
*

2.1.76

Lietuvos
' nacionalinė 
i M.Mažvydo 1 

u biblioteka/r> ■ •* t p M f T1 7
r r a v c ą T Ą *! D e " 

IT\ Ml 40219

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

VoL LXIX Kaina 15 c. ________ PENKTADIENIS — FRIDAY, GEGUŽĖ — MAY 23, 1975

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS
a ■---ta**• ■* -*^

*** w
4545 WEST 63rd STREET ■< CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEPHONE: (312) 585-9500

■■MMMB* *

Nr. 121

L K. B. Kronika N r. 14

"Prašymų neišklausysime"
Nesvarbu, kad kunigai nori vyskupo SlatkeviČiaus, svarbu kad “mes jo nenorime"

TURKIJA PRAŠO GINKLU

7

Religijų reikalų tarybos Įgalio
tiniui Lietuvos TS Respublikai

Pareiškimas

Mes, žemiau pasirašę Kaišia
dorių vyskupijos kunigai, šiuo 
prašome Kaišiadorių vyskupui 
Vincentui Sladkevičiui, šiuo me
tu gyvenančiam Biržų rajone, 
Nemunėlio Radviliškyje, leisti 
eiti Kaišiadorių vyskupijos vys
kupo pareigas.

1974 liepos 30.
Siuntėjas: kan. Jonas Dze- 

kunskas, gyvenantis Kaišiadorių 
rajone, Žiežmariuose.

Po šiuo pareiškimu pasirašė 
45 Kaišiadorių vyskupijos kuni
gai:

T. Akstinas, A. Alkovikas, J. 
Anusevičius, A. Arminas, A Čer- 
na, Z. Cervokas, J. Čiurlionis, J. 
Danyla, kan. J. Dzekunskas, P. 
Genevičius, P. Gerbutavičius, J. 
Gylys, Z. Gustainis, kan. J. Jo
nys, A. Jurgilas, J, Kaušyla, I. 
Kavaliauskas, J. Kazlauskas, kan. 
St Kiškis, B. Klimas, E. Krauja- 
lis, P. Leskauskas, J. Matulaitis, J. 
Masalskas, K. Miknevičius, A. 
Milašius, H. Misiūnas, Z. Navic
kas, Z. Neciunskas, M. Petkevi
čius, kan. J. Pilka, V. Pinkevi- 
čius, L. Puzonas, S. Smolinskis, 
Z. Stančiauskas, St. Stankevičius, 
R. Šalčiūnas, P. Žiugžda, J. 
Tomkus, P. Valadka, P. Venc
kus, Č. Žažeckas, J. Zubrus, J. 
Žvinys, K. Žilys.

Analoginis pareiškimas buvo 
pasųstas Religijų reikalų tarybai 
Maskvoje.

1974 rugpiūčio 5 Religijų rei
kalų tarybos Įgaliotinis K. Tu
mėnas iškvietė dabartini Daugų 
parapijos kleboną kan. Joną Pil

*
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LKB KRONIKA TARPTAUTINIAME 
SIMPOZIUME

Miunchenas. — Balandžio 16- 
18 dienomis Miunchene, Įvyko 
studijų simpoziumas tema: “Reli
gija Sovietų Sąjungoje ir jos val
domuose kraštuose 1975 metais”. 
Simpoziume dalyvavo daugiau 
kaip 30 asmenų, mokslininkų ir 
Įvairių sričių specialistų iš dau
gelio pasaulio kraštų, besidomin
čių religijų padėtimi Sovietų Są
jungoje ir kituose komunistų val
domuose kraštuose. Dalyvavo 
žymus rusų rašytojas ir istorikas 
Levitin - Krasnovas, praėjusiais 
metais ištremtas iš Sovietų Są
jungos; buvęs Maskvos universi
teto profesorius Aleksandras Pia- 
tigorski; kun. Michael Bourdaux, 
vadovaująs Londone veikian
čiam Religijos ir komunizmo stu
dijų centrui; rusų stačiatikių ar
kivyskupas Shakovski ir daug ki-,

Lietuviams simpoziume atsto
vavo iš Romos nuvykęs kun. dr. 
Vaišnora, kuris susirinkimo da
lyviams padarė pranešimą apie 
dabartinę religinę padėtį Lietu
voje. Kitų tautų ir religijų atsto
vai supažindino simpoziumo da
lyvius su įvairių religinių bend
ruomenių padėtimi Sovietų Są
jungoje.

Simpoziumo dalyviai priėjoI radijo aparatai, jie tą patį darė.

ką.
— Kodėl Jūs esate nepaten

kinti dabartiniu Kaišiadorių val
dytoju? — paklausė įgaliotinis. 
Štai čia yra raštas, kurį ir jūs pa
sirašėte. Mums yra žinoma, kad 
šio rašto iniciatorių tarpe jūs u- 
žimate ne paskutinę vietą. .

— Šitas raštas nenukreiptas 
prieš valdytoją, — aiškino kan. 
Pilka. — Mes turime vyskupą 
V. Sladkevičių, kuriam valdžios 
pareigūnai neleidžia eiti pareigų.

J/> . Į

Todėl mes, Kaišiadorių vyskupi
jos kunigai, prašome, kad vys
kupui būtų leista eiti pareigas, 
nes kai vyskupiją valdo valdyto
jas, padėtis yra nenormali.

— Taip, — pritarė K. Tumė
nas, — padėtis tikrai nenormali, 
bet Jūs tokiais raštais darote di
delį nemalonumą Kaišiadorių 
vyskupijos valdytojui.

Toliau K. Tumėnas aiškino, 
kad vysk. V. Sladkevičius yra 
pakonsekruotas be valdžios suti
kimo ir todėl negalįs eiti Kaišia
dorių vyskupo pareigų.

nuomonės, kad sovietų vartoja
mos priemonės prieš Įvairias reli
gines bendruomenes nėra vieno
dos, bet vedama kova turi vieną 
ir tą patį tikslą — sunaikinti ti
kėjimą. Tačiau nežiūrint šios 
daugiau kaip 50 metų neatlai- 
džiai vykdomos kovos prieš reli
giją, ateistai neįstengė jos nu
slopinti. Paryžiaus universiteto 
prof. Struve pažymėjo, kad šian
dien Sovietų Rusijoje yra tarp 40 
ir 50 milijonų stačiatikių tikin
čiųjų. Simpoziumo dalyviai šia 
proga iškėlė “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” reikšmę. 
Kronika visu ryškumu pavaiz
duoja sąžinės laisvės prievartavi
mą Lietuvoje, valdžios vartoja
mas administracines priemones, 
kovą prieš tikėjimą ir ateizmo 
platinimą mokyklose.

Visokių yra žmonių

ROVANIEMI, Suomija. — 
Reuteris praneša apie vieną suo
mių lapių tautelę lestadius, gy
venančią šiaurėje, išpažįstančią 
“gelbėjimą iš pragaro”, daužant 
televizijos aparatus. Prieš 50 
metu. kai buvo pradėti vartoti

— Ar vyskupas Sladkevičius 
prašė, kad kunigai prašytų val
džios leidimo jam eiti pareigas? 
— klausė įgaliotinis.

— Ne, neprašė.
— Gal jis nenori eiti vyskupo 

pareigų, o jūs, su juo nesusitarę, 
darote tokius žygius.

— Jei vyskupas prisiėmė vys
kupo šventimus, tai tuo pačiu ir 
nori eiti vyskupo pareigas.

— Kada jūs sugalvojote para
šyti šitokį raštą?

— Per kan. Povilo Bakšio lai
dotuves.

— Kodėl tame rašte nėra jo
kių argumentų, kodėl norite, kad 
vyskupas V. Sladkevičius eitų 
vyskupiškas pareigas?

— Kokių čia reikia argumen
tų! — atkirto kan. Pilka. — Jis 
yra Kaišiadorių vyskupas ir mes, 
kunigai, prašome, kad jam būtų 
leista eiti pareigas.

— Vatikanas padarė klaidą, — 
aiškino K. Tumėnas, — ir tegu 
ją ištaiso.

— Vysk. J. Steponavičius buvo 
konsekruotas suderinus su val
džia, tačiau jam neleidžiama ei
ti pareigų...

— Jis nesilaikė tarybinių įsta
tymų.

įgaliotinis klausinėjo, kas or
ganizavo raštą, kas parašė teks
tą, rinko parašus ir pan. Kan. 
Pilka atsisakė būti informatoriu
mi.

Baigdamas pokalbį, Tumėnas 
paaiškino, kad į šį raštą nebus 
raštu atsakyta, ir liepė pasirašy
ti, jog supažindintas, kodėl vysk 
V. Sladkevičiui neleidžiama eiti 
vyskupo pareigų.

— Tokiu raštu jūs darote di
delį nemalonumą valdytojui, 
kenkiate vyskupui, ir tokių' raštų 
civilinė valdžia nepageidauja.

Sovietų gazolinas 
P. Vietnamui

SAIGONAS. _ Į Pietų Viet
namą atvyko pirmieji trys so
vietų tanklaiviai su gazolinu. 
Gazolino trūkumas čia yra ne
paprastas. Už galioną juodojoj 
rinkoj tenka mokėti iki 8 dol., 
o labai dažnai gazolinas būna 
atmieštas vandeniu ar kitais 
skysčiais.

Gegužės 1-ji buvo švenčiama ir Lisabonos gatvėse, šypsančių veidų kažkodėl nematyti

Socialistai
boikotuos

vyriausybės
posėdžius

■ Lisabona. - r Konfliktas tarp 
Portugalijos socialistų partijos ir 
valdančiosios karininkų juntos 
didėja. Socialistai sušaukė savo 
tarybos susirinkimą ir nutarė 
boikotuoti vyriausybės posėdžius 
tol, kol jų laikraštis bus užimtas 
komunistų. Vyriausybėje yra du 
socialistai ministeriai.

Karininkų juntos vykdomasis 
organas, 28 nariai, taip pat susi
rinko posėdžio ir svarstė reikalą 
uždaryti visas partijas, paskelbti 
absoliučią karinę diktatūrą. Jei
gu taip būtų padaryta, nebūtų 
reikalo palikti nei prezidento 
Francisco de Costa Gomes, kuris 
diktaūrai nepritaria.

SAIGONAS. — Saigono gat
vėse jatt prasideda riaušės ir su
sišaudymai su ‘išlaisvintojų po
licija”, praneša ten pasilikę laik
raštininkai- Kokios tų neramu
mų priežastys, nežinoma.

Beirutas. — Susišaudymas 
tarp palestiniečių ir libaniečių 
falangistų sustabdytas, tik neži
noma, kaip ilgai. Dviejų dienų 
kautynėse užmušta buvo 15, su
žeistų apie 100.

Pagrobė keturis 
studentus

DAR ES SALAAM- — Tan
zanijoj buvo pagrobtos trys a- 
amerilrietės ir viena olandė stu
dentės, tyrinėjusios džiungles. 
Pagrobė 40 uniformuotų parti
zanų, pasisakiusių iš Zairo, ku
rie ten kovoja prieš prezidentą 
Mobutu. Tanzanijos vyriausybė 
pagrobtųjų ieško lėktuvais ir 
helikopteriais.

PARYŽIUS- — Paryžiaus cent
re, Rue de Champs Elysees, šve
dų automobilių Volvo parduotu
vėje sprogo dvi bombos ir sukė
lė gaisrą.

JERUZALĖ. — Izraelis suga
vo gaują 20 palestiniečių, kurie 
vogtais ginklais užpuldinėjo į- 
staigas ir vietinius gyventojus, 
organizavo sabotažo veiksmus.

Bangkokas — Į Tajo sostinę at
vyko 13 narių delegacija iš Ha
nojaus ir nori sunormuoti santy
kius. Atvykę pareiškė, kad Ame
rika turi visiškai pasitraukti iš 
Azijos ir nesikišti “į jų vidaus rei
kalus”.

CERRITOS, Cal. — Pat Nixo- 
nienės vardu buvo atidaryta mo
kykla, ir į atidarymo iškilmes 
atvyko buvusi prezidentienė. 
Buvo tai jos pirmas viešas pa
sirodymas po išėjimo iš Baltųjų 
rūmų.

ANKARA. — Turkijos užsie
nio reikalų ministeris Ihsan Cag- 
iayangil pasakė Kissingeriui, 
kad Kongresas turi nuimti gink
lų pardavimo draudimą, kitaip 
rezultatai bus labai nemalonūs. 
Senatas draudimą jau atšaukė 
praėjusį pirmadienį, nubalsavo 
vos vieno balso persvara. Atsto
vų rūmai balsuos tik birželio 
mėnesį. Kissingeris žadėjo viską 
padaryti, kad Kongresas baigtų 
Turkijos boikotą.

Anksčiau turkai yra minėję 
savo ketinimus išvaryti ameri
kiečius iš savo žemės. Turkijoj 
yra 27 Amerikos bazės. Fordo 
administracija visą laiką buvo 
už pagalbą ir ginklų teikimą 
Turkijai, bet Kongresas yra ki
tos nuomonės. jKarinė pagalba 
buvo nutraukta protestuojant, 
kad turkai invazijos į Kiprą me
tu panaudojo amerikietiškus 
ginklus prieš kitą Amerikos są
jungininką ir NATO narį Grai
kiją.

Teroristų teismas 
tęsis 18 mėnesių

Stuttgart. --Vakarų Vokieti
joj prasidėjo teismas, kuris gali 
tęstis 18 mėnesių. Teisiami keturi 
Baader — Meinnof gaujos nariai, 
svarbiausi vadai. Kaltinami 4 a- 
merikiečių karįų ir 1 vokiečių po
licininko nužudymu, 54 atvejais 
sudarę pavojų kitiems, šešių plė
šimų, automobilių vagystėmis, į- 
silaužimais Į valdines ir priva
čias įstaigas dr kt. Kaltinamasis 
aktas nurašytas į 354 puslapių by
lą. Jiems teisti pastatytas 3.5 mil. 
vertės teismas. Aplink teismą 
budės stipri sargyba, nujaučiant, 
kad bus pastangų teisiamuosius 
išvaduoti. Liudininkų bus apie 
tūkstantį. Kaltinamiesiems gresia 
kalėjimas iki gyvos galvos, nes 
mirties bausmė panaikinta.

