIRKIAI, salininkai 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
S240 SO. H ALSTED STKEET TISU — C A S-726t 

RADIJO IR STERKO APARATŲ PARDAVIMAS m TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ. 

8PALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

mimstracinės išlaidos atpalai
duojamos nuo pelno. 

Str. 6 " L F narys turi po vie
na balsą nuo kiekvieno L F pa
grindiniam kapitalui paaukoto 
bruto šimto dolerių sumos. Ta
čiau paskiras asmuo, korporaci
ja, organizacija, sąjunga, drau
gija a r sambūris. neatsižvel
giant įmokėtos sumos dydžio, 
negali turėti daugiau balsų kaip 
5 proc. bendro visų L F balsų 
skaičiaus r.i proc. nustatomi pa
skutiniam metiniam susirinki
mui pateiktos apyskaitos duo
menimis). Reiškia, kad Šitokio
je redakcijoje L F sąrangoje ne-

ma atsakė, kad to reikalauja šių 
dienų politinis neaiškumas, ypač 
'"detantės" nuotaikos. Pvz. gali 
atsikurti Lietuva "liaudies'' res
publikos rėmuose ir Sovietų S-^os 
globoje. jV eventualiai tokia Lie
tuvą pripažintų kaip "nepriklau-
•vjmą", ar mes norėtumėm jai pi-
nigus atiduoti. Pažadėta tuo klau
simu duoti platesnį atsakymą 
spaudoje, o suvažiavimo atstovai 
jo daugiau nekėlė, nes gerai su
prato. 

Priimtose rezoliucijose suvažia 
vimas dėkoja LF tarybai, valdy
ba: ir komisijoms už gen i atkk-
tus darbus, prašė vadovybę ir to
lia energingai dirbti, ugdant ant-j 

PTJTKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

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

I S 1 e i d o 
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBES 

Mecenatas — Pre l . Juozaa Karalius 
^i*ta» kietais vur#e-

• nato dėka laida 
Naujajai Te-"tameatH» yra prakipAko formato 

natai Vertima* padarytas gražia lietuvių kalba 
parduodama prieinama kaina. 

Maža lietuviška dovana 
Visuose lietuviškuose namuo

se turėtų būt i lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryt i gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia 
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja po 
$1.50, (reikia pridėti 8 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Ulinois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, ID. 60629 

• : 

i 
Gaunama " D R A U G O " knygyne 

Ka ina — $5.00 

4 buto mūr. netoli Kedzie Ir 72-oa, 
Geras investavimam. 

Puiki rezidencija. S mieg., įruoštas 
i-ūsys. 82 ir Kedzie. 

2 ankšta mar. apynaujia. Gražioje 
vietoje Martjuette Pke. 

Labai grąžas 2 miegamų mflr. prie 
64-os ir Kedzie. 

2 batą marinis ir garažas. Brlgh-
ton Pke. 

Notariatas — nraodimal 
Inconae Tax 

ŠDMMTIS REAL ESTRTE 
2951 W. 63rdSt, 436-7878 

Ilstablished DRAPE3RY WORKBOOM 
Xorth Shore Cusrtom Drapery Work-
room is in need of fnll or pant 
tin»e seamstresses. Experienced in 
bedspreads and eneton draperv 
sewing. 
r:xc^llent working facilities and. top 
salaries. 

Call 251-353* 
Ask for Mr. .Seba^tian 

M. A. Š I M K U S 
R E A I J ESTATE. KOTART PTJBUC 

rSCOME TAX SRRVTCE 
4259 -S. Maplewood, teL 254-74S0 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ IŠKVIETIMAI. pUdjoml 

PHJETTB8S PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankal 

BCTŲ NXOMA VTMAS 
Namų pirkimai — Pardavimas — 

Vakipmas 
Draoniimai — Income Tax 

Notadates — VerUrata 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. 77&-2233 

S A L E S L A D Y 
FULL TD£E 

Retaui Experience 
Loop Linen & Drapery Srop 

Call Mr. Grace 
F B 2-2644 — FK 2-2648 

SEWING MAC3HEME 
OPERATORS WANTED i 

Mast be experienced. Single needie and 
Serge Machine. Full Trme. Steady. 

SHAFFER SPORTSWEAR 
2541 N. Sheffield. 933-8973 

VYRAI IB MOTERYS 

PART TIME HELP 
Days aod Gvemisfs — 

Malė and Femal? 

M c D o n a l d r s 
3168N.Broadway 

B U D'S REALTY 
NAMŲ PIRKIMAS BEI 

PARDAVIMAS 
Butu Nuomavimas 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenoe 
Tetet — 2949951 

o e M B s i o i 

ift.vrOMO-J.AMA — POB RKN1 

IŽNUOM. 3 kamb. butas 2-me arki 
te, netoli Marąuette Parko. Pagei
daujama vyrės. amž. asmens. Ga
lima tuojau užimti. 737-8647 

8949 North Skokie Blvd. 
vmn> 5 room apartraent. 

Availabte Hay lst . 
761-1206 or 251-4354 

-— 1416 S. 49 Ave. — iš-
—oim. 4 kamb, betas, 2 miegamieji 
2-moaukšte iš kiemo. Suaugusiems. 
Galima apžiūrėti Iki 3:30 popiet. 
Kkambint TO 3-0609 

Radijo Programa 

Illinois gyventooal praAoml pririeti 50 centų i 
siuntimui: (kit>»r gyvenantieji pridėkit. 

iKHsiian.i ir p^r-
C3 centas) . 

Gera proea visiems M«yt NsmjaJI T*^tanv^i*«. ^-uskit ožsakymns: 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Seniausia Lietuvių Radto Progra
ma Naujojoj Anglijoj iŠ joties 

|WLYN 1380 banga veflda iebna-
dieniais nuo 1:00 iki 1:39 vai. po pto-

A w I I I 9Ų\ A C ' ^ — perduodama venaashj pasauli-
V I L. I ivl r-* * * Į nių gnią santrauka tr komentarai, mo-

zika, dainos ir Maedures palaka. Sia 
' programa veda Steponas J. Miku. 
I Biznio reikalate kreiptis J: Balde r*k> 

rhita — gėHc bH dovanų ki autuvę> 512 
E. Broadtray, So. Bortan* Mnm. T«te. 

tfenr&Stla Drangas. 