WASHINGTONAS. — Balan
džio mėnesį pragyvenimas A- 
merikoj pabrango 0.6 proc.

MIRĖ PREL. Z. IGNATAVIČIUS

Roma. — Gegužės 21 d. stai
giai, eidamas gatve ir širdies 
smūgio ištiktas, mirė prel. dr. Ze 
nonas Ignatavičius. Velionis bu
vo gimęs 1909 m. sausio 1 d. Vil
kijoje, Kauno apskr. Mokėsi Vil
kijos progimnazijoje ir Kaune. 
Baigęs Vytauto D. universiteto te
ologijos fakultetą, 'kunigu buvo 
įšventintas 1934 m. gegužės 26 
d. Po antrojo pas. karo studijavo 
Romos Angelicum universitete 
ir 1947 m. įsigijo bažnytinės tei
sės daktaro laipsnį.

Lietuvoje kurį laiką dirbo kaip 
sekretorius Kauno arkivyskupijos 
kurijoje. Buvo kunigų seminari
jos prefektas ir dėstytojas iki 19- 
41 m. Karo metu buvo lietuviš
kų dalinių kariuomenės kapelio-

Mirė kun. K. Mockus

OK. LIETUVA. _ Gegužės 
4 d. Tauragėje mirė kun. Kazi
mieras Mockus. Velionis buvo 
gimęs 1899 m., kunigu įšventin
tas 1932 m. Anksčiau vikaravo 
ii- buvo klebonas įvairiose Že
maitijos parapijose, o paskuti
niuoju metu gyveno Tauragėje 
kaip altarista, nes kelerius me
tus buvo paraiižuotas- Palaido
tas gegužės 7 d. Tauragėje. Los 
Angeles, Calif., gyvena velionio 
sesuo Jadvyga Zableekienė*

Kissingeris Ankaroje dalyvau
ja CENTO konferencijoje. Į šią 
karinio pobūdžio sąjungą. įeina 
Britanija, Tranas, Pakistanas, 
Turkija ir Amerika. Vakar sek
retorius matėsi su Turkijos mi- 
nisteriu pirmininku Suleiman 
Dėmi rei.

Pakelėj Į Ankarą Kissingeris 
buvo sustojęs Vakarų Berlyne.

Pekinas už 
"šaltąjį karą"

Maskva. — ‘‘Pravdoje” buvo 
įdėtas Juri Žukovo straipsnis, kai 
tinąs Kiniją šaltojo karo kursty
mu. Jo žodžiais, Pekino vadai ra
gina Europą jungtis ir atsverti 
Rusijos Įtaką. Pekino ambasado
riaus paskyrimas Bendrajai rin
kai pirmoj eilėj turi ne ekonomi
nių, bet politinių motyvų. Peki
nas viską darąs, kad “Sugrįžtų 
tamsūs šaltojo karo laikai”, rašo 
Žukovas ir baigia kinų patarle, 
kad kinai paprastai mėgsta sėdė
ti kalno viršūnėje ir žiūrėti, kaip 
pakalnėje pešasi du tigrai.

Siūlo panaikinti 
elektorių kolegiją

WASHINGTONAS. _ Senato 
pakomitetis vienbalsiai priėmė 
Konstitucijos pataisą, pagal ku
rią elektorių kolegija būtų pa
naikinta, o prezidentas čr vice
prezidentas būtų renkami tiesio
giniu balsavimu. Jeigu joks kan
didatas nesurinktų 40 proc. visų 
balsų, Kongresas tada parinktų 
vieną iš dviejų, gavusių dau
giausia.

Washingtonas. - Jau tikrai ži
noma, kad prezidentas Fordas 
ambasadorium į Jungtines Tautas 
paskyrė Daniel Moyniham, bu
vusį ambasadorių Indijoje.

SFRINGFIELDAS, m. — Du
nojaus legisilatūra perkrauta 
darbais — guli nesvarstyti 2,900 
įstatymų projektai.

nas. Iš Romos 1951 m. išvyko į 
Braziliją ir dirbo Bello Horizon
te, o 1950 m. persikėlė į Rio de 
Janeiro, buvo kunigų seminarijos 
profesorius ir aptarnavo to mies
to lietuvius, sekmadieniais laiky
damas jiems pamaldas, vesda
mas radijo valandas ir kalbėda
mas brazilams apie Lietuvos ne
laimę komunistų okupacijoje. 19 
62 m. grįžo Romon ir kurį laiką 
buvo Sv. Kazimiero lietuvių kole
gijos vicerektorius. Sveikatai pa
krikus, tų pareigų atsisakė.

Velionis rašė lietuvių, italų ir 
brazilų spaudoje. Yra išleidęs iŠ 
savo tarnybos kariuomenėj atsi
minimus ‘‘Sabaot — Dio degli 
eserciti” 1967 m. ir ispaniškai 
“Yo vi” 1968 m. Pastaruoju metu 
jau sirguliavo širdimi ir gulėjo 
ilgesnį laiką ligoninėje. Laidoja
mas Romoje. Liko brolis Ottawo- 
je, Kanadoje.

KALENDORIUS

Gegužės 23: šv. Deziderijus, 
šv- Merkurija, Gertautas, Taut
vyda.

Gegužės 24: šv. Meletas, šv. 
Zuzana, Algirdas, Gina.

Saulė teika 6:25, leidžias 8:10.

ORAS

Dalinai apsiniaukę, šilta, drėg 
na, apie 85 laipsniai.
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OLIMPINIS KAMPELIS

Nuo pereito ketvirtadienio vi
sose Montgomery Ward krautu
vėse galima gauti smulki oHnaipi' 
jftdos programa kartu su blan
kais užsisakyti bilietams. Kiek te
ko girdėti, nemažas būrys Chiea 
gos lietuvių, jau pasiuntė čekius 
ir užpildytus blankus.

Viskas būtų įgerai, tik truputi 
baimė ima, kad vietoj Montrea
lio,, tuos bilietus netektų panau
doti kur nors Irane... Mat, Mont
realio Statybos darbininkai vis 
nerimsta, vis streikuoja.. Ir tiek 
rimtai, kad turėjo jau susikirti
mų su policija ir buvo sužeistų. 
Tas viskas stabdo olimpine įren

gimų statybą, kuri ir taip jau vė
luojasi, O Quebeko premjeras net 
prasitarė, kad jam svarbiau dar 
bininkų ramybė ir socialinė tvar 
ka, negu olimpiniai žaidimai.

Tarptautinio Olimpinio komi
teto prez. Cordas Kilanin nese
niai Romoje sušaukė komiteto 
posėdi, kuriame, nežiūrint Mant 
realio tvirtinimų, kad statyba 
bus baigta laiku, bandė ieškoti 
naujos vietos, jei Montrealis tik
rai atkristų. Galimos naujos vie 
tovės būtų Los Angeles, Meksika 
ar... Iranas. O Iranas turi daug 
šansų, nes neseniai ten vyko A- 
ziijos kraštų olimpiada, kuriai 
viskas buvo įrengta naujai ir 
moderniškai.

Lituanicos komandos žaidėjas Tomas Grina, kairėje, atsipalaidavęs nuo prie- 
Šininko, pasiruošęs priimti Edm. Sinkaus pasuolę. Nuotr. P. Maletos

vo apie 100. Įvarčius pelnė M.
Mikalauskas, dr. Irma ir Ned.

Veteranai žais prieš Rams šį 
šeštadienį 3 vai. p.p. Marąuette 
Parke. J. J.

STALO TENISAS CHICAGOJE

Jau visa eilė metų, kaip apie
Chicagos lietuvių pin-pongistus 
nesame nieko girdėję. O juk ka
daise prisirinkdavo pilnas Jauni
mo centras, ir prie dviejų stalų 
prisimušti būdavo kaip ir neį
manoma. Vykdavo turnyrai, da
lyvaudavo, ir sėkmingai, lygose 
pas amerikiečius, aktyvūs būda
vo lietuvių pirmenybėse, jei Gvil
džiams, Nešukaičiams bėdos 
daug ir nepadarydavo, bet vardą 
lietuvių stalo tenise turėjo neblo
gą. Retomis progomis net vieną 
kitą titulą partempdavo Chica- 
gon. Nenuostabu, kad tokias pa
vardes kaip Žemaitis, Šoliūnas,
Kleiza, Kavaliauskas stalo teni
so mėgėjai nėra pamiršę. Ir kaip 
uos pamirši, jei po jų liko tik tuš

tuma. neatsirado jokios naujos 
pavardės, ir praktiškai Chicago- 
ė stalo tenisas kaip ir užgeso.

Užgeso jis ilgam. Ir iki šiol 
jo niekur nesigirdi, jokiose varžy
bose niekas nedalyvauja. Tačiau 
tai dar nereiškia, kad ši šaka ne
beegzistuoja, kad niekas jos iš vi
so nebekultyvuoja. Jei ji užgeso 
iš oficialių pasirodymų, tai ji ru
seno ne vieno entuziasto krauju- 
je, kol pagaliau prieš porą metų 
netoli Chicagos, Lemonto mies
telyje, baltas sviedinukas vėl pra
dėjo skraidyti per tinklą.

Susirinkęs gražus būrys mėgė
jų, keletas net buvusių tituluotų 
veteranų, kaip Kavaliauskas, Klei 
za, ir šiaip azartiškų mėgėjų, 
kaip Umbrazas, Burba, A. Gry
bauskas, net jaunimo (Jakaičiai) 
nutarė, kad šis sportas per gra
žus ir per įdomus, kad jį taip 
staiga numesti. Išsirinko vadovą 
D. Varnaitį, surado patalpas, ge
rą stalą ir kas trečiadienį lieja 
prakaitą, bandydami kuo grei
čiau surinkti 21 tašką, kad galė
tų likti prie stalo sekančiam setui.
Turnyrinių ambicijų iš jų (gal nei
vienas nebeturi, žaidžiama gry- , -Tarptautiniame 
nai sportiškam įdomumui, fui- 
nei kūno mankštai ir dvasiniam 
atsigavimui. Entuziazmo netrūks 
tant, tas būrys greit suartėjo, su-

ASK Lituanicos Jaunių B klasės komanda, laimėjusi II vietą 25-siose 5AL- 
FASS žaidynėse. I eil. iš k. j d.: A. Korzonas, R. Paškus, V. Kleiza, A. Bliū- 
džius, V. Martinka. II eil. R. Dičius, R. Janky, V. Lietuvninkas, A. Blkuiėius, 
P. Fabijonas. Nuotr. R. Korzono

kur dalyvių numatoma labai 
daug, bus skirstoma (grupėmis po 
4 ar 5, kur varžybos, vyks taškų 
sistema. Tai garantuoja kiekvie
nam žaidėjui mažiausiai trejas 
ar 4 rungtynes. Tik grupių lai
mėtojai eis į tolimesnį ratą. Visos 
rungtynės bus 8 geimų setai, iš
skyrus finalus ir vyrų A klasę. 
Pirmą kartą bus pravesti vyrų A 
ir B dvejetai o taip pat ir mote
rų dvejetai. Mišriems dvejetams 
numatyta atskira data ir vieta 
tikriausiai liepos 19—20 d. Regis
tracija aikštėse nebus priimama. 
Ji turės būti padaryta raštu ar 
telefonu iki birž. 24 d. pas V. 
Grybauską (adresas ir telef. šio 
skyriaus viršuje).

KREPŠINIS
—Zagrebą Jugoslavijos rinkti

nė besiruošdama artėjančioms 
Europos pirmenybėms, po ypa
tingai sunkios kovos nugali Ku
bos rinktinę 79— 72, pirmas kė
linys 38—-35.

— Tarptautinį krepšinio tur
nyrą Bukarešte laimi Rumunijos 
rinktinė, nugalėjusi Belgiją 103 
— 89 ir Vokietiją 93 — 77. Bel
gai liko antrojįje vietoje, įveikę 
Čekoslovakiją 70—62.
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FUTBOLAS
EUROPA

Tarpvalstybinių rinktinių pir
menybėse Anglija vos laimi 
prieš Kiprą 1-0 ir užtikrintai ve
da savo grupę. Ją seka Čekoslo
vakija, Portugalija įr Kipras.

Rumunija prie G 1.000 entuzi
astiškų Bukarešto žiūrovų triuš
kina Daniją 6—1 lir savo grupė
je atsitoja antroje vietoje pralen
kusi Škotiją. Vis dar pirmauja Is
panija, o paskutinėje vietoje Da
nija.

Dubline Airija nugali Sveicari-1 
Ją 2—1 lir vis dar pirmoje vietoje 
savo grupėje. Ją seka Turkija, po 
to Rusija ir Šveicarija.

—'UEFA taurės varžybose Bo
jusia pasiekia tik lygiąsias 0—0 
prieš olandų Twemte, be.t žaidė 
be savo geriausio įvarčių mušė

jo Heyncke. Antros rungtynės į- 
vyks Olandijoje, ir čia, žinoma, 
olandai turėtų lengvai laimėti.

Pernykštis šių varžybų laimė
tojas yra Rotterdamo Feyehoord, 
o prieš tai anglų Liverpool.

— Kraštų taurės varžybų lai 
mėtoj ų pirmose rungtynėse baig- 
paėje Kijevo Dynamo užtikrintai 
laimi prieš Bukareštą 3—0. 
Rungtynės vyko Bazelio stadijo- 
pe.

Pernykštis laimėtojas buvo F. 
C. Magdeburg, prieš tai F.C. Mi
lanas.

— Europos meisterių taurės var
žybose šiemet į baigmę pateko 
Miuncheno Bayern ir Anglijos 
Leed United. Rungtynės įvyks 
gegužės 28 d.

— “Auksiniu Batu” yra kas
met ipo futbolo pirmenybių ap
dovanojamas daugiausiai įvarčių 
pelnęs Žaidėjas. Šiemet konkuren 
rija ypatingai arši. Trys stovi 
pirmoje vietoje, ir likusios kelios 
rungtynės, nulems laimėtoją. Tai 
Yasalde iš (Lisabonos Sport
inę, Onnis iš AS. Monaco ir 
GceJs iš Ajax Amsterdamo. Visi 
jie kol kas jau spėjo įmušti net 
po 30 įvarčių.

V. Krikščiūnas

LITUANICA — ATHLETIC 
2 — 1

Lituanicos vyrų komanda pra
ėjusį sekmadienį pirmenybių 
rungtynėse įveikė ekvadoriečius J 
rezultatu 2:1. Įvarčius įmušė R 
Galėnas ir dr. J. Ringus. Po šių 
rungtynių Lituanicos komanda 
jau turi 6 taškus ir visi laimėti 
ne iš savo sekcijos komandų, net 
iš dviejų pirmaujančių — Wisla 
ir Viking Mustangs. Savo — mė
lynojoje — sekcijoje Lituanicai 
kol kas nesisekė: du kartus stip
riai nukentėjo. Pirmenybių pa
baigoje suvedant galutines sąs
kaitas, visi taškai vienodai geri 
ir, svarbiausia, kad jų būtų ko 
daugiau.

Dar yra likę trejos pavasario 
Eato rungtynės. Jos visos bus žai- 
dyiamos namie, Marąuette Par
ko aikštėje. Visos prieš savo sek
cijos ir gana stiprias komandas.

feĮ SEKMADIENĮ 
PRIEŠ AURORA

Aurora vokiečių Kickers yra 
gana jauna ir kietai kovojanti li
gi (paskutinės žaidimo minutės 
komanda. Ją įveikti galima ko
vojant taip pat. Rungtynės bus 
šį sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
Marąuette Parko aikštėje.

VETERANAI — FORTŪNA 
3—1.

Po įdomios kovos Liths vetera 
nai laimėjo prieš Fortūna 3—L 
Pagal turėtas progas, pasekmė tu
rėjo būti dvigubai aukštesnė. To-

Palos Park, III. (Pereitais metais 
jis vadinosi “Profesiniu turnyru”, 
nes komandos buvo sudarytos pa
gal profesijas). J. Baris, Chicagos 
Lietuvių Golfo klubo pirminin
kas, yra paprašęs pereitų metų ko 
mandų vadovus vėl sudaryti ko
mandas. Bet visi tie kurie nebus į- 
traukti — gali patys komandas 
sudaryti ir pranešti J. Bariui (telf. 
354—9354) arba J. Kredžiui (tel 
436—2013).

O.N.

Iš okupuotos Lietuvos

— Ilgai užsitęsė šiemet Rusi
jos aukščiausios lygos moterų 
krepšinio pirmenybės. Savo pa
skutinėse rungtynėse Vilniaus 
Kibirkštis pasiekia sunkią bet 
puikią pergalę prieš Kijevo Al
ma Ata universitetą 71:62. Dau
giausiai pergalei pasidarbavo 
Rušienė, Kaluškevičiūtė ir Kazari- 
naitė. Su šiuo laimėjimu Kibrikš- 
tis, užsitikrino sau 6-tą vfėtą iš 
12 komandų.

— Kauno Žalgirio krepšinin
kai viešėjo Lenkijoje, kur Lodzės 
mieste laimėjo tarptautinį turny
rą. Jie įveikė Bulgarijos Spartaką 
107—51, Čekoslovakijos Slaviją 
9 L—65, Ostravą 106—80, jugos
lavų Železničarą 87—79 ir pa
galiau Lodzės LKS 81—80. Pažy
mėtina, kad šios pergalės buvo 
pasiektos be geriausių žaidėjų M. 
Paulausko ir A. Linkevičiaus.

— Klaipėdos futbolo koman
dai Atlantai Rusijos A. klasės pir
menybės ''nesiseka. Neįvertinda-

This publication. is available in microfilm from: , s
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS g

5 300 Zeeb Ruad, Ann Arbor, Mich. 48106

Tel. PB 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

2858 West 63rd Street 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų ligos 

Oinekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medioal Building) TeL L U 5-6446 
8007 W. 83 Pl-» Justice, UI 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

T
DR. VL. BLAŽYS

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
2801 VVest 63ril Street 

Kampos 6 3-čios ir California 
Vai.:. pirmad., antrad. ir ketvirtad.

B iki 7:30 vai. vakaro.
Seštad. nuo 2 iki 3:30 vai.

Pagal susitarimą.
Ofiso telf. I7B-IO12 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet, 

antrad., penkt. 1-&, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

TeL ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cioerp

Kasdien 1-3 vai, ir 6-8 Tai. vak. 
Išskyrus trečiadienius •

šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet.• • 'i
TeL REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCD1KJŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTO 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
Iki 1 vaL popipt.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. 289-2919

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Okmpbell Avė., kampas)
VaL: pirmad., antrad., ketv. tti penkt 

Nuo 3 iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perenič

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 1.0—4, šeštad. 10—3 vai.

moterų 
Bulgarijos 

rinktinė laimi prieš Olandiją 
100—58 ir Vengriją 66—62.

GOLFAS

Sį sekmadienį, gegužės 25 d. 
H :30 -a m. įvyks “4 asmenų ko
mandinis turnyras” Palos C.C.,

sidraugavo, pasidarė kaip šeima
Reikia manyti, kad tas entu

ziazmas dr draugystė juos dar il
gai trauks prie to žalio stalo Le- 
monte. O negailėdami ir jauni
mui laiko bei pamokų, gal su lai
ku užaugins ir vieną kitą žaidė
ją, ipajėgų dalyvauti mūsų ar net 
amerikiečių varžybose.

LAUKO TENISAS
Jau prasidėjo registracija į pas

kutinį šio sezono “Round Ro
bin”. Jis įvyks Wimbledono klu
bo patalpose (122 So. ir Ridge- 
land) nuo 8 vai. iki 12 vai. vaka
ro. Už 7 dol. kaip ir iki šiol, bus 
daug teniso su nemokamais svie
dinukais ir užkandžiais.

Registruotis pas J. Mikonienę, 
1022 Wesley, Oak Park, 11 60304. 
Tėl. 383—7545. Yra tik 9 aikš
tės ir 54 vietos.

Vid. Vak. Sporto Apygardos 
pirmenybės įvyks birželio 28-29 
d. Chicagoje (vieta bus paskelb
ta vėliau). Varžybos bus praves
tos vyrų A, B, senjorų (virš 45 
mt.) moterų A ir B, mergaičių 
ir jaunių 12»—14 mt., 14—16 
mt., ir 16—18 mt. amžiaus kla
sėse. Pavykusi pernykštė pravėdi
nto sistema bus panaudota ir 
šiais metais. Vyrų A klasėje žais

kia žiūrovų nuomonė, kurių bu-*tik 8 dalyviai. Vyrų B klasėje,

Stalo teniso grupė: Hlreeforn, J. Kavaliauskas, R. Burba, A. Grybauskas, J 
Jakaičiai, V. Utnbrazas. Nuotr. D. Varnaičio, šios teniso grupės vadovo

(Nukelta į 5 pusi.)

FRANK'S TV and RADIO. INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

RADUO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR OHtRVRGfi 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės Ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai:
111 N. VPABASH AVĖ. ,

4200 N. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą'

--------—-a:,—ii-L.-.-t. u.jąž,

R E C 
J. & J. PHARMACY 
2557 W. 69th Street 

Telef. PR 6-4363

P T A I
STEEPLES PHARMACY 

2434 W. 7Ist Street
Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363

Rezid. tel. — GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
.GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 2-0001.

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS M 
(Kalba lietuviškai) c i

2618 W. 71st St. _ TeL 737-5149
Tikrina akte. Pritaiko akinius :Ir 

“eontaet lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
Važiuojamos kšdšs, remontai tr kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai, Kvepalai ir Panny May saldainiai.
Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo persišaldymų ir širdies sustip
rinimui Vitaminą E. ir kt. Turime ir gydomų žolių.

Nemokamai supakuojame dovanas.
ANGELA ir VYTENIS DIRKIAI, savininkai

Tel. — RE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligoa 
8907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

PASSBOOK
SAVINGS...

tho best way to savejeguiariy!

Vi

^*P*id and
CompouniUd 

Qu«rterly 

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Ofiso teleF. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo E Iki 8 

vai. vak., šeštad. nuol iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR į 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. OSrd Street 

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

Ofiso teh 776-2880; rez. 448-5545

DrTIT SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tek BE 5-4410
ltezid. GR 6-0617 n .

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 1 vai 
iki 8 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 vai. V. 
antr. Ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

F*

see us for
*inancin9 

AT OUR IOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FtT VOUR INCOME

I INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOIS tiCMOS
Pctu Kazanauskas, Pmufens Phonet Vlrginia 7*7747 

HOURSt Mon.Tue.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Afs PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 —. LO 1-4605 

Jei neatsiliepia 561-1070
ODOS LIGiOS — CHIRURGJA 

Ofisai
Ofisai: 2403 W. NORTH AVENUE 

6214 N. VVestern Avenue 
Valandos pagal susitarimą

Visi telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad Ir 
šeštad. tik susitarus.

DR. TERESE KAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE 

9755 W. 143 Street
Orland Park, III. 60462 

Valandos pagal susitarimą
T®L — 349-6887

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rea. 2652 W. 59th SL 

Tel. PBospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treC. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo « Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-9195

DiR. V. TUMASONIS
CHIRUGAS 

2454 West 71st Street 
pirm., antrad., ketv. Ir penktad.

Iš anksto susitarus
Val.i

2-5 Ir 6-7

Tel.. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1-6 vai. popiet.

Treč. tr šeštad., pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirm. antr., ketv. 2-5 Ir 6-1. 
paaktad. 8-5. (fett. pagal augitarima



Komufliamo imperialižmag lt

TERORO BEI PRIEVARTOS GRĖSMĖ
Viena po kitos mus pasiekia 

vis šiurpesnės apie prievartą ir 
terorą. Negana, kad Lietuvos 
Bažnyčios kronika skelbia apie 
neileistinus areštus, kalinimus, 
laikymus beprotnamiuose, nega
na, kad vis naujų žinių ateina 
apie milijonus žmonių, laikomų 
darbo vergų stovyklose Sovietų 
Sąjungoje, bet ir laisvajame pa
saulyje komunistinio teroro ir 
prievartos veiksmai darosi kas
kart kruvinesni ir įžūlesni, štai, 
Irane teroristai nušovė du JAV 
aviacijos pulkininkus, visiškai 
niekuo nekaltus žmones. Irano 
vyriausybė skelbia turinti žinių, 
kad tai marksistų darbas.
Laose raudonieji studentai pa

grobė porą amerikiečių, reika
laudami, kad iš vyriausybės bū
tų išmesti dešinieji ministeriai. 
Afrikoje pagrobta keletas ame
rikiečių studentų. Portugalijoje 
jėga užgrobtas bene paskutinis 
dar buvęs laisvas socialdemo
kratų laikraštis. O kai mes pri
simename, Pietų Vietname dar 
karo metu komunistų nužudy
tus valdininkus, mokytojus, ki
tus patriotus, tai mumyse kyla 
pasibaisėjimas, kokių fašistiškų 
metodų griebiasi komunistai.

.Hš dalies tai parodo jų despe
ratišką nepasisekimą pasiekti 
laimėjimų humaniškomis, demo
kratinėmis priemonėmis. Buvo 
laikai, kai komunistai tikėjosi 
užvaldyti pasaulį darbininkų re
voliucijos keliu. Kadangi ūki
ninkai yra daugiau ramūs, pri
sirišę prie savo žemės ir lengvai 
nepasiduoda agitacinėms vilio
nėms, komunistai stipriausią vil
tį įdėjo į labiausiai supramonin
tų kraštų darbininkiją, kur dar
bininkų procentas yra žymiai 
didesnis.

Tačiau tokių kraštų darbinin
kija pasirodė gana sąmoninga 
ir lengvai nepasiduodanti komu
nistinės propagandos' masalams. 
Tylomis komunistai pradėjo 
pramonės kraštų darbininkiją 
kaltinti, kad ji naudojasi kapi
talistų laimėjimais ir yra nepa
slanki revoliucijai. Jie pastebė
jo, jog daug lengviau įtikinti ne
subrendusias studentų galvas, 
kad jų krašte “kapitalizmas yra 
imperialistinis’’, kad “išnaudoja 
atsilikusias tautas”. Nebeįsteng
dami laimėti darbininkijos mi
nių, kurias laiko “kapitalizmo 
papirktomis”, komunistai nu
krypo į studentiškus pramušt
galvius, juos vartodami ne ma
sinės revoliucijos o teroro veiks
mams: pagrobimams, bombų dė
jimams, padegimams, bankų 
plėšimams, žodžiu, gangsterių 
naudojamiems veiksmams.

Bet tame tarptautinio impe
rializmo sąmoksle to dar nebu
vo gana. Reikėjo rasti ir tų, ku
rie vykdytų žudymo veiksmus, 
kad būtų suterorizuoti valdan
tieji sluoksniai ir patys gyven
tojai. Studentai vis dėlto turi 
nors kiek daugiau humanišku
mo ir žudymams peršvelnūs. ši
tokiems kruviniems veiksmams 
komunistai pradėjo vartoti lai
komuosius kalėjime nusikaltė
lius- Civilinių teisių vardu jiems 
net Amerikoje pavyko teismuo
se pravesti nuostatą., kad kali
niai turi turėti "spaudos laisvę”, 
taigi ir kalėjimų durys turi bū
ti atidarytos komunistinei lite
ratūrai. Tai gyvenimo ironija, 
kai patys komunistai, kurie už 
geležinės uždangos net ir va
dinamiems laisviesiems neduoda 
laisvės gauti net literatūrinių, 
mokslinių užsienio leidinių, o A- 
merikoje “civilinių teisių” sąjū
džio priedangoje net į kalėjimus 
patekusiems pasistengė atidary
ti duris raštams, kurie skelbia 
pasaulinę revoliuciją ir pateikia 
planus, kaip nugriauti teisėtas 
vyriausybes.