M O V I N G 
Apdraustas per kraustymą* 

[vairiu atatnmn. 
82S WEST JUt* PLAGE 
Tel. — FRontler 6-lJW2 

^S^*UOMOJAMAS 4 kambariu Bu
tas Brigliton Parke. C 

telef. — LA 3-7153 

1 bedroom apartroent 
Heated. Vk. 67th and Caiiforma 
Elderly couplle. 

Call — LA 3-5785 

Apumoka akelbtia dien. DRAUGE, 
nos jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių diearaštis.. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

Semkit* tuos biznierius, ku-

rie skelbiasi dienr. '"Draiiėf1*'. 



r ^ 

^ : 

Pamaldos už velioni 12 vai. 
tėvų jėzuitų koplyčioje; po pa
maldų akademinis minėjimas 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 

A K T O R I A U S L E O N O B A R A U S K O 

MINĖJIMAS-AKADEMIJA 
JAUNINK) CENTRE, Chicagoje, bal. 20 d., šį sekmadieni. Visuomene kviečiama atsilankyti. 

Minėjimo programoj dalyvauja: 
E. Blandyte, D. Kučeniene, L. Rastenyte-
Lapinskiene, D. Lapinskas, J. Kelečius, 

A. Dikinis, St. Pilka, V. Barauskas. 
A. T. Antanaitis ir K. Bradūnas. 

= ^ 

=*? 

VYSK M. VALANČIAUS vedėjai, mokytojai, mokiniai, jų 
MOKYKLA KVIEČIA tėvai, mokyklos rėmėjai ir bi-

įčiuliai. Padėkosim Dievui, pa-
Amerikoje nemaža mūsų pri- žvelgsim į nueitą kelią, vėl visi 

glaudė Clevelando ir jo apylin-'susitiksim ir kartu pasidžiaugsim. 
3dų lietuviai. Cia radom mus pra- į Mokyklai rūpi, kad šis mūsų mo-
dėjusius lankyti lietuviškus laik- kyklos šeimos susitikimas būtų vi 

šokėjus, kitiems — malonus pa-j Ir Maestro Mikulskis vėl prisi-ĮllOOl Euclid Ave., Cleveland, O-
įvairinimas naujoje aplinkoje pri mena ansamblio narius, kurie i hio. 
siminti savo gimtadienį, tre-11944 metais rengėsi išvykti \ Vie- Į Suprantama, Čiurlionio an-
tiems — turėti savo šeimos susi- ną ir tada "aš meeau žvilgsnį į samblis šiuo koncertu neturi tiks-
artinimo šventę. Visus juos kvie- ansamblio nar ius ir mačiau pra- lo vien tik pasireklamuoti tarp 
čia Grandinėlės narių tėvai, pat i : randamos tėvynės -kausmo aša- savųjų, bet kartu atlikti tautinę 
grupė ar grupės rėmėjai. Iras ir liūdesį" — baigiamas pareigą — suteikti progą ir ne lie 

Jaunas, nuotaikingas Grandi- ' straipsnis. 
nėlės 
19 d. 
Slovėnų auditorijoje, 6417 St 
Clair Ave. Baliui pakvietimų dar I koncerte 

tuviams pasidžiaugti mūsų lietu-
dainos, lietuviško meno viškos balius įvyksta balandžio. Graži reklama skaitančiai ame-

šeštadieni, 7 v. vakaro, rįkiečių visuomenei, kuri laukia- grožiu. Šių minčių vedami, jie pa-
ma Čiurlionio sukaktuviniame 

Lietuviai turėtų pasikviesti sa
vo draugus ir pažįsamus ameri
kiečius į šį tautinio neno: dainų, 

rašeius, lietuviškas draugijas ir 
parapijas, o patys tuoj pat ėmėm 

šiems malonus. Tad savo atsilan 
kymu parodykim, kad ši šeima 

rūpintis, kad mūsų vaikai galėtų i mums iš tikrųjų yra brangi dr ar-
tęsti lietuvišką mokslą, testą ar- | t ima. Buvę ir dabartiniai mokyk -
ba pradėtą Vokietijos tremty. O į los auklėtiniai parengs meninę 
mokyklinio jaunimo tada Cleve- i programėlę. 
landė buvo per du šimtu. Naujo- Praeities, žinoma, nesugrąžin-
Jo krašto sąlygomis lietuviška sim. Bet prisiminsim, ką vieni 
mokykla tegalėjo būti tik šešta- davėm, o kiti gavom. T a d taip 
dieninė. Prie lietuvių Šv. Jurgio 
parapijos 1949 ji buvo įsteigta. 

gerai mūsų mokyklos sukakčiai 
tinka mūsų poeto M. Vaitkaus žo-

Tiesa, ne be kliūčių ir sunkumų, 'džrai: "Nubėgo skaistieji laikai į 
Bet anų dienų mūsų tikėjimas rei-Į platųjį iždą taupios praeities i r 
kalo būtinumu, mūsų atsivežtas blizga iš tolo, tarytum krislai ty-
errtuziazmas ir pasiryžimas visas'rujų briliantų". Iki pasimatymo 
"užtvaras nugalėjo, nors reikėjo balandžio 27 vysk. M. Valan-
(prašyti paties vyskupo paramos, čiaus mokyklos sukaktuvinėj šven 
•Ji buvo gauta. Tik darbą ir vė l ! t ė j Clevelande. 

yra- Asmeniui — 10 dol. 'Kreiptis 
pas Sagius: 442—8674. 

"FROM LITHUANIA W I T H 
35 YEARS OF S O N G " 

Balandžio 11 d. Clevelando 
dienraščio Cleveland Press Ac-
tion priede įdėtas Eleonoros 
Prech šio pavadinimo straipsnis. 
Jis pailiustruotas Danutės Ban-
kaitytės — ansamblio kanklinin
kės ir vadovu Alfonso ir Otitisj^hAmuti firyfce į f e>"^ 18 d. tuo-

sirinko Severance Hali salę, kur; 
žinoma meno pasauliui simfoni-

'nių orkestrų koncertais ir kitais 
.kultūriniais renginiais. 

Visų pirma šiame koncerte da-
muzikos ir šokių kmcertą. Tegu j lyvaūkime mes lietuviai. Lai bū-
garsioji Clevelande simfoninio n a šis koncertas mūsų vieninga 
orkestro salė butų pipildyta klau 
sytojų lietuvių ir am-rikiečių. 