Nebesitikint demokratiniu ke
liu Įsigalėti valdžioje, siekiama 
to vadinamais miesto partizanų

veiksmais. Komunistiniai tero
ristiniai partizanai savo bazes 
ruošia ne kur provincijos miš
kuose, o didmiesčių džiunglėse. 
Tam panaudojamas Brazilijos 
revoliucionieriaus Carlos Mair- 
ghella veikalas “Miesto parti
zano vadovėlis”, kuris, išverstas 
į anglų kalbą, buvo perspausdin
tas Kuboje.

Didelis komunistų taktikos ži
novas, 36 metus studijavęs ir 
sekęs komunistų tikslus ir pla
nus, dr. Fr. Ch. Schwarz JAV 
senato teisiniam komitetui yra 
pareiškęs: “Pagrobimai, nužu
dymai plinta Amerikos gyveni
me. Tai nesidaro pripuolamai. 
Tai yra rūpestingo planavimo 
rezultatas. Planai buvo paruoš
ti komunistų ir jų bendradar
bių”. Tiems reikalams paruošia
moji ideologija skleidžiama to
kiais periodiniais leidiniais, kaip 
“Pasaulio marksizmo apžvalga”, 
Maskvos leidžiama 22 kalbomis-

Komunistinio imperializmo 
planuotojai iš dabes susigyve
no su mintimi, kad “darbininki
ja yra prisirišusi prie savo au
tomobilių, šaldytuvų, skalbimo 
mašinų, spalvotos televizijos, sa
vo turimų namų” ir ima nebesi
interesuoti revoliucija. Todėl ko
munistai savo sąjūdžio ideologi
jai stengiasi laimėti studentiją, 
o savo planuojamoms egzekuci
joms ir kitiems prievartos veiks
mams — kalėjimuose laikomuo
sius ir buvusius karo veteranus, 
nes šie pastarieji kraujo taip 
nebijo. Nenuostabu, kad SLA 
(Simibicziečių išlaisvinimo armi
jos) įvykdytą mokytojo Marcus 
Foster nužudymą atliko du bu
vę veteranai. To SLA vadinamas 
maršalas Cinque, iš tikrųjų Do- 
nald De Freeze, buvo užverbuo
tas, kai dar sėdėjo kalėjime. Y- 
pač žinomas siautėjimas Pietų 
Amerikos raudonųjų tupamarų, 
miestų partizaninio sąjūdžio na
rių gausiai pardėjusių vykdyti 
pagrobimus, žudymus, bankų a- 
piplėšimus, padegimus, bombų 
sprogdinimus.

#
Visi šie faktai rodo, kad ko

munizmas, nebesitikėdamas de
mokratiniu keliu užvaldyti pa
saulį, griebiasi banditinių teroro 
priemonių, kartu atskleisdamas 
ir savo silpnumą bei parodyda
mas žiaurumą, jokių teisingumo 
dėsnių nepaisymą, biaurius prie
vartos kelius.

Šitokiose sąlygose reikalingas 
didesnis valstybių budrumas. 
Nelaimei, kad ir ta pati Ameri
ka, liberalinių teismų poveikyje 
panaikino investigacijas sąjū
džių, siekiančių prievartos prie
monėmis nuversti vyriausybę. 
Panaikino anksčiau skelbtuosius 
subversyvinių organizacijų są
rašus. Dabar valstybininkai ir 
laikraštininkai, ieškodami vien 
savo asmeniško pagarsėjimo, 
nepaisydami visų gyventojų ir 
pačios valstybės gerovės, lenk
tyniauja, kaip labiau apjuodinti 
JAV saugumo organizaciją ir 
kaip labiau apsunkinti darbą po
licijos žvalgybos, kuri taip bū
tina, kai net jau pačius polici
ninkus ir kartais ugniagesius vi
sai be priežasties ima šaudyti. 
Laisvė visiems miela ir brangi. 
Mes už ją visi pasisakome, bet 
tik ne už laisvę tiems, kurie ne 
tik laisvę, bet ir gyvybę yra 
'linkę kitiems atimti.

Nobelio premija apdovanotoji 
rašytoja Pearl S- Buck savo kny 
goję apie Kiniją rašė apie tą 
“užsienietišką imperializmą, ku
rio vardas komunizmas”. O bu
vęs Tito dešinioji ranka Milovan 
Djilas, gerai pažinęs komuniz
mą, aprašydamas savo keliones 
į Sov. Rusiją, pasikalbėjimus su 
Stalinu knygoje “Conversation 
with Stalin” perspėjo: “Tie, ku
rie nori gyventi ir išlikti gyvi 
pasaulyje, kuris bus skirtingas 
nuo to, kokį Stalinas sukūrė, bet 
kuris esmėje dar tebeegzistuoja, j 
turi kovoti”. J. Pr.,

Rytų Europa ir saugumo konferencija
Ar didžiosios valstybės padės išlikti europiečiais

ČILIEČIAI PATENKINTI REŽIMU
Patvirtina Gallupo tyrinėjimų duomenys 

B. JABLONSKIS

Rytų Europos valstybių didelė
mis propagandinėmis pastango
mis remiama Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferenci
ja sukėlė tam tikrų vilčių Lenkijo
je, Čekoslovakijoje ir Vengrijoje. 
Tačiau, ją beruošiant, iškilę ati
dėliojimai ir sunkumai jas gero
kai apvylė. Kol kas konferenci
jos (paruošiamieji darbai'nėra to
li pažengę. Vidurio Europos žmo 
nės bijo, kad ji gali neįvykti, o 
jei ir įvyktų ir būtų pasirašyti su
sitarimai, kad komunistinės ša
lys nepakeis savo palankios lai
kysenos.

Žmaniij, nuomonė

Štai kaip tos konferencijos atž
vilgiu reaguojama Čekoslovakijoj. 
Čia reikia skirti režimo laikyse
ną nuo paprastų piliečių nuomo
nės. Oficialiai Praha ryškiai pa
sisako už konferenciją ir jos sėk
mę. Bet tikrumoje komunistai 
rodo tam tikrą baimę. Ne todėl, 
kad konferencijos nutarimai ga
li bet kaip pakeisti vidaus būklę, 
ypač nebojant valdžios norų, bet 
kad jie gali žmonėse sukelti tam 
tikrų vilčių. Žmonės gali rimtai 
pažiūrėti į kai kuriuos svarsty
mus ir deklaracijas, jais remtis ir 
netgi atitinkamai elgtis. Pavyz
džiui, Čekoslovakijoje saugumo 
agentai apklausinėja kai kuriuos 
asmenis, žinomus savo nepalan
kia laikysena režimo atžvilgiu, 
seka jų draugus ir santykius, į- 
spėdami, kad jie nesitikėtų, jog 
saugumo konferencija gali ką 
nors pakeisti dabartinėje vidaus 
būklėje. Komunistinės valstybės 
ibijo, kad Maskva, norėdama kon 
ferenciją privesti prie sėkmingos 
pabaigos, galiausiai nepadarytų 
kokių nuolaidų, kurias joms rei
kėtų vykdyti.

Neseniai Čekoslovakijos dele
gacijos vadovas derybose dėl (kon 
ferencijos paruošimo Jaromir 
Sėdi a k savo pokalbyje su spau
dos atstovais negalėjo nuslėpti 
baimės, kad anglų pasiūlytas 
“Europos trimestrinis biuletenis”, 
kuriame būtų atstovaujamos įvai 
rių Europos valstybių kritiškos 
pažiūros, gali neigiamai įtakoti 
žmones ir jų mąstyseną. Taip pat 
režimas yra nepalankiai nusitei
kęs dėl siūlymo į III komisijos 
darbotvarkę įtraukti svarstymą 
kultūrinių, švietimo ir mokslo 
santykių ir informacijos priemo
nių, pasikeitimą idėjomis, turiz
mu ir iš viso asmenų judė
jimą. Netgi ir susitarus dėl tu
rizmo praplėtimo, vargu kas pa
sikeis paprasto piliečio naudai. 
Valdžia ir toliau griežtai kontro
liuos norinčius bet kur išvykti. 
Čekoslovakijoje neužtenka turėti 
užsienio pasą ir netgi reikalin
gą vizą. Bet kokiai kelionei į “ka
pitalistines” šąllis reikia dar gau
ti specialų valdžios leidimą.

Sovietine tikrove

Vilniuje
VILNIEČIO DIENORAŠTIS

ŠALOMAS JOSMANAS
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Leonas paėmė vinis ir plaktuką ir atsisėdęs pa
čioje kopėčių viršūnėje, ėmė prikalinėti plakatus, prie 
lentų. Užvertę galvas mes skaitėme: “Komunizmas — 
tai pasaulio jaunystė ir statyti jį turi jauni” “Leninas 
gyveno, Leninas gyvas, Leninas gyvens”; “Tegyvuo
ja šaunioji tarybinė armija!” “Tegyvuoja gegužės 1- 
oji”, “Tegyvuoja kovo 8 tarptautinė moters diena!” 
“Su Naujaisiais metais”.

Liko dar vienas plakatas “Į kosmines erdves”, 
bet jam jau neliko vietos. Leonas išmetė jį į šiukšlių 
dėžę, pas Leniną.

— Kuriam biesui prinešėte tiek plakatų? — pa
klausė Algis.

— Aš paėmiau? — pasipiktino Leonas. Direkto
rius įkišo. “Imk, — sako, — ir kad visus iki vieno 
iškabintum”.

— Tai kam paėmei plakatus “Komunizmas” ir 
“Leninas visad” paėmei? Ar kokia jų šventė?

— Velniai žino, šiaip dėl viso ko. Nėra kur jų
dėti, nes direktorius perdaug išrašė iš centrinės ba-j

P. GAUCYS

Bijo sovietų projektų
Komunistinės valdžios taip 

pat bijo ir kito projekto priėmi
mo, netgi ir tuo atveju, jei jo ini
ciatyva išeina iš sovietinio blo
ko. Reikalas eina apie sudarymą 
nuolatinio konferencijos koordi
nacinio komiteto, kuris galė
tų tapti institucija, į kurią kreip
tųsi ne tik valdžios, bet ir kokios 
grupės ir netgi paprasti piliečiai. 
'Jis nebūtų Europos vyriausybių 
institucija, bet bendrai europie
čių, kuriai būtų galima (pasiskųs
ti dėl to ar kito susitarimo nuos
tatų laužymo.

Be abejo, didžiausią jiems bai
mę sukelia galimas pasikeitimas 
informacijomis ir laisvas idėjų ir 
asmenų judėjimas. Rytų spauda 
ir radijas tolydžio smerkia Vaka 
rų valstybių pastangas išgauti 
laisvą pasikeitimą idėjomis, in
formacijomis ir asmenimis, kas 
pasitarnautų į socialistines šalis 
įvesti subversyvias idėjas ir tuo 
būdu padidintų kontrrevoliucio
nieriams galimybes griauti so
cializmą. Kaip Prahos komunis
tų spauda rašo, Europoje yra 
dvi nesutaikomos ideologijos, dvi 
kultūros, du gyvenimo būdai. 
Komunistinės valdžios tesidomi 
tik Vakarų progresyviu menu, o 
ne “pseudoburžuazine kultūra”. 
Vakarų valstybių projektas tesie
kia tik “infiltruoti į socialistines 
šalis buržuazines ideologojas, di
versiją ir šnipinėjimą”. Tuo at
žvilgiu Prahos režimo būklė pai
nesnė, atsimenant “Prahos 1968 
m. pavasarį”. Režimas vis tebe- 
bijo įsiskverbimo “Vakarų galvo
jimo”, kuris galėtų įtakoti pilie
čius, valdžios norimus “sunorma 
lipti’ ’pagal savo sampratą. Iš 
čia kyla kultūrinis ir ideologinis 
krašto izoliavimas.

Sienų klausimas
Rytų Europos žmonės labai ge

rai žino, kad jų vyriausybės šita

Pasaulio Lietuvių gydytojų sąjungos centro valdyba. Iš kairės vicepirm, dr. 
V. šaulys, pirm. dr. G. Balukas, “Medicinos” žurnalo redaktorius dr. K. 
Pemkus, sekr. dr. M. Vygantas. Sąjungos suvažiavimas įvyksta šį savaitgalį 
Chicagoje.

Europos sandara nesiekia užtik- 
tinti ūkio, prekybos ir mokslo in 
teresų, neskaitant esamų sienų 
nekeičiamumo pripažinimo, ku
rių vakarai ir taip nesistengia jė
ga pakeisti. Tuo tarpu tos pa
čios tautos netiki, kas Europos 
konferencija būtų visiškai never
ta dėmesio. Priešingai, jos įsitiki
nusios, kad ji galėtų tapti kerti
niu Europos pakeitimo akmeniu, 
jeigu sudarysimos sutartys bus 
konkrečiai suredaguotos.