I 

TARYBOS RINKIMAI 

Šv. Jurgio para M jos tarybos 

kurie 
šven-

Mrkulskių nuotraukomis jau po lietuviškos:'s sumos, po 
Straipsnio autorė, kuri gan daž 10:30 vai. pamaldų parapijos sa-

nai informuoja savo šimtus tūks lė je . Bus perrenkami 5 tarybos 
tančių skaitytojų apie etninių nariai, kurių kadencija pasibai-
grupių meninę ir kultūrinę veik- gia šiais metais.-Prašoma kandi-
lą Clevelande ir jo apylinkėse, darus siūlyti raštu iki rinkimų 
trumpai nupasakoja Čiurlionio dienos. Pranešti; tiesiog kleboni-
ansamblio istoriją ir artėjantį 35- Ja i . 
rių metų sukaktuvini koncertą, 
įvyksiantį balandžio 26 d. Seve-

reikėjo padėti tuščiomis ranko-j 
mis —naujoms sąlygoms n e t u 
rėjom nei vadovėlių, nei būti
niausių kitų mokslo priemonių. 

Bet kai dabar po tų dvidešimt 
penkerių m. atsigręži atgal, ne j 
gali nesidžiaugti: dirbtas geras, 
reikalingas ir naudingas darbas, 
ištverta, gražių vaisių pasiekta. 
Keitėsi mokyklos vedėjai, mokyk
loj dirbo nemaža mokytojų, per 
ją perėjo daug mokinių. Tiesa, ne 
visi mokiniai pasirodė esą vieno
di. Vieni pamėginę nebeištvėrė 
*r mokyklą metė. Kiti, nors mo
kyklą larrkė, į patį darbą žiūrėjo 
pro pirštus ir nebuvo priemonių 
jiems priversti. Tačiau daug, la
bai daug buvo tokių, kurie nuo
širdžiai dirbo, pasiekė gražių vai
sių, garbingai mokyklą baigė ir 
šiandien juos jaučiame lietuviš
kame savo gyvenime. Jau jų vai
kai sėdi tuose pačiuose suoluose, 
kur jie patys anksčiau yra sėdėję. 
Ir pati mokykla pasivadino vysk, 
Motiejaus Valančiaus vardu. Šis 
vardas tikrai prasmingas: kaip M. 
Valančius savo laiku išmokė lie
tuvių tautą lietuviškai skaityti, 
taip šiandien jo vardo mokyklai 
taip pat skiriamas uždavinys mo
kyti lietuviškai skaityti, galvoti 
Ir jausti išeivių lietuvių jaunimą. 

Greit prabėgo tie dvidešimt 
penkeri metai, ir įprieš akis — si
dabrinė mokyklos sukaktis. Tad 
balandžio 27 d., sekmadienį ,10:-
30 vai. Sv. Jurgio parapijos baž-
ftyčio} bus sukakties pamaldos, o 
4 vai. p.p. Šv. Jurgio parapijos sa
lėj — sukakties iškilmės. Mokyk
la nori, kad į pamaldas ir iškil
mes susirinktume visi: ne tik da
bartiniai, bet ir buvę mokyklos 
H 

Stasys Barzdukas 

GRANDINĖLĖS V A D O V O 
PREMIJA 

rance salėje. 
Toliau autorė rašo: "Dabart i -

JAUNUJU DAILININKU 
PARODA 

Gegužės 3—4 i'ier omis Giedros 
nis direktorius Alfonsas Mikuls- !korp! rengia jatnųjų dailininkų 
kis, ansamblio įkūrėjas, visadaf parodą Dievo Motinos N . P. sa-
buvo ir tebėra iki šios dienos ta lėje. 
varomoji jėga, kuri palaiko an-l 
samblį. Plačios apimties ir išsila 
vinimo muzikas tebėra pilnas e-
nergijos ir nuotaikos, kurios nie
kada nebuvo nustojęs, t amau-

Vieną kartą metuose (nesant 
kandidatų ir rečiau) Grandinėlės 
vadovas skiria grupės šokėjai a r 
šokėjui (ar net keliems) savo me 
tinę premiją — {vertinimą. Įver
tinimą ir padėką už jaunuolio 
(moksleivio ar studento) eilės muzikė, vadovauja kanklių 
metų darbą, kuris tur t ino Gran
dinėlės sceninius pasirodymus, 

._ | jant lietuviškajai dainai. 
Jo žmona Ona , taip pat iškili 

1 kestrui, kurį ji įkūrė t r dabar to
liau mokina jaunuosius Lietuvos 

gyvino ir plėtė grupės veiklą, 
lengvino vadovui šokių ir visos 
programos ruošimo sunkumus. 

Šių metų premijai gauti yra šie 
kand 
Palub 

V.R. 

VISIEMS CLEVELANDO 
LIETUVIAMS 

LTM Čiurlionio ansamblis ren 
gia 1975 m . balandžio 26 d. 8 vai. 
vak. savo jubiliejinį koncertą Se
verance Ha l i didžiojoje salėje, 

demonstracija prieš tuos, 
mėgintų kėsintis į mūsų 
čiausios teisės pažeidimą. 

Taip pat kvieskime ir ameri 
kiečius bei kitų tautų žmones pa 
remti mūsų laisvės troškimo ryž-i 
tą — dalyvauti šiame koncerte 
kartu su mumis-

Su geriausiais linkėjimais 
K. Žiedonis. 

LB Okio apygardos pirm. 

J. Malskis. 
Clevelando LB apyl. pirm. 

2600 METŲ ŠIRDIS 

Senovės Egipto mumija, ku
rią iš tyrė JAV specialistai, pa
teikė sensaciją. 

Mumijos amžius — 2600 me
tų. J i buvo taip puikiai mimifi-
kuota, jog beveik visiškai išsi
laikė širdis. Mokslininkai teigia, 
kad iš aortos paimtų kraujo lie
kanų analizė padės nustatyti , 
kokiomis širdies ligomis sirgda
vo žmonės daugiau kai prieš du 
su puse tūkstančio metų. jm 

ambasadorius groti šiuo liaudies 
ins t rumentu 

Tarp pažymėtinų 33 metų an
samblio istorijoje įvykių yra šie: 

idatai: Rūta Giedraitytė, D . įpirmasis po persiorganizavimo 
binskaitė, Dalia Rydelytė, M. j tremty koncertas Vienos koncer-

Narbutaitis- Balandžio 19 d . , : t ^ s a l e i e 

Grandinėlės Aplinkinio baliaus Prancūzų 
programos metu vienam iš tų 421 koncertai Vokietijoje ir Aust-

1944 m . spalių mėn.; 
armijos globojami 

jaunuolių bus įteikta 1975 metų 
premija "už meilę ir pasišventi
mą lietuviškam sceniniam šo
kiui Amerikos žemėje". 

Šių metų premija bus tik antro
ji. Pirmoji (1974 m.) atiteko Dia
nai Strimaitytei. Grandinėlėje 
premija yra nauja idėja, neturiu, 
ti dar savų tradicijų, ryškių ver
tinimo kriterijų- Pati premijos 
mintis yra aprobuota grupės val
dybos, bet premija yra skiriama 
grynai vadovo nuoširdžiu įsitiki
nimu ir atsakomybe. 

L . Sagys 

GRANDINĖLES APLINKINIO 
RALIUS 

Grandinėlės baliuje dalyvauja 
ir visa ?ilė svečių — amerikiečių. 

rijoje po Antrojo pasaulinio ka
ro; 1950 m. kovo 26 d. pirmasis 
pasirodymas Amerikoje Severan
ce salėje; koncertas Camegie 
Hal i ir Lincoln Center h* 1971 
metų gastrolės Pietų Amerikoje. 

Ai&«, buvo ir daug daugiau 
veiklos pasireiškimų, kaip pasiro
dymai televizijoje, keturių plokš
telių išleidimas ir leoncertai po 
Kanadą ir Ameriką. 

Čiurlionio sukaktuvinis kon
certas, kuris bus 1002-sis, įvyks 
balandžio 26 8 vai. vak. Bilietai 
gaunami pas visus ansamblio 
narius ir prieš koncerto pradžią 
Severance Hal i kasoje. 
Spalvinguose originaliuose gim
tosios Lietuvos drabužiuose an
samblis, vadovaujamas Mikuh-

A. t A. buv. Lietuvos Seimo atstovui 
agronomui ANTANUI BRIČKUi mirus, 

žmoną ADELĘ, dukrą IRENJį ir žentą JUOZJį, sūnų 
R0M$ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

STASYS IR EMILIJA GRUŠAI 
DANA BARAUSKIENE IR SŪNCS 

Nenuilstamam Lietuvių Bendruomenes veikėjui ir 
mūsų brangiam bičiuliui 

A. t A. JUOZUI VAUUŠMČIUI mirus, 
jo žmoną JANINJJ. ir sūnaus šeimą nuoširdžiai užjau
čiame. 

Elena ir Valerijonas Balčiūnai 

Vieniems iš jų grupės balius yra kių. Ryto Babicko, Antano Moc-
puiki proga ir vėl sutikti savo' kapetrio ir Rūtos Motierfonaftes, 

is — lietuvius, oamatyfi duos - •,->r>/vor-to 

Brangiai motinai 

A. + A 
senelei 

DOMICĖLEI GRIGIENEI mirus, 
dukrai, žen^i dr. RD0LFUI, anūkams RŪTAI. DAIVAI 
ir VYTAUTUI BM.7RUKENAMS gilia i:ruo;auta reiškia 

ftle ir Adolfas Ruibiai 
Vita ir Alvydas Vasaičiai 

ansamblio repeticijoje, k w dainininkai ir 
"ksticerctli. Knrta jtySa BalahaJHb % a. Severance Hali Auditorijoje. 

-

*<\)%i inf«n«"*vi«i ruošiasi savo didžiąja* SStnettj'so-
Nuotr. J. Garlos 

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZ KOENIG 

-ij:ie Y. Bagdanavičiaus knygą 

The Cultural V/elIsprings oi Folktales 
rašo: 

' 'Kaip religijos istorijos specialistas ai galiu paliudyti apie 
šio rinkinio Įdomumą Ir svarbą moksliniam stos srities darbui 
Jūsų sJSkinimai yra išimtinės vertes." 

Si knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra 

Apie tai Kardinolas rašo: 
"fcvalgydamagfa po juaą knygą kiekvienas ras, kad Mircea 

Eliade'* pareiškimas jog lietuviška tMftosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina,'' 

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $6.00 

J O N A S T A T O R I S 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė bal. 17 d., 1975, 6:30 vai. ryto, sulaukęs 69 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoj, Biržų apskrityje. Amerikoj išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Algis, marti Dorothy 

ir Kęstutis, duktė Dalia, anūkas Christopher. 2 broliai: Mykolas 
Lietuvoje ir Petras Argentinoje, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 6 vai. vak.. Eudeikis-Gaidas 
-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 21 d. iš koplyčios 10 vai. 
to bus nulydėtas i Lietuvių Tautines kapines. ry-

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažjsta-

Xuliūdę: Sūnūs, duktė, marti ir anūkas. 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 5234440. 

Laidotuvių direktoriai 

SEVMS 
6845 SOLTH WESTEKX AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 

ATR-CONDITIONTD KOPLYČIOS 
M A Š I N O M S V I E T A 

5 + 5 1 REpublic 7-8600 REpublic 7-3601 

E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 

— TĖVAS IR SŪNUS -
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 I st St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T 0 wn h a 11 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
l a l d o t u f l y D i r e k t o r i a i 

00VYDAS P. GAIDAS — GERAL0AS F, DAIMID 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 South California Afenot 

Telefonai: U 3-0440 ix LA 3-9852 
4605 07 South Honnltagt Avenue 

Telefonai TArdi 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

J^SNf lS M. PHILLIPS 
SSffl S. LTTEANICA AVE. TeL TArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS 
2314 W. 2Srd PLACE TeL Vlrjruua 7-6872 
8424 W. 69tb 8TREET TeL REpabBc 7-1213 
11023 Sonthwe*t Highroy, Palos HHla, I1L TeL 974-4410 

4348 

U54 

S31S 

PETRAS BIELIŪNAS 
S. CALIPOKNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
S BALSTED STREET TeL FArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
«* IJTTAMCA AVE. TeL YArda 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 &. VHb AVE- CICERO, iLL TeL OLynpte 2-1008 



X Kultūrinė vakaronė—sim
poziumas apie reng-amą lietu
vių išeivijos etninę enciklopedi
ją Jaunimo centro kavinėje į-
vyks šį penktadienį (.balandžio 
18 d.) 8 vai. vak. Pašnekesį 
praves dr. Jonas Puzinas. Skai
drėmis bus pademonstruota vie
nos tos enciklopedinės knygos 
apie lietuvių šeimos tradicijas 
iliustracijos, sukultos dailinin
kių Zitos Sodeikienės ir Irenos 
Mitkutės. 