Tų kraštų lankytojų pasisaky
mus Vakarų spaudoje galima su
vesti į dėsnius. Santykių atšili
mas yra reikalingas, nes sugrįži
mas į šaltąjį karą sugriautų įgy
tas laisves po Stalino mirties ir 
sutrukdytų abiem pusėm reika
lingus ryšius su vakarais bevys
iant tų tautų kultūrinę raidą. 
Tas atšilimas turi atsižvelgti į 
gyvybinius vidurio ir rytų Euro
pos tautų interesus, todėl vakarie
čiai turi tinkamai juos suformu
luoti ir ginti. Galimas susitari
mas dėl Europos bendradarbia
vimo turėtų garantuoti visoms 
Rytų Europos tautoms netrukdo
mą jų tradicijų ir aspiracijų rai
dą. Tos tautos yra stipriai suta
pusios su Vakarų kultūra ir rei
kalingos glaudaus santykiavimo 
su tos kultūros šaltiniais, kad ga
lėtų užtikrinti savo tapatybę. Ta 
sutartis turėtų būti pasirašyta su 
tam tikromis sąlygomis, kurių 
svarbiausia —tam tikro mėgi
nimo laikotarpio nustatymas — 
5 metų kurio metu būtų tikrina 
mas pasirašytų nuostatų vykdy
mas. Tą tikrinimą turėtų vykdy
ti nuolatinis konferencijos orga
nas, žinoma, jeigu jis būtų suda
rytas. Po 5 m. konferencija vėl 
turėtų susirinkti ir patikrinti Eu 
ropos būklės raidą.

Tš to išvada, kad Rytų Euro
pos tautos, kurias dabar valdo 
Maskva, niekad nepaliovė savęs 
laikyti europietiškomis. Didžio
sios valstybės turėtų joms pagel
bėti šitoje laikysenoje ir palai
kyti jų viltis.

zės.
— Nereikėjo išrašyti, — pasakė Algis.
— Protingas esi, vaikine, kai pasižiūri, — su pa

šaipa ištarė Leonas. — Pamėgink nepaimt kiek tau 
paskirta, tuoj pat iš direktoriaus kėdės išlėksi.

— O jam ką, paskyrė? — nustebau aš.
— O tu kaip galvoji? Kiekvienas fabrikas, įstai

ga privalo paimt dvigubai. Taip pat ir vaikų darželiai.
— Kodėl dvigubai. Kur dėti likusius?
— Bendradarbiams į namus, kad papuoštų butus. 

Tik, kad niekas neima. Taip plakatai ir pūva.
— Ko nedaro iš minkšto popieriaus — visi im

tų — pasakė juokdamasis Algis. Dažytu popierium ma
loniau užpakalį nusivalyti, išvietėj nuobodu, tai ir 
apie komunizmą paskaityti galima.

— Na, na, paplepėk, vyreli, — pasakė Valka, — 
greitai į MGB (valstybės saugumo ministerija) pa
kliūsi už tokias kalbas. Algis nusijuokė.

— Nėra dabar MGB yra KGB (valstybės polici
ja). O ten aš nepakliūsiu. Nes aš diktatorius. Algis stuk 
telėjo sau į krūtinę.

— Kas, — nesuprato Leonas.
— Diktatorius, — pakartojo Algis. — O kas? Dar

bininkas proletaru vadinas. O pas mus kieno dik
tatūra ? Proletariato, vadinas aš diktatorius.

— Tu esi š..., o ne diktatorius, — nusikeikė Le
onas. Bydla gimei, bydla ir dvėsi. Diktatorius, — vis 
juokiasi jis.

Taip mes ir darome tvarką. Liko nuvalyti purvą 
nuo grindų ir pašluoti prie įėjimo. Bet prie įėjimo 
pilna sniego, todėl mes nevalysime.

— Pavasarį nuvalysime, kam čia dabar vargti,

Gen. Augustui Pinochetui U- 
gartei pašalinus marksisto Sal
vadore Allende Gosseno raudo
nąją valdžią, komunistinio pa
saulio komisarai, laisvųjų kraš
tų komunizmo simpatikai, libe
ralai ir kairieji ėmė kaltinti da
bartinį Čilės režimą ir apie jį 
skleisti kaltinimus, kurie daž
niausia praktikuojami tik komu
nistiniuose kraštuose. Pylo3 ne
išvengė Amerika ir jos ČIA ži
nių įstaiga.

Į propagandą įsijungė ne tik 
liberalūs kongresmanai, bet ir 
kai kurie valdžios pareigūnai, 
kurie visados sugeba sėdėti val
džios kėdėje, neatsižvelgiant, ku
ri partija valdo Ameriką. Libe
ralai kongresmanai ėmė kurstyti 
kitus narius ir raginti nutrauk
ti ar bent apkarpyti Čilei para
mą.

Copley News tarnybos bend
radarbis R. de Toledano Copley 
spaudoje paskelbė Gallupo tyri
nėjimų ir pasikalbėjimų su Či
lės žmonėmis duomenis. Jis ra
šo, kad apie šiuos duomenis ne
rašė New York Times ir nekal
bėjo CBS TV tinklo žinių re
daktorius Waiteris Cronkaitis ir 
NBC — John Chanceloras. gie 
vyrai nei kalbės, nei New York 
Times rašys ką nors palankaus 
apie Čilės valdžią.

Priešingai, visi kartu tyčiojasi 
iš Čilės vadų ir skelbia pasau
liui, jog ten viešpatauja baises
nis teroras, kankinimai ir prie
spauda, negu marksisto Allen- 
dės laikais.

Jo žodžiais ir straipsniais ga
lima tikėti ar ne, bet tarp nai
vių, mažai pažįstančių komuniz
mą suranda pritarėjų ir tikin
čių jų propaganda. Tuo labiau, 
kad Pinochetas skaudžiai nu
baudė žmonių kankintojus ir žu
dikus, bet masiniai jų nežudė. 
Baudė tuos, kurie Allendės re
žimo metu per daug savo ran
kas sutepė Čilės patriotų ir ne
kaltų žmonių krauju.

Gallupo surinktos žinios ne 
tik nepatvirtina tų trijų šalti
nių žinias ir skelbiamas nesą
mones, bet priešingai pateikia 
gana palankius duomenis.

Štai ką kalba Gallupo skai
čiai: 64 proc- čiliečių teigia, kad 
jie dabar gyvena geriau, negu 
Allendės laikais. Nepatenkintų 
tėra 14 proc. Duomebys paimti 
iš įvairių krašto vietų, kurie at
stovauja lytį, amžių, uždarbius 
ir einamas pareigas ar dirbamą 
darbą.

73 proc. sako, kad gyvenimo 
sąlygos ateityje dar pagerės, kai 
baigs pašalinti galutinai mark
sistines negeroves. Abejojančių 
tėra 11 proc.

Daugiau 90 proc. darbininkų 
ir ūkininkų, iš kurių buvo atim
ta žemė, į ateitį žiūri su pasiti
kėjimu.

— nutarė Leonas, — dešimt sykių to paties darbo ne
dirbsime. Einame vinimis pažaisti.

Kalinėti vinis į grindis dabar mūsų mėgiamiausias 
užsiėmimas, žaidžiame, kalame. Aš jau taip sugebu 
įkalti vinį iš vieno sykio, kad apstatau netgi Leoną, 
neaplenkiamą šios “sporto” šakos specialistą. Algis 
taip pat neblogai lošia, bet kartais pramuša pro šoną, 
norėdamas pademonstruoti prieš Valką. O ji “serga” 
už savo vyrą ir rėkia:

— Na, Algiuk, na duok jiems!
Algis vožia per vinį ir nepataiko.

Vilnius, 1965 metų kovo 17

Leonas praleidžia dabar sandėly dienas ir naktis. 
Kodėl naktis? Todėl, kad jį išvarė iš kolchozininkų 
namų. Iš kolchozo Leonas pabėgo dar prieš metus. 
Mieste jis neprirašytas, o visą šį laiką jis gyveno 
kolchozo namuose pagal padirbtą komadiruotę. Kartą 
viešėjau pas jį. Kolchozininkų namai — tai lyg vieš
butis, tik laipsniu žemiau. Gyvena aštuoniese viena
me kambaryje. Apačioje, pirmame aukšte, yra nedi
delis kambariukas. Tai tualetai: mintaras, o šalia 
prausykla rankoms, štai ir visi Lietuvos valstiečio, ko
mandiruoto miestan, patogumai.

Leonas kolchozininkų namuose gyveno iki tol, 
kol neužklupo jo inspekcija iš žemės ūkio ministeri
jos.

£Bu> daugbul

Įvestu nauju medicinos patar
navimu 75 proc. patenkintų, o 
naujomis mokslo sąlygomis ir 
programomis 81.

Valdžios įstatymus - potvar
kius palaiko iluo 83 iki 91 proc- 
čiliečių. 6 procentai norėtų, kad 
valdžia būtų sudaryta demokra
tiniu keliu iš įvairių politinių 
partijų.

Daugiau 90 proc- pasakė, kad 
Pinocheto valdžia pilnai ar dali
nai savo pažadus žmonėms iš
tesėjo. žmonės džiaugiasi, kad 
vėl grąžinta laisvė ir jų nuopel
nai bei pastangos valdžios ver
tinamos.

Labai gerai valdžią vertina 60 
procentų. Laikančių bloga ar ne
patenkintų atsirado tik 3 proc.

65 proc. čiliečių prez. Pino- 
chetą laiko moderniu, turinčiu 
naujų idėjų, 9 — tradicionalistu 
ir senų idėjų puoselėtoju, 68 — 
praktišku ir 7 — teoretiku.

Valdžios pagalbą piliečiams 
teigiamai vertina 74, o kai ku
rių grupių narių tarpe yra prie
šingų 7 proc. Prezidentą nuo
širdžiu pripažįsta 74, o priešin
gai galvoja tik 4 proc.

Žmonės džiaugiasi grąžinta 
tvarka, teise, taika, pagarba ir 
saugumu- Tai labai teigiamas 
reiškinys. Jie palaiko ir krašto 
nupolitinimą, kuris Čilę buvo pa
vertęs Kubos komunistų parti
zanų prietilčiu į Pietų Ameriką.

Moterys, teturinčios tik pra
dinį išsimokslinimą, ir senesni 
žmonės dirba žemesnių atlygi
nimų įvairiuose darbuose. Jauni 
žmonės (vyrai ir moterys), stu
dentai, kurių dalis simpatizuoja 
komunistams, nupolitinimą tei
giamai vertina.

Duomenims surinkti buvo f- 
dėta daug darbo, tyrinėjimų ir 
pasikalbėjimų su žmonėmis. Žmo 
nės palankūs naujai valdžiai, nes 
jų daugiau nepersekioja mark
sisto Allendės politrukai. Dau
gelis iš jų yra netekę šeimos na
rių, giminių ir draugų. Juos nu
žudė ar nukankino atsiųsti iš 
Kubos politrukai, kurie krašto 
sumarksinimui pakviesti.

Čilės režimo laimėjimus ar pa
gerinimus Amerikos žinių žmo
nės piešia fašizmo spalvomis. O 
nepasisekimus išpučia iki ne
girdėto laipsnio ir kaltina dėl 
jų net Amerikos OLA. žinių įstai
gą. Apie ją jau prikalbėta mi
lijonai žodžių ir daugybė straips 
nių parašyta. Kaltinama dėl Al
lendės nuvertimo ir bandymo 
nužudyti Castro.

Per kongreso liberalius na
rius daromas spaudimas kon
gresui, kad jis Čilei nutrauktų 
pagalbą- Argi jis leisis raudo
nųjų simpatikų mulkinamas ir 
imsis tokios grėsmingos veiklos 
prieš čiliečių palankumą savo 
valdžiai?



DRAUGAS, penktadienis, 1975 m. gegužės m. 23 d;

Lituanistikos instituto įtariai savo V-jo suvažiavimo metu, Clevelande, gegužės 17 d. Nuotr. A. Gulbinsko

NAUJOS KNYGOS 
SUTIKTUVĖS

Neseniai išleista Stasio Barz- 
duko knyga “Lietuvis savo tau
toje, valstybėje, bendruomenėje”, 
autoriaus žodžiais yra skiriama 
“mokiniui, einančiam Lietuvos 
keliu”.

Knygos pristatymas Clevelan
do visuomenei įvyks birželio 14 
d., 7:30 v.v. Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos salėje. 
Pristatymą vadovaujami kun. G. 
Kijausko, rengia studentai atei
tininkai, vyresnės skautės, skau
tai vyčiai iir jūrų budžiai.

Esame Lietuvos keliu einantis 
jaunimas; mes dirbame ir nori-

(Nukelta į 5 pusi.)

CLASSIFIED GUIDE
R K AL E S T ATE REAL ESTATE

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINES SĄJUNGOS

SEIMAS

Pereitą savaitgalį Clevelande 
įvyko Lituanistikos Instituto 
penktasis suvažiavimas. Šį savai! 
galį, gegužės 24-25 dienomis 
įvyksta Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos sukaktuvinis sei
mas Raanada Inai viešbuty, 
26811 Euclid Avė, ’VVickli'ffe, 
Ohio. Šiame seime bus paminėta 
sąjungos 25 metų įsisteigimo 
Amerikoje sukaktis.

Seimo darbotvarkė numaty
ta: Šeštadienį, gegužės 24 d. 10- 
11 vai. registracija; iškilmingas 
■posėdis: Clevelando skyriaus ir 
seimo rengimo komiteto pirm. 
dr, A Butkaus žodis; himnai, 
ALT s-gos pirm, E. Cekienės žo
dis, mirusiųjų narių pagerbimas, 
sveikinimai, ALT s-gos 25 metų 
sukaktis — Jonas Jurkūnas.

12:00-2:30 darbo (posėdis; 2:30- 
3:30 pertrauka; 3:30-5:30 darbo 
posėdis: Lietuvių Tautinio sąjū
džio pranešimas — J. Maurukas, 
pranešimas ALTos reikalais — 
T. Blinstrubas, tautinė spauda — 
dr. J. Balys, Nepriklausomybės 
fondas, diskusijos dėl pranešimų. 
8 vai. banketas — programoje 
sol. Audronė Simonaitytė, 
akomp. Birutė Smetonienė.

Sekmadieni, gegužės 25 d. 
10:00-12:00 darbo posėdis; sky
rių atstovų pranešimai, skyrių į- 
našas tautinės srovės istorijai, 
diskusijos dėl pranešimų. 12:00- 
2:00 darbo posėdis: mandatų ko
misijos pranešimas, nominacijų 
komisijos pranešimas, rinkimai, 
nutarimų komisijos pranešimas, 
klausimai ir sumanymai ir seimo 
uždarymas. 2-3 pertrauka 3 vai. 
Vilties draugijos suvažiavimas.