Į y Svt. "9L M. GSnsimo parap.j 
11'c t n.n.r, 4 bro l i jos uiiainnbtni!—j 

j bus šį sekmadienį 2 vai. p. p. 
į bažnyčioje. 

x šiandien 7:30 vaL vak. 
I Sv. Antano parapijos salėje yra 
: vakaronė tema "Lietuvių Ben-
Į druomenės misija". Ruošia LB 
! Cicero ap. valdyba. Kviečiami 
visi lietuviai. 

X Marijonų bendradarbiu 
Marąoette Parko skyriaus susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
balandžio 20 d.. 2 vai. Parapi
jos salėje. Po susirinkimo bus 
draugiški žaidimai ir vaišes. 

x Dr. Jurgis Balčiūnas, Stras-
burg, Ohio, didžiulis lietuviškos 
knygos mylėtojas, užsisakė 
'Drauge" įvairių lietuviškų kny
gų už 67 dolerius, kurios jam 

x Solistės Elona Blandytė, buvo išsiųstos. 
Dalia Kučėnienė, Viktoras Ba- x Ltetuvic Televizijos valdy-
rauskas ir kompozitorius Da-įbos posėdis įvyko balandžio 14 
rius Lapinskas atliks progra
mos muzikinę dalį mirusio ak
toriaus Leono Barausko minėji
me — akademijoj. Ji įvyks šį 
sekmadienį (balandžio 20 d.) 
Jaunimo centro didžiojoj salėj 
tuoj po 12-tos vai. šv. Mišių te-j 
vų jėzuitų koplyčioje, kur Mi
šios taipgi bus atnašaujamos už 
Leono Barausko sielą. 

: Būrelis jaunn lietuvaičio — 

d. savose patalpose. Susirinki
mą pravedė pirm. Tolius Siutas. 
Buvo aptariami 1975 metų val
dybos rinkimo reikalai. 

X •žurnalistikos" pristaty
mas visuomenei bus balandžio 
25 d. Jaunimo centro kavinėje. 
LŽS-gos leidinio turinį apžvelgs 
prof. j . Puzinas, bus meninė 
programa, pagerbti Daužvar-
džio fondo rėmėjai ir prel. J. 

CKICAGOS ŽINIOS 
J. A. VALSTYBĖSE 

Lietuvių gydytojų korp. Gajos susirinkimo, Įvykusio '-covo 23 d. Chicagoje tėvų marijonų vienuolyno patalpo
se dalyviai. Nuotr. £ k. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

_, , , Karalius, stipriai parėmęs 
Juliia Bardauskaicė, Rita Dab- ,-v *_ ^^ * » 

J u m u a u 3 ' ^ l c ' iWWl Dauzvardžio fondą savo auko-
kutė. Dalia Grigaitė, Vita Kaz-' 
lauskaitė, Gintarė Kižytė, Rita Normantaitė, Rūta Pakštaitė, 
Silvija Šumskytė. Laima Šva-
baitė ir Rūta Valavičiūtė — pa
šventė savo brangu laiką patar-
naudamos svečiams Putnamo 
seselių rėmėjų tradicinėj vaka
rienėj Jaunimo Centre. 

x švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos motinų klubo susirin
kimas įvyks pirmadienį, balan
džio 21 d., 8 v. v., mokyklos sa
lėje. Po svarbių einamųjų reika
lų, antro skyriaus mokinių ma
mytės pavaišins kavute. 

x Birutė ir Vacys Dzenkaus-
kai, ilgus metus gyvenę Cbica
goje, nuo gegužės pradžios pa
sitraukia j ramesnį gyvenimą ir 
išvyksta į Daytoną Beach, Fla. 
Išvykstantiem Gediminas Lape
nas su žmona baiandžio 13 d. 
savo namuose suruošė atsisvei
kinimo vaišes, kuriose dalyvavo 
Dzenkauskų ir Lapenų artimieji. 
Vacys Dzenkauskas daug metų 
dirbo Standart Federal bendro
vėje. Abu su žmona Birute da-
lyavo Neolituanų korporacijoj. 

x Paul Putrimas, žinomas 
Cicero verslininkas, gerų darbų 
rėmėjas, mokėdamas prenume
ratą pridėjo ir 10 dol. auką 
"Draugui", kurį jis skaito jau 
daugiau penkiasdešimt metų. 

x •'Meilės Eliksyro" operos 
spektaklių bilietai dar gaunami 
Marginiuose. Šeštad.. premjeros 
dieną bilietai gaunami iki 3 vai. 
popiet, o po to — nuo 6 vai. 
vak. bilietų kasoje. Sekmad. bi
lietų kasa bus atidaryta 4 vai. 
popiet Marijos Mokyklos audi
torijoje, (pr.) 

x Sportinių Žaidynių rung
tynės prasidės šį šešt. Quigley 
gimnazijos salėse, 7800 So. 
VVestern Ave.. 9:30 žaidžia Cle-
velando Žaibas prieš Lituanicą, 
11:00 LSK Neris prieš Toronto 
Aušrą, po to laimėtojai žais 
prieš New Yorką ir Bostoną. 
Sekmadienį finalai vyks Mar-
quette parko salėje 1:30 vyrų 
tinklinis. 2:30 Žaidynių aktas, 
3:00 vyrų krepšinis. Berniukų, 
mergaičių krepšinis ir visas tin
klinis šeštadienį, ir iš ryto sek
madienį vyks Cune parke 5000 
So. Pulaski St. (pr.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshaw, Inc., patarnauja akci
jų, bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332-0560. 

(sk.) 
y J. šalnos Ir A. Perrikonlo 

meno paroda atdara 7 dienas 
savaitėj iki bal. 27 d., Marquet-
»•• Meno Galerija. 3215 W. 
63 SL, (prie Kedzie Ave. ir 
63-ČJOS). teL 436-2112. (ak.) 

mis. 
x Spaudos balius, ruošiamas 

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdybos, ateinančiais 
metais įvyks sausio 24 d. Mar-
tiniąue restorano pokylių salė
je. Centro valdyba jau pradėjo 
rūpintis baliaus programa. At
sidėkodama lietuviškajai spau
dai už sąjungos informaciją, 
centro valdyba jai paremti iš 
spaudos baliaus pelno skiria au
kas. 

X Pranė Balanda, "VVarren. 
Mich., užsisakė didesnį kiekį ge
rų lietuviškų knygų ir dar pri
dėjo savo auką mūsų knygų 
leidimui stiprinti. Ačiū. 

X J. Povilaitienė, Omaha. 
Nebr_ remia savo dienraštį ko-1 
reepondencijomis ir aukomis. 
Dėkojame. 

x Vytautas P. Janulaitis, 
Chicago, BL 

IŠ PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO 
VEIKLOS 

Visuotinis klubo narių susi
rinkimas įvyko kovo 16 d. Jau
nimo centro apatinėje salėje. 
Susirinkimą pradėjo ir jį prave
dė valdybos pirm. M. Ostraus
kas. Jis pradžioje perskaitė il
goką mirusiųjų narių sąrašą ir 
paprašė juos pagerbti atsistoji
mu ir trumpu susikaupimu. Pa
maldos už mirusius bus atlaiky-

x Pranas Visockis, Madison. 
Wis., mums prisiuntė malonų 
laišką ir 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

X Aukų po 5 dol. prisiuntė: 
Juozas Pečkaitis, Chicago. 
Aniceta Stropienė, Chicago, 
Kazys Skripkus. Chicago, 
Zigmas Smilga, Chicago. 
Vikt. K. Naudžius. Chicago, 
V. S. Šemiotas, Chicago. 
Juozas Zalensas, Saginaw. 
Visiems aukotojams dėkoja

me. 

x Gausiomis aukomis skaity
tojai remia savo dienraštį. 

Po septynius dolerius aukojo: 
Dr. H. Solys, Toiedo, 
A. Paulauskas, Hemet. Calif., 
Hedwig Kalesinskas, New 

atnaujindamas j Britam, 

tos balandžio 13 d. 11 vai. tėvų 
jėzuitų koplyčioje. 

Po to sekė čvejų metų klubo 
veiklos apžvalga ir piniginė a-

vienbalsiai išrinkta šios sudė
ties: P. Masilionienė, V. Stuo-
gienė ir A. Vepštienė. Pagaliau 
buvo aptarti būsimo parengimo. 

pyskaita, iš kurios paiškėjo, į kuris įvyks gegužės 3 d. B. 
kad visai eilei organizacijų buvo i Pakšto salėje, reikalai 
suteikta piniginė parama ir t am 
reikalui išleisti daugiau tūks
tančio dolerių. Dariaus ir Girė
no lituanistinei mokyklai j au ir 
šiais metais paskirta piniginė 
parama. Dabartinė klubo valdy
ba buvo išrinkta 1971 mt. ir iš
buvo tose pareigose dvi kaden
cijas, toliau pasilikti nebesutiko 
ir todėl prašė išrinkti naują val
dybą. Pusiau s'aptu balsavimu, 
kaip gavę daigiausia balsų, į 
naują valdybą DUVO išrinkti: V. 
Stuogis, A. Kor.cė, A. Jadviršie-
nė. B. Lesčinskis ir J. Betkaus-
kas. Kandidatais iiko P. Masilio
nienė ir A. Senika. Naujoji val
dyba pareigomis balandžio mėn. 
6 d. pasiskirsto ta ip: pirm. J. 
Betkauskas, vicepirm. A. Koncė, 
sekret. A. Jad/iršienė, ižd. V. 
Stuogis ir parengimų vedėjas B. 
Leščinskas. 

Į revizijos kc misiją išrinkti J. 
Burneikis, M. Ostrauskas ir J. 
Juozaitis. Kardidatė S. Kaulė-
nienė. 

Po to buvo pasiūlyta išrinkti 

Susirinkimui pasibaigus, J. 
Masilionis pademonstravo trum
pą filmą iš ČALM gyvenimo. 
Po to visi buvo pakviesti prie 
užkandžių ir kavos. 

Kadangi susirinkimas vyko 
veik juozinių išvakarėse, tai ta 
proga buvo pasveikinti visi su
sirinkime dalyvavę Juozai ir pa
vaišinti specialiai jiems iškeptu 
tortu. Panevėžietis 

CHICAG0S 
ŽINIOS 

MIRĖ REPORTERIS 

— A - a . Anelė Latonaitė-De-
midovienė, buvusi koncertinė 
solistė ir mokytoja, mirė š. m. 
balandžio 7 d. Xew Yorke. Bai
gusi Rygos valstybinę konser
vatoriją ir aukštesniuosius mo
kytojų kursus, didesnę gyveni
mo dalį pašventė lietuvių jauni
mo auklėjimui Rygoje. Plačiai 
koncertavo Latvijoje, keldama 
lietuvišką dvasią. Išeivijoje il
gesnį laiką gyvenusi Chicagoje, 
prieš keletą metų persikėlė į 
New Yorką ir priklausė Lietu
vių Bendruomenės Queens apy
linkei. Nuliūdime paliko seserį 
Teodorą Šlepetienę su vyru Jo
nu Šlepečiu, seserėčias Birutę 
Venskuvienę Paryžiuje, dr. Al
doną Slepetytę - Janačienę ir 
kitas gimines. Palaidota balan
džio 11 d. Cypress Hills kapinė
se šalia sesers Marijos. 