Clevelando lietuviai maloniai 
kviečiami suvažiavime dalyvauti. 
Visi laukiami sukaktuviniia- 
mę bankete, kur dainuos solistė 
Audronė Simonaitytė, jai akom
panuos pianistė Birutė Smetonie
nė ir savo poezijos skaitys Vladė 
Butkienė. Kokteiliai prasidės 7:30 
vai. Karšta vakarienė ir šampa
nas. Šokiams gros Slahodos or
kestras. Bilieto kaina 10 dol. as
meniui.

Bilietus užsisakyti pas rengė
jus: S. Astrauską, dr. Butkų, V. 
Stungį, K. Karalj, V. Benokraitį, 
E. Maslauskienę ir Dirvoje.

LIETUVIŲ TARYBOS 
SESIJA

• JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vll-sios Tarybos trečioji sesija 
įvyks Clevelande birželio 20-21 
dienomis. Sesiją globos LB. Ohio 
apygardos valdyba.

A. JUOZAPAVIČIAUS ŠAU
LIAI PRADĖJO ŠAUDYMO

SEZONĄ

Gegužės 11 d, esant labai šil
tam lir saulėtam orui, kar. A. Juo
zapavičiaus šauliai suruošė išvy
ką į gamtą ir pradėjo šaudymo 
sezoną, Genevos apylinkėje, dide
lio žemės ploto, ūkio šeiminin

kas šaulys Al. Andriušaitis ir po
nia sutiko Juozapavičiaus šaulius 
atvykusius į kaimo gamtą pailsė
ti ir pradėti šaudymo sezoną 
Šiais metais numatoma pirma at
likti šaudymo praktiką ir vėliau 
padaryti varžybinius šaudymus, 
su dovanų įteikimu geriausioms 
šaudytojams. Pereitais metais 
šaudymas pavasarį ir vasarą vy
ko kaip šaudymo pratimai ir va
saros pabaigoje buvo atliktas var- 
žybinis šaudymas su trofėjų įtei
kimu, Šiais metais numatoma, 
per šaudymo sportą (populiarin
ti ir šaulišką ir kitą spaudą. Nu
matoma per pirmus varžybinius 
šaudymus, taikliausiems šaudy
tojams, skirti prizus, knygas kaip 
V. Putvio raštus, šaulio V. Min- 
gėlos, “Medinis Dievas”, Sibiro 
kankinės Juciūtės išleistą knygą 
apie bolševikų žudymus ir kanki 
nimus, Butkaus knygą, “Vyrai

Gedimino Kalne” ir kitas knygas. 
Antrame varžybiniame šaudy
me, bus duodamos taikliausiems 
šauliams, prizai — trofejos. Šau
dyklas taikinius tvarko šaulys 
valdybos teikimo vadovas M. 
Smelstorius. Buvo šaudoma iš 
22 kalibro šautuvų ir pistoletų ir 
taikliausi šaudytojai buvo stu
dentas šaulys Al, Navickas ir J. 
Garla. Šaudyme dalyvavo be šau
lių ir svečiai, bet tik vyrai. Sekan 
tį kartą šaudymo pratimuose da
lyvaus ir šaulės moterys. Perei
tais metais šaudymo varžybose 
dalyvavo ir moterys ir valdybos 
narė dabar iždininkė L. Kazienė 
laimėjo moterų šaudymo premi
ją. Šaudymo praktikoje ir var
žybose visada dalyvaują ir ūkio 
Šeimininkas šaulys Al. Andriu- 
šaitis. Po šaudymo, šauliai su 
maloniais ūkio šeimininkais, pa
vėsiuose besivaišindami praleido, 
gražią vasaros popietę.

K.P.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS
PtaoRiune Ir vaškuojama 

visų rflSIy grindis x
I. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Įvairių prekių paalrlnklmaa. moto
ciklai. Šaldytuvai, malstaa, doleriniai
CERTIFIKATAI IB AUTOMOBILIAI 

OOSMOS PABCELS ENPRE8S
SIUNTINIAI f LIETUVA

1501 W. 6»th Ht, Chicago, 111. 6052a 
3388 Ko. Halsted, Chicago, IU. 50508 

Tet WA 5-8787; 954-8820
V. Valantlnaa

AB REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ?

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražua paprotys. Biznieriai jas pla 
ėiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viziti
nes korteles.

Kreipkitės į "Draugo” spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite 
patenkinti kiekvieną kartą.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JTO VAISTAI GALVOS ODOS - 
PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Instituto garan
tuoti. Geriausia dovana Jūsų giminėms, pažįstamiems Ir sau. 
JIB S oz., 16 savaičių vartojimui. Jūsų užsakymus siųsti au 
$6.00 apmokėjimu — JTO IiABORATORY, 1487 So. 191 h Avė., 
Cicero, IU. 00050. JIB Atstovybe, 2498 Daugall Ridi, Wlndsor, 12, 
Ont., Canada. JTO Skyrius: 7 Stnttgart 50, Dulsburgerstr. 7-10 
W. Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 6»th St. Chicago; 
SOth Avė. & 14tli St., Cicero; 1640 W. 47th 8t., Chieago, 2023 N. 
Milvvatikne Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago lt t t

Rustic and Luxurious English Countryside 
Living in the Village of Orland Park

Visas Europos kaimo žavesys yra sukauptas Wedgwood Estates puikiuose 
namuose su jų išorine Tudor išvaizda, didingomis plytomis, gruoblėtu 
sujungimu, kedro ir staccato apkalimu, plačiais išsikišimais (overhangs), 
aukštais stogais, su storais gontais (skiedromis), vienintelėmis savos rū
šies lentynomis puodams, visa molio tonuose. Viduje Įrengta rąstų lubos, 
jaukiai apmuštos sienos ir išklotas kilimu šeimos kambarys Ir nuosavas 
patogus plytų židinys.

Turite pamatyti, kad galėtumėt įvertinti.

r.

Si)r fflrUillllhlll ’ Our 1-lloor 
cotlage with sioping ceilinged kitehen and 
beamed lamily room. bench seal window m 
the living room. basement. 3 bedrooms. 2‘
baths $67,100

SbP BamplOlI A ciassic styie 

gtving a teeling oi openness with its raised 
ceiling in the living and dining rooms, 3 
bedroom split-level. 2 baths. $60,700

7 r V S- V*

kTljr Surkiuųhatn An especially 
large. 2 story home witn many exciting 
leatures: 4 bedrooms. 27? baths. sunken 
lamily room. maiestic open oak staircase. 
basement $70,200

ebr (Crmnuirll Our largest 
lamily home. with 4 bedrooms and 27? baths 
in a split-level design with open nser 
staircases and balconied eating area over- 
looking a 1.000 sq. lt recreation room 

$72,200
In addition to each home's uniąue leatures they all include: Kitehen appliances, 
wall to wall carpeting, master baths, insulating glass, wood casement windows, 
oak trim, eonerete drives and patios, and many more umque and luxunous extras.

YOUR OLD ENGLISH HOME AVVAITS 
YOU IN THE BEAUTIFUL.

SPACIOUS, ANO CONVENIENT
COUNTRYSIDE OF ORLAND PARK.

TATOOLE & SCHROLL'
BUILDERS

To see the models please take Rldgeland 
Avė to 143rd St., take I43rd west to 82nd 
St. then North 2 blocks to model,

Phone 349*1210 Models open vveekdays, 9 -5; Sat. & Sun. 1-5 P.M.

OAK L A W N
Puikiausias 20 liuksusinių 

butų namas
10 mašinų apšildomas garažas. Kai
na $385,000. 8% morgičius.

4754 West lOlst St.
Kreiptis į MITRIAM GAU&Ų

Tel. — 925 - 4244
Savininkas parduoda 5 kamb. mūr. 

bungalow. 2 maš. garažas. Marųuette 
Parke. Skambint 476-4211

COMMERCIAL BUILDERS
AND COMPANY 

General Contractors 
Atliekami statybos ir įvairūs na
mų pataisymo darbai.

TEL. — 847-7564
gaukite po 6-tos vai. vakaro

Namarvienybė ir ateitis
1% ankšto namas. 2 butai: vteuaa 

dalinai nebaigtas. Už Marųuette Pko 
arti Pulaski. 60 p. sklypas. $22,500.

Pulkus 5 kamb. 15 metų mūras. 
Arti mūsų ofiso. $24,800.

3 butų puošnus mūras Ir 8 auto 
mūr. garažas. Naujas gazu šildymas 
Geriausia vieta Marųuette Pke. 
$40,700.

2 aukšto mūras puikūs 2 pe 5 
kamb. butai Ir 2 kamb. sausam bels- 
mėnte. Naujas gazo šildymas. Gara
žas. Arti mūsų. ‘ $26,500.

Platus Ir pigus lotas su garažu. Ar
ti Maria High Schoo).

Graži 7 kamb. mūro rezidencija. 
PuSlm įskaitas beismentas. 2 auto 
garažas. Elektrinės durys. Arti par
ko. $28,000.

Pulkus mūras. 3 butai ir maisto 
krautuvė su Inventorium, šalia tuš
čias lotas. 2 auto mūrinis garažas. 
Brighton Pke. Šeimos nelaimė verčia 
parduoti viskų už $26,750.

3 butu modernus 20 metų mūras. 
Garnį šildymas. Ga,ražas. Prie vienuo
lyno. $37,500.

VALDIS REAL ESTATE
705) S. Wa«htenaw Av. RE 7-7200

H.KLP MANTE!) MOTKKin

, IIOUSEKEEPTNG-CLEANLN'G „ 
Dependable woman needed 2 days 

per wk„ steady. For Dr. family in
Evans ton. Good salary. Some English 
necessary. Referentes. Good trans- 
portation. 491-9639

Dependable ivonuui needed
Chicago Near Nort.Ii. gene.ral Houep- 
wor.k( 2 rlnys per woeJc, gootd pay, 
referenceš, Good transportation. some 
English neoessary.

Wrlte c/o AF 1019 
223 W. H'ashlhgloii Kt. 
Chieago, Wnols <10095

RECEPTIONIST
To work in food piant.

Southwest side. Light typing reųuired. 
Also include some inventory.

Call first 376-8201)
Ask for MR. GOLAS.

PERK FOODS, 4540 S. Kolmar

PAR DAVIMUI

Parduodamas motorinis laivas SIG
MA, 16 pėdų, su Johnson 100 H.P. 
motoru. Maai vartotas, labai gera
me stovy. Rathian Depth Finder ir 
daug kitų priedų. Skambint LU 2-5992 
vakarais ir visą. dieną savaitgaliais.

Parduodama apvali lova atski
rai arba 3-jų gabalų komplek
tas, ir 22 inčių spalvota TV

925-9021

20 metu senumo 1 ya aukšto mūr. 
2 po 5 kamb. Atskiros šilimos. Savi
ninkas turi parduot. Apyl. 70-os ir 
Maplewood. $32,500.

18 metu 2-jn butu mūras. 2 po 
4% kamb. Apyl. 72-os ir Wasbte- 
nn,w. Prašo $39,000.00.

22 metų senumo 1% ankšto mūr. 
2 butai — 3 mieg. apačioj, 2 viršuj. 
Apyl. 71-os Ir California. $38,500.

BUD'S REALTY
NAMŲ PIRKIMAS BEI 

PARDAVIMAS
Butu Nuomavimas
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenne 
Telef. — 254 5551

T YPIST
40 w.p.m. Also mus) be able to do 
other Office funetions, filing, etc. Also 
some switcbboard. Ofc. Hrs. 8-4:Ž0.
Phone Mr. Lannon for interview. 

666-2465

VYRAI IR MOTERYS

ONE 0R TW0 PERSONS

to serve for occasional dinner parties. 
Lake Shore Dr, apt. Near North. 
Excell. transportation, Salary open,

Tel. — 664-2211

MIS OEL ANKOU8

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos 

Radijai
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavlaaas Ir taisymas

MIGLINAS TV
2S46 W. 69th St. — TeL 776-1486

4 APT. BRICK 
2 car garage. A-l condition.

West of Central. No brokers. 
By appt. only 767-5789

HEATING CONTBAOTOR 
Jrengiu mieste Ir užmiesty naujus

Ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air eondltlolng 
Ir vandens boilerius. Dirbu greM, są
žiningai Ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. Western Avė. 

Chicago, III. 50509 
Tel. VI 7-3447

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus Ir (dedu naujus pe

čius. Pigini išvalau, taipgi alyvinius 
perdirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil- 
ytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8806

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS 
PIRKTI

2V4 akro kampas tinka bet ko
kiam bizniui $12,000.00.

2 sklypai ant kalno ąžuolyne 
pa $10,000.00.

$4,500.00 už akrą dirbamos ar
ba miško, labai gera vieta.

2-jų butų mieste $400,00 paja
mų į mėnesį $33,000.00.

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

ABROMAITIS R. E.
1005 Porter Street 

LEMONT, ILLINOIS

312-257-6675

IEŠKO NUOMOTI

Young working couple want to rent 
2 or 3 bedroom house with garage. 
Marųuette Pk. or Bogan area.

687-0707

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojama — Naujame name

DIDELE BIZNIO PATALPA
Tinka grožio salioniui (yra viol 

įrengimai) arba lietuviškam resto
ranui. Kreiptis —

4358 So. Western Avenue 

Tel. — 847-0970

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių bu
tas Brighton Parke.

Telef. — LA 3-7153

misoelaneous

SUBURBAN TI CKPOINT1NG 
REMONTUOJAME MŪRĄ 

NEMOKAMAI APSKAIČIUOJAME 
Skambint 776-0398 

ILAB.KY ZlldVSKI, savininkas

&ERENAS perkrausto baldus Ir ki
tus daiktus. Ir iŠ toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.

TELEF. — WA 5-8063

WILLOW SPRINGS
Parduodamas geros kokybės 3-jų 

miegamų “ranch” namas. Dėn, šeimos 
kamb., 2 židiniai, 50 p. “deck” —- dė- 
nis iš saliono, panoramiškas vaizdas. 
Prijungtas garažas. Skambinkit apžiū
rėjimui dabar. $05,000.

70 x 178 p. sklypas su medžiais 
prie upelio. Arti Ice Chalet ir plaukio
jimo baseino. $15.000.

Willas & Associates Realtors 
Tel. — 482-9040

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai jre'ngiu vonias.
virtuves ir naujas lubas. Įrengtu 
kambarius rūsv. Dažau.

Zigmas, tel. 778-0838 po 6 v. v.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI į LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, do
lerių certifikatai. maistas, akordeonai
2608 W. 69th St. Chieago, UI. 60528. 

TEUEF. — WA 5-2787.

CEMENTO IR MORO 
KONTRAKTORIUS

Atliekame naujus ir senus cemen 
to ir mūro darbus. Pamatus, šali
gatvius. cementinius laiptus. Permū- 
rlname kaminus, užmūr Įname arba 
jmūrlname langus, permūriname laip
tų šonus.

Turime leidimus daryti miesto ša
ligatvius.
K. ČESNAUSKAS OONSTRUCTION 

Tek — HE 6-2812 
Skambinti po 3 vai. popiet

Exeeutive Home — Tri-level
— 7 kamb. 3 mieg., 2'/2 vonios. Mo
demus; ištisiems metams gyventi. 
Oro vėsinimas. Arti ežero. Mlchia- 
Ba, Mich., 60 mylių nuo Chicagos. 
Skambinti vakarais

Tel. — (616) 469-1382

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, UL 60632, tel. 927-5980

10% —- 20 —■ 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
8208 VVest 05th Street 

Chieago, IUinois 
Tel. GA 4-8554

Mūr. btingahnv, 43 p. sklypas,
centrai, šildymas. Whlpple Ir 6 3-čia. 
Nebrangus.

S bntal po 4)4 kamb. 17 metų. 30 
p. sklypas. Central, šildymas klekv. 
butui atskirai. Tik $43,000.

Mūr. 4 butai — 2 po 4 kamb. 2 po 
3 kamb ir 3kamb.sklepe . 2 auto ga 
ražas. Central, šildymas. Geros pa
jamos. Gera vieta gyventi.

10 butų mūr. Naujas Šildymas. Ge
ros pajamos. Dideli kamb.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd St. 

436-7878

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

TOCKKKKjOO-OOOOCHyoOCVOOOOOtKKy

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besilominčiam Lietuvos istorija ar 
vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. _. Kaina tik $3.00. 
Galima įsigyti “Drauge”. 
DOūoodoooooooooeoooeooėogc

REAL ESTATE

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

828 VVEST 84th PLAOE 
Tek — FRontier 6-1882

M. A. ŠIMKUS
REAIj KSTATE. NOTARY PUBIAG 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, toL 254-7450

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai.

SKELBKITES “DRAUGE”.

BUTŲ NUOMA V IM AS 
Namų pirkimas —— Pardavimas —•

Valdpmas
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. 778-2233



Dr. K. Pautienis skaito paskaitą Clevelando lietuvių pensininkų klube.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

MŪSŲ KOLONIJOSE
Cambridge., Mass. Mišios. Tebūna Jam lengva A- 

merikos žemė, Amerikos, kurios 
LEONĄ AAKALĮ IŠLYDĖJUS vėliava buvo apklotas jo kars- 

Į AMŽINĄ POILSĮ j tas.
Gegužės 14 d. po sunkios ligos 

mirė Leonas šakalis., 49 metų 
amžiaus. Jo tėvai, jau mirę, Ma
rija ir Leonas šakaliai buvo pa-

Elena Vasyliūnienė

Ekzabeth, N. J. 

rezoliucija

CLEVELANDO
ŽINIOS

(Atkelta iš 4 pusi.)
me, kad šis kelias būti) vienin
gas ir tiesus. Todėl ir šią knygą, 
kurią autorius skiria lietuviškam 
jaunimui, norime visi kartu ne 
tik jaunimui bet ir visiems lie
tuviams pristatyti.

Nuoširdžiai kviečiame visus sa 
vo atsilankymu pagerbti autorių
— mokytoją :— visuomenininką
— lietuvį, pagerbti žmogų, kuris
visą savo gyvenimą mokėjo eiti 
Lietuvos keliu. N.K.

SKAUTININKŲ ĮŽODIS
Gegužės 18 d. įvykusioje Cleve

lando skautininkų ir skautiniin- 
kių bendroje sueigoje naujai pa
keltieji j paskautininko laipsnį 
Clevelando skautijos kapelionas 
kleb. kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ ir skautų vyčių kandidatų bū
relio vądas skautas vytis v.sk. Al
gis Nagevičius davė skautininko 
įžodį. įžodį pravedė v.s. Pr. Ka
ralius, o kaklaraiščius užrišo se
niausias amžiumi v.s. Vs. Šenber- 
gas. Davusieji įžodį visų dalyvių 
buvo pasveikinti. Pilėnų tunto 
tunt. ps. R. Vasys naujiems skau
tininkams įteikė skautų brolijos 
albumą, o Neringos skaučių tun
tas kapelionui įteikė skautinin- 
kių pasirašytą adresą.

Sueigoje dalyvavo 14 skautinin 
kų, 18 skautininkių ir 3 jūrų skau 
tininkai.

Po įžodžio visi dalyviai vaiši
nosi kavute ir pyragaičiais.

(VK).

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 pusi.)

ma priešininkų, ji žaidžia gana 
silpnai prieš Novgorodo Elektro
ną ir pralaimi 2—0, ir tai savoje 
aikštėje. Kitas rungtynes prieš 
Leningrado Dinamo sužaidžia 
daug geriau ir atrodo išplėš ly
giąsias. Deja, susigrūdimas, prie 
vartų ir netikėtas įvartis paskuti
nėse žaidimo sekundėse nule
mia Lenigrado pergalę 1—0.

— J. Rauba, Vilniaus universi
teto studentas, puikiai pasirodė 
Maskvos tarptautinėse šaudymo 
varžybose ir buvo pakviestas j 
Rusijos rinktinę. Neužilgo su 
rinktine jis vyks į Ispaniją, kur 
bus Europos šaudymo pirmeny
bės.

— Zaporopožėje vyksta paskuti
nis ratas Rusijos aukščiausios ly
gos moterų rankinio pirmenybės. 
Kauno Žalgirio komanda, kuri 
šiuo metu yra netikėtai pui
kioje 4-je vietoje turės didžiulį 
pasipriešinimą, tačiau tikisi už
baigti sezoną sėkmingai.

— Iš Gary, Ind., spalvota mo
teris Marva Langdom skundžia
si: “Aš jau negaliu išeiti vaka
re į savo kiemą, nors aš neturiu 
jokių pinigų. Gyvenu visą laiką 
užsirakinus nuo kriminalistų”.

LIEPA BOGUTAITĖ
Gyveno 6721 So. Rockvvell St., Chicago, Illinois.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kai’ 
š. m. gegužės 19 d., 2 vai. popiet staiga ir netikėtai mirė 3-jų 
mėn. LIEPA BOGUTAITĖ, dukrelė Jono ir Teresės Bogutų.

Po šv. Mišių T. Jėzuitų koplyčioje gegužės 21 d., buvo pa
laidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.

Šeima nuoširdžiai dėkinga kun. Kęstučiui Trimakui už šv. 
mišias, už maldas koplyčioje ir prie kapo. Taip pat dėkinga 
visiems giminėms ir draugams dalyvavusiems laidotuvėse.

Laidotuves tvarkė laidotuvių direktorius J. Evans.

Su skausmu ir liūdesiu liko tėveliai Jonas ir Teresė Uogų- 
tai, seneliai Motiejus ir Eugenija Bogutai, Juozas ir Stasė Pau- 
tieniai, ir kiti giminės.

A. ■ A
MAGDALENA STAKULIS

Gyveno Cicero, III., anksčiau daugelį metų gyveno Chicagoje, 
toselando apyl.

Mirė geg. 22 d., 1975. sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Medigėnų parapijoje.

Amerikoje išgyveno 63 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, 2 dukterys Mane 

likolalainis žentas John, ir Stephanie Eagman, sūnūs Tony Stakulis, 
(Lrd S 6 anūkai, 8 proanūkai, kiti giminės, draugai dr pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Avė., 

icero, III.
Laidotuvės įvyks šeštad., geg 24 d. iš kopiy^os 9 p“S.
» W I k

jtuvių kapines.
(Nuoširdžiai kviečiame visus: eimines. draugus ir paiisumus da- 

vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai, anūkai Ir proanūkai.

Laid. direkt. Vasattls-Butkus. Tel. OL 2.1003.

laiminti gražia šeimyna; keturi 
sūnūs ir viena duktė. Iš jų Pet
ras šakalys yra dabar šv. Ka
zimiero bažnyčios klebonas 
Broėkton, Mass., ir sesuo yra 
vienuolė Marija Berchman, 
C.J.C- Iš» keturių sūnų liko tik 
du: jauniausias mirė prieš po
rą metų, dabar Leonas. Likęs 
yra dar Edvardas šakalys, inži
nierius, ir jo vaikai. Leonas bu
vo ramaus būdo, labai tylus ir 
paslaugus, dirbo elektros stoty, 
savo laisvalaikį skyrė socialinei 
veiklai bažnyčios ribose. Ilgus 
metus jis buvo choro dalyvis, 
nes turėjo gražų balsą. •

Leonui paskutinę atsisveikini
mo valandą buvo atlaikytos šv. 
Mišios jo parapijoje, Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių bažnyčioje, 
Cambridge, Mass, kurios klebo
nu yra Simeonas Saulėnas. šv. 
Mišias celebravo Leono brolis 
kunigas Petras šakalis, o jam 
konceilebravo kunigai: Jurgėlai- 
tis, dominikonas, kunigas šaka
lys, pranciškonas, kun. Rasius- • 
kas, kun. Maciūnas iš Worceste- 
rio, kun- Abrakinskas, šv. Kazi
miero klebonas, Noryvood, Mass., 
monsinjoras F. Chmaj ir mon
sinjoras Glynn Finu. Pamaldose 
dalyvavo du vyskupai — vys
kupas Railey ir vyskupas Ma- 
guire.

Iškilmingą ir rimtą valandą 
pagražino &v. Kazimiero lietu
vių parapijos choras iš Brockto- 
no, kurio nuolatiniu dirigentu 
yra kompozitorius Julius Gai
delis. Choras atliko kun. Šukio 
Mišias ir Gaidelio “Maldą už tė
vynę”, bei Sasnausko “Sveika 
Marija”. Izidorius Vasyliūnas, 
pagerbdamas buvusį choristą, 
pasmuikavo Weberio “Maldą”

Šv. Mišios buvo atnašautos 
anglų kalba, bet choras giedo
jo lietuviškai. Ohęras giedojo 
labai gražiai. Garbė tai parapi
jai, kuri dar šiandien turi cho
rą.

Leono kūnas gulėjo Vaitkaus 
laidojimo namuose, kurie yra 
čia pat prie bažnyčios, ii- jis at
liko paskutinį laidotuvių patar
navimą- g,v. Mišių metu bažny
čioj buvo daug vienuolių ir ku
nigų..

Leonui Nekalto Prasidėjimo 
parapija buvusi vieta, kur jis 
buvo pakrikštytas, kur ėjo J pra
dinę mokyklą, kur lankė šv. Mi
šias kas sekmadienį, kur buvo | 
jam atlaikytos paskutinės šv.

Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardos suvažiavimas, 
įvykęs 1975 m. balandžio 27 d. 
Elizabeth, N. J , išklausęs JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos vicepirmininke Balio 
Raugo pranešimo ir eilės suva-

žlavifūo dalyvių pihdsafcynių, 
vienbalsiai nutarė protestuoti 
prieš Amerikos Lietuvių tarybos 
pastangas skaldyti JAV Lietu
vių Bendruomenės organizaciją 
ir kviesti visus JAV lietuvius 
laikytis tautinio solidarumo ir 
Lietuvių Bendruomenės organų 
demokratinės santvarkos.
LB New Jersey apygardos val

dyba prašoma šią rezoliuciją pa
skelbti lietuvių spaudoje ir pa
siųsti Amerikos Lietuvių Tary
bai, JAV LB krašto valdybai 
ir Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui.

Kazys Jankūnas, 
Suvažiavimo pirm. 
Julius Vetolaitis,
sekretorius

A. f A. ANTANAS MOZERIS
Gyveno 7037 S. Artesian Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė geg. 21 d., 1975, 9:55 vai. ryto, sulaukęs 81 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje., Tauragės apskrityje, Gaurės kaime.
Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eleanor Drogosz, žentas Al, 

4 anūkai: Nančy Conway su vyru Michael, Barbara, Loretta ir James, 
švogeris Antanas Žemaitis, švogerka Valerija Mozerienė, brolio sūnus 
prel. D. A. Mozeris, brolio ir seserų vaikai, pusbrolių ir pusseserių 
vaikai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 

Street.
Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 24 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.

Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
KOTRYNA LAURINIENĖ

mirė gegužės 25 d., 1965 m. šia proga šv. Mišios už Ve
lionės sielą bus aukojamos Tėvų Marijonų koplyčioje 
(6336 So. Kilbourn Avė.) gegužės 25 d., sekmadienį 10:30 
vai. ryto.

Giminėš ir pažįstami prašomi už a. a. Velionę pasi
melsti

Nuliūdę: duktė Silvija, žentas Albinas 
ir anūkas Juozas Kairaičiai

PRIEŠ PENKERIUS METUS MIRĘS

A. f A.
KAZIMIERAS NACIUS

šv. Mišiose bus prisimintas Tėvų Marijonų koplyčioje 
(6336 So. Kilbourn) gegužės 25 d., sekmadienį, 9 vaL 
ryto.