— "Detroito New" iškėlė Bal
tijos tautų reikalus. Balandžio 
7 d. Detroito Pabaltiečių komi
teto delegacija, kurioje LB at
stovavo linas Stonys, lankėsi 
Detroit News redakcijoje ir tu
rėjo pasikalbėjimą su kolumnis-
tu David Green, vedamojo klau
simu, Pabaltijo akupacijos iškė
limo reikalu. Balandžio 14 d. 
pasirodė to susitikimo rezulta
tai ir Pabaltijo okupacijos klau
simas plačiai aprašytas "Detroit 
News" vedamųjų skyriuje. Tai
gi truputis pastangų, ir turime 
gražius rezultatus, tik dabar 
reikia tai tinkamai išnaudoti. 
Detroitiečiai kviečiami nepa
miršti parašytį "Detroit News" 
ir David Green padėkos laišku
čius ir ta proga pareikšti savo 
nuomonę Pabaltijo okupacijos 
nepripažinimo klausimu. Taip 
pat raginama ir toliau rašyti 
laiškus ir siųsti telegramas: Joe Morang, "Chicago Tribū

ne" policijos reporteris, mirė . . 
i T co ^ uirfic i? ;5tUrr> Prezidentui, senatoriams ir kon sulaukęs 62 m. Mirtis u įsuko, * mmm^ m 

vairuojant automobilį. 

CIGARŲ PAVOJUS 

gr osmanams, 
perdaug. 

Niekada nebus 

KANADOJE 

prenumeratą, pridėjo 15 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

x Victoria Lange, Lakewood, 
Ohio, prie prenumeratos pridėjo Bladas Daukantas, St. Peters-
12,50 doL auką. Nuoširdžiai dė- burg Beach. 
ko jame. Visiems geradariams esame 

_ • labai dėkingi. 
x Juozas Vaineikis, Chicago, 

"Chicago Tribūne" paskelbė I 
švedų mokslininkų surinktus — L. BL Moterų d-ja kovo 16 
duomenis, rodančius, kad cigarų d. Delhi, Ont., surengė M. K. 

| naują parengimų komisiją, nes Į rūkymas sudaro daugiau pavo- Čiurlionio minėjimą. Apie daili-
jos narė A. Jidviršienė išrinkta \ jų gauti plaučių vėžį, kaip eiga- t rnnko kūrybą, pailiustruodama 

Juozas Murinas, Detroitas. j • v a l d y b ą t 0 j . Masilionis. išdir-! retės. Švedai taip pat skelbia, j skaidrėmis, kalbėjo "Moters" 
Z. Petreiks. Oak Lawn, ^•\\)ęs t oje komsijoje 10 metų, to- kad rizika mirti plaučių vėžiu'.redaktorė N. Kulpavičienė. Po 
Kazys Sadauskas, Baltimore,• i ; a u pasįiįktį nebesutiko. yra ta pati, ar žmogus rūko ei- paskaitos buvo vaišės, kurias 

Nauja parengimų komisija garetes, cigarus ar pypkes. 

> UI- parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dolerių auka. Ačiū. į & ika. y r a lietuviškos veiklos 

Į skatintojas ir daugel metų ak
tyviai dalyvaująs organizacijo-

X Reikalinga moteris prižiū
rėti vaikus 3righton Parko a-

Dan Kuraitis, kuris visą Į pylmkėje. Skambint 247-3781. 
(sk.) 

x Kazys Almenas, Liudas 
Dovydėnas, Antanas Gustaitis 
ir kiti rašytojai talkininkavo su 
savo kūryba Antram Kaimui 
sudarant šio sezono programą, 
kuri įvyks gegužės 3 ir 10 (8 v. 
vak.) taipgi gegužės 4 ir 11 d. 
d., (6 v. v.) Playhouse. 2515 
W. 69 St. Staliukus rezervuoti: 
HE 4-7004. (pr.) 

x Genė ir Mykolas Bajorū
nai, gyveną Marąuette Parke, 

Jonas R. Simanavičius, Irena 
Meiklejohn. Juozas Vaičeliūnas, 
Elena Kudabienė, Silvija Mar-
tinkutė, Vincas Sakas ir Almis 
Kuolas. Šalpos komisija: pirmi
ninkas — Vincas Sakas, nariai 
— Jeronimas Pleinys, Antanas 
Pranckevičius ir Teresė Apana-
vičienė. Kultūros komisija: pir-
inininkė — Elena Kudabienė, 
vicepirm. ir tautinių šokių rei
kalams atstovė — Lina Verbic-
kaitė, sekretorė — Danutė Gu-
tauskienė, tautodailės reikalams 
— Ada Petraitienė, spaudos rei
kalams — Aldona Volungienė, 
knygų reikalams — Eugenija 
Repšytė, literatūros reikalams 

p. Mingėla, muzikos reika
lams — Vaclovas Verikaitis. 
Švietimo komisija: pirmininkė 
— Silvija Martinkutė, garbės 
pirmininkas — Liudas Tamo
šauskas, vicepirmininkas — Jo
nas Andrulis, sekretorė ir iždi
ninkė — St. Bubelienė, aplink
raščių sekretorius — Vytautas 
Taseckas, protokolų sekretorius 
— Vladas Šaltmiras, narės — 
Rasa Bukšaitytė ir Gabija Juo
zapavičiūtė. Komisija KL Ben
druomenės ir KL Jaunimo są
jungos statutų suderinimui: 
kun. Algimantas Žilinskas, An
tanas Rinkūnas, Eugenijus Čup-
linskas, Gabija Juozapavičiūtė 
ir Almis Kuolas. 

— Kanadoj sudarytas Baltų; 
federacijos Žmogaus teisių ko
mitetas, kurio nariais iš lietuvių 
tarpo yra: adv. Algis Puteris ir 
inž. Gediminas Kurpis, o atsto
vais palaikymui ryšių baltų rei
kalais su Canadian Council of 
Churches iš lietuvių yra: kun. 
Algimantas Žilinskas ir Kazi
mieras Manglicas. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Pranas Tverijonas 

mirė Melbourne, sulaukęs 73 
metų amžiaus. Palaidotas Faw-
kner kapinėse. 

— Geelongo lietuviai ruošia 
Motinos dienos minėjimą, kuris 
įvyks gegužės 11 d Pasirodys 
vaikai, tautinįų, šokių grupė. 

— Vaclovas Aukštiejus, Ge
elongo lietuvių darbuotojas, 
sunkiau susirgo ir guli ligoninė
je. 

— A. a. Mykolas Jasutis mirė 
Adelaidėje kovo 22 d, sulaukęs 

40,000 DOL JIEMS 
PERMAŽAI 

Eilė federalinio teismo teisė
jų Chicagoje nusiskundė, kad 

paruošė Žiogienė, svečius pa-
sveikino V. Garnelienė, veik-171 metų amžiaus. Palaidotas 
liam skyriui vadovauja B. Vy-
tienė. 

— Kanados LB "Lithuanian 
I Canadian Coramunity Fund for 

se, daugelį kartų keliavęs ap
link pasaulį, išleidęs savo prisi
minimų knygą, yra stipriai įau
gęs i Chicagos visuomeninį gy
venimą. Ir Lietuvių Opera yra 
patyrusi jo gerą širdį daugel 
kartų ne tik kad su jo čekiais, 
bet dargi ir su kitokiom gėry
bėm. Štai, ir šiemet Dan Kurai
tis ne tik įteikė naujos operos 
pastatymui 100 dol.. bet paža-

ir toliau remia Lietuvių Operos įdėjo ir savu būdu dar daugiau 
meninę veiklą savo aukomis. Į prisidėti prie Operos vieneto 
Mykolas šiuo metu poilsiauja, Į palaikymo. (pr.) 
bet jis Operos valdybai yra iš
sireiškęs, kad kol aš gyvas bū
siu ir kol Opera gyvuos, visada 
jai padėsiu. Tad, nors ir nebe-
vadovaudamas savo buvusiai į-
vairių gėrimų parduotuvei, bet 
naujos operos pastatymą šiemet 
vėl parėmė su 100 dol. auka. 

(pr.) 

• | abiturientų balių š. m. 

x Magdabna ir Juozas Juš
kos, kurie turi savo sumaniai 
tvarkomą M & J Lounge, 69-os 
ir Artesian g-vių kampas, Chi
cagoje. yra jau antras dešimt
metis Lietu -ių Operos mecena
tai. Jų auk)s padėjo išlaikyti 
Operą iki šų dienų. Magdalena 
visada palauo savo vyrą Juozą, 
kuris dainueja Vyčių ir Pirmyn j Taexia anglių, o iš surinktų juos 
choruose ir dažnai ji primena. kūrenant atliekų gaminti aukš 
jam: "Juozai, jau laikas važiuo- J ^os vertės mineralines trąšas. 
ti į repetici ą", ir pavaduoja jį 

jų metinis ~ atlyginimas 40,000 Culture, Education and Chari 
doL esąs permažas. Per penke- ty" naujas direktorių sąstatas 
rius metus jie negavę algos pa
kėlimo. 

SVARBUS IŠRADDIAS 

Ulinois Technologijos institu
tas Chicagoje skelbia išradęs 
būdą pašalinti pavojingas sieros 
oksido dujas iš deginamų ak-

kovo 25 d. 
— Dr. Karolis Kazlauskas, 

lietuvis gydytojas — psichiat
ras, atidarė gydymo kabinetą 
Ashwoode, Viktorijos valstijo-

darbe. J. Juška netik kad dai
nuoja, bet d ir yra ir Vyčių cho-

CHICAGOS MOKYKLOSE 
Chicagos miesto mokyklų su-

gegužės 3 d.. 7 v. v., Sheraton j 200 dol. aulą "Meilės Eliksyro" 
Inn restorane atvyksta svečių Į operos išlaidoms padengti, ku 

ro valdybos iždininkas. Šiemet! perintendentas Redmond pa-
Opera yra iems dėkinga už jų skelbė, kad 1974 m. vandalizmo 

padaryti nuostoliai miesto mo-

ir iš kaimyninių valstijų. Abitu
rientų registracija dar tebe
vyksta (pr.) 

kykloms siekia 3.5 mil. dol. 
rios pirmą spektaklį jau maty- Į vien langų buvo išdaužyta 90,-
sime rytoj. 8 vai. vak. Marijos OCH) ir jų pataisymas kainavo 
mokyklos auditorijoje. (pr.) 2.3 mil. doL 

POLICIJOS ŠUNIS 

X A. L. Montessori dr-jos 
ruošiamas aktorės Laimos La
pinskienės Lėlių teatras yra 
atšauktas šiam sekmadieniui 
bal. 20 d, bet įvyks bal. 27 d.. 
Kriaučeliūnų Vardo Vaikų na
meliuose. 2743 W. 69 St.. 2 vai. 
popiet ir Jaunimo centre mažo
joje salėje, geg. 4 d.. 1 vai. po
piet, (pr.) 

x Downers Grove gražių na
mų apylinkėje parduodamas _ ________ 
naujas 3-jų miegamų bi-ievel. 2 
vonios šeimos kambr., 2 maš.; Penktadienio vakaronėje apie prel. M. Krupav,, įaus paminklui teikis-

* * fQ onn I m a s l ė i į a s P r a n e š i r T 1^ ^aro komiteto ižd. Jonas Sakas. Sėdi (ii kairės) 
garažas. $59.900. I p e t r a s Spetyla. Stasys Rnuckinas ir dr Balys Paliokas, organizavęs 

Gvidas, brokeris — 852-9617 ^ vakarone ir lėšų telkimo komiteto vioepinnoi.uikaa. . . „ 
(ik.) į Suo*. k. Ouibmsko m e t « \ **€*> 

Ford City prekybos centre, 
7601 So. Cicero, Chicagoje, šeš
tadienį 11 v. r. bus rodomas 
policijos šunų išdresiravimas. 
Kartu bus mokoma saugumo 
priemonių namuose ir gatvėje 
bei aiškinami narkotikų pavo
jai. 

IS VANDENS IŠTRAUKTAS 
PAŠTAS 

Iš Mlchigano ežero ištraukti 
pašto maišai atidaryti ir juose 
buvusi korespondencija išnešio
ta adresatams trečiadienį. Areš
tuotas pašto išnešiotojas R. J. 
VValker, 24 m., kuris paštą su-

MOTINŲ DIENOS NOVENA — gegužes 3 — 11 d. d . 
Marijonų vienuolyno koplyčioje 

Si novena. į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos 5vč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruo-
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, 
gyvas ir mirusias. 

Reikidamas/a dėkingumą už motinos meilę ir paslrukojlraą, {jungiu 
ją J sv. MISlų noveną. 

Motinos vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoju _ 

Vardas, pavard* ^ . — - _ „ 
Adresas _ _ „ „ ........... 

Marias Fathers, 6S36 S. Kilboonų Chicago, DL 60628 

ia 