Gimines, draugus ir pažįstamus prašo už Velionio 
sielą pasimelsti

Nuliūdę: žmona Uršulė, sūnūs Zigmas ir 
Vytenis su žmona

KAPŲ PUOŠIMO DIENOJE — MEMORIAL DAY — 
Sekmadienį, gegužės 25 d.. 1975 m.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS

Lygiai 11 vai. ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena aplink kapines iki pa
ruoštos estrados. Eisenai ir programai dūdų orkestrą paruošė ir vadovaus Petras 
Zalūba. Dariaus-Girėno Postas, vadovaujant Charles Gustafsoin, dalyvauja eisen
oje, taipgi pagerbs žuvusius karius. Solo ir duetas giedos Estelle Bogden ir Al
girdas Brazis. Atitinkamas kalbas pasakys Evangelikų reformatų kunigas Povilas 
Dilys, daktaras Vytautas P. Dargis (M.D.) ir Illinois valstijos senatorius Frank Sa
vickas. Programą praves direkt. pirmininkas Walter Slench.

DĖMESIO NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! Lygiai 9 vai. ryto nuo Universal Savings & Loan, 18th St. ir 
Halsted išeis autobusas (Valley Transit School Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie Milda Hali, 32nd & 
Halsted, Darius-Girėnas Hali (4416 So. Westem Avė.) ir prie Marąuette Hali 69th St ir Westem Avė. Atgal 
į Chicagą nuo kapinių vartų išeis 5 vai. vakare. Kaina į abi puses $3.00. BOKITE LAIKU NURODYTOSE VIE 
TOSE.

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose apeigose.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBE
P. S. Prašome visų Dalyvių pavaikščioti po šias gražias kapines, pamatyti puikius paminklus ir pasirinkti 
rietą savam sklypui. Kapinių pareigūnai suteiks jums pageidaujamų informacijų. Lithuanian National Ceme- 
tery, 8201 So. Kean Avė., Justice, III. 60458. Tel. (312) 458-0638. '

DRAUGAS, penktadienis, 1975 m gegužės m. 23 d.

Dvejų Metų Mirties 
Sukaktis

Marijonos Balkus
(BALAKAVICLENfi)

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą mamytę, kurios netekome 1973 m. gegužės 26 d. Palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse.

Palikai tu mus visus dideliame liūdesyje. Reikalui esant, tu vi
siems padėjai ir visus atjautei. Niekas negali mums Tavęs pavaduoti 
ar tavo vietą užimti. Kol mūsų širdys sustos plakusios, mes nepa
miršim Tavęs, mylimoji mamyte.

Bet Tu jau mūsų nebegirdi ir nebematai. Mes lankom Tavo kapą, 
dabinam gražiom gėlėm ir laistom graudžiom ašarom. Sunku mums 
visiems tikėti, kad jau guli amžinai užmigus, bet Tavo švelni dvasia 
viešpatauja mūsų tarpe. Mylimoji Mamyte, ilsėkis ramiai, tavo geri 
darbeliai visi atlikti.

Mūsų brangiai mamytei pagerbti už jos sielą bus laikomos šv. 
Mišias Queen of Martyrs bažnyčioje, Evergreen Pke., per dvi savaites 
geg, 24-31 ir birž. 1-5 d., 1975.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus su 
mumis pasimelsti už a. a. Marijonos sielą.

Nuliūdę: Sūnus Bernardas Ir dukterys: Sesuo Konstancija ir 

Sesuo Marijona (kazlmierietės) ir Lee.

Laidotuvių direktoriai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR SONUS —
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
Laidotuvių Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6877
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11023 Southwest Ilighvray, Palos Hills, BĮ. Tel. 974-4410

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. TcL OLympic 2-1003
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X Kun. Adolfas Stasys ir dr. 
Kazys Bobelis dalyvavo tauty
bių respublikonų atstovų suva
žiavime, įvykusiame Washingto- 
ne gegužės 16-17 d. Prez. G. 
Fordas atstovus priėmė Baltuo 
siuose rūmuose ir pasakė kalbą, 
pareikšdamas, kad ir pavergtie
ji turi teisę į laisvę. Taip pat 
pabrėžė įvairių tautybių reikš
mę ir teises Amerikos gyveni
me.

X Rašyt. Anat. Kairys, LB 
Kultūros tarybos pirm., išvyko 
į Torontą dalyvauti pirmame 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės kultūrininkų suvažiavime. Į 
Chicagą grįš antradienį.

X Vyskupui Motiejui Valan
čiui paminėti skirtoji kultūrinė 
vakaronė įvyksta šiandien 8 v. 
vak. Jaunimo centre, Programoj 
dalyvauja: Kazys Bradūnas 
Nijolė Martinaitytė ir Bronius 
Kviklys. Visi kviečiami.

X Originalas piešinio “Mar
ąuette alėja” tūpusio “Draugo” 
vakar dienos paskutiniame pus
lapyje, yra išstatytas adv. By- 
laičio raštinėje prie 69-tos ir 
Campbeū gatvių. Kurie norėtų 
arčiau pastudijuoti projektą 
gali užeiti ir atidžiai susipažinti 
su jo detalėmis.

X Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo narių 
susirinkimas bus gegužės 25 d. 
3 vai. p. p. Liet. Taut. namuose, 
6422 S. Kedzie Avė. Po susirin
kimo kavutė.

X Korp! Giedros kultūrinin
kių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, gegužės 25 d., 11 vai. 
ryto Dalios Carauskienės bute, 
5835 So. Whipplo Avė. Progra
moje: dr. Vandos Sruogienės 
paskaita. Visos narės kviečia
mos dalyvauti.

X Lydijos Galvydytės ir Ju
liaus Ringaus sutuoktuvės įvyks 
ta šeštadienį, gegužės 24 d., 2 
v. po pietų šv. Mišių metu M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje, o vakare vaišės.

X Eufrozina ir Vladas Vese- 
lauskai, ilgamečiai Chicagos gy
ventojai, dabar jau išėję pensi
jon, išvyko ilgesniam laikui j 
Argentiną, kur E. Veselauskienė 
turi seserį ir abu turi daugybę 
artimų draugų, nes anksčiau 
yra gyvenę Argęntinoje.

X Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų banketas įvyks 
šį šeštadienį 6 vai. vakare lietu
vių parap. salėje.

X Į Italijoje gyvenusių lietu
vių pobūvį, įvykstantį šį šešta
dienį 7 vai. 30 min. vak. B. 
Pakšto salėje bus galima gauti 
bilietų ir prie įėjimo. (pr.)

X šakių Apskrities klubo pa
vasarinis piknikas įvyks geg 
25 d., Vyčių sode, 2455 W. 47 
St. Pradžia 12 vai. Bus imama 
maža įžanga. Bus gaunami pie
tūs, pampuškos. Laimėjimai. 
Visi kviečiami.

X Studentų ateitininkų susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
gegužės 25 d., “Draugo” dien
raščio patalpose. Šv. Mišios 9:45 
v. r. tėvų marijonų koplyčioje. 
Susirinkime 10:30 v. r. kalbės 
kun. K. Pugevičius, po susirin
kimo bus iškyla. Nariai ir sve
čiai kviečiami

X Rožančiaus ir altorių puo
šimo draugijos bunko žaidimas 
žaidimas įvyks gegužės 25 d 
2 v. p. p. Marąuette Parko lie
tuvių parap. salėje.

X “Chicago Tribūne” dien
raštyje buvo atspausdintas kun. 
J. Prunskio laiškas, kuriuo ra
ginama sustabdyti komunistų 
kolonialinės imperijos plėtimą 
ir padėti pavergtiesiems atgau
ti laisvę.

X Lietuvių Televizijos rėmėjų 
susirinkimas įvyko gegužės 18 
d. Jaunimo centre. Susirinkimui 
pirmininkavo Pranas Kašiuba, 
sekretoriavo Edmundas Rada- 
vičius. Naują valdybą sudaro: 
T. Siutas, P. Šlutienė, J. Šid
lauskas, J. Indriūnas, E. Rada- 
vičius, Ch. Kai, A. Stukas, S. 
Patlaba, V. Vaitekūnas, P. Ka
šiuba, V. Kuliešius, dr. K. Avi
žienis, E. Lukienė ir S. Lukoše
vičius.

X Loretos Leščinskaitės ir 
Algio Jarašiaus sutuoktuvės 
įvyksta šį šeštadienį, 3 v. p. p. 
šv. Mišių metu Cicero Šv. An
tano parap. bažnyčioj.

X “Medicina”, Pasaulio Lie
tuvių gydytojų sąjungos žurna
lo išėjo naujas numeris, pasi
puošęs dail. A. Sutkuvienės vir 
šeliu.

Muz. V. Mamaitis diriguoja Elizabetho, N. J., Sv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos chorui koncerto metu gegužės 
10 d- Nuotr. R. Kisieliaus

/f ART/ /R TOL/

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
SEKMADIENIS, SKIRTAS 

MOTINAI

Putnamo seselių rėmėjai vieną 
gegužės sekmadieni skiria pagar
binti dangiškąją Motiną Mariją 
ir prisimena savo motinas bei 
močiutes. Toks prasmingas sek
madienis buvo gegužės 18 d. Jau 
8 vai. ryto rėmėjai skubėjo į Mar
ąuette Parko parapijos bažnyčią 
Šv. Mišioms ir bendrai maldau 
Po Mišių parapijos salėje buvo 
visų pusryčiai ir paskaitėlė.

Šiais metais suėjimas buvo gau
sus, — susirinko apie šimtas rė
mėjų prie gražiai paruoštų stalų,

šešiasdešimties puslapių1 Susirinkimą pravedė rėmėjų pir-
žurnale apstu medicinos straips 
nių, kronikos ir iliustracijų. 
Žurnalą redaguoja dr. Kazys 
Pemkus, administracijos adre
sas: Mrs. L. Dargis. 10326 Kip- 
ling st., Westchester, III. 60153 

X Kr. Donelaičio mokyklų 
14-ji tradicinė Pavasario šven
tė įvyksta birželio 1 d., sekma
dienį, Jonynų sodyboje, Ind. 
Programa prasidės 1:30 vai. 
Visuomenė kviečiama atsilanky- 
kyti ir pavasariškoje gamtoje 
kartu praleisti sekmadienio po
pietę.

X Dr. S. Jankus, Golionda, 
III., yra didelis lietuviškos kny
gos mylėtojas, šiomis dienomis 
jis “Drauge” nusipirko lietuviš
kų knygų už 30 dolerių.

x LB Santa Monikos apylin
kės valdyba, įvertindama gerą 
“Draugo” dienraščio informaci
ją, paskyrė 25 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Lietuvių jaunimo simpo
ziumas “Kaip nugalėti infantili
nį lietuvybės lygį” ir “Elitinės 
mažumos sutelkimas misijai 
bendrinėj studentų masėj”, bus 
šią vasarą Lietuvių Fronto bi
čiulių stovykloj, kuri įvyks Ken- 
nebunkporte, Maine.

X Vytauto Didžiojo rinktinės 
uniformuoti šauliai gegužės 25 
d. 10 v. r. renkasi prie Pulaski 
Avė. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių kampe, o iš ten lankys 
kapus.

X Aukų po 2 dol. prisiuntė: 
Marius Sajus, P. Janulaitis,, F. 
Skeberdis. Ačiū.

miminkė Marija Remienė, pradė
dama malda ir prašydama iper 
Mergelės Marijos užtarimą saugot 
rėmėjus, stiprinti jų darbus ir ty
ra širdimi tarnauti Dievui. Po 
malldos pirmininkė pakvietė Ag
nę Kižienę paskaitai. Prelegentė 
pabrėžė, kad gražiausias metų 
mėnuo skirtas pagerbti Dangaus 
Motinai ir vienas to mėnesio sek
madienis skirtas pagerbti savo 
motinoms. Žodis “motina” yra 
tapęs gražiausiu žodžiu žemėje. 
Motina rūpinasi savo vaikais ne 
iš pareigos, bet iš meilės. Moti
na yra pasiryžusi aukoti net save 
už savo vaikus. Ji priminė mūsų 
tautos motinų kančias dabar ir 
anksčiau rusinimo metais. Prele- 

Įgentės pašnekesys buvo paryš- 
uintas gražiais pavyzdžiais, nes

jaunimu, ateina į talką motiįnų skirtingas žmonijos nuotai-
noras auklėjimo darbe, rūpinasi 
lietuvybės išlaikimu.

•Be to, pirmininkė priminė tuo- 
šiamą “Eglutės” vaikų laikraštė
lio sidabrinį jubiliejų, kuris Chi
cagoje įvyks spalio 17 ir 18 d. 
Tuo metu bus atidaryta vaikų 
piešinių paroda, bus vaidinimas 
vaikams su laimėjimais ir vaka
ronė su “Eglutės” rašytojais. 
Lapkričio 9 d. įvyks tradicinė ma 
dų paroda. Nors rėmėjų skaičius 
nėra gausus, bet atlieka nemaža 
didelių darbų.

Pirmininkė ipadėkojo kalbėto
joms Agnei Kižienei ir Danutei 
Augienei, rėmėjų valdybos na
rėms už paruoštas vaišes ir vi
siems rėmėjams už atsilankymą. 
Ji perdavė visų seselių nuošir
džią padėką už rėmimą jų darbų 
ir kvietimą atlankyti jas Putna- 
me. Susirinkimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”.

Rėmėja

VIENO RAMOVftNO 
SUKAKTIS

Gegužės 11 d. artimųjų ir

kas, pažiūras ir poveikius.
Išeivija nepalaužė jo dvasios, 

nesustabdo kūrybingų jo užsi3i- 
mojimų, nesuardė racionalaus 
galvojimo ir gyvenimiško smal
sumo, kuris įvairina dienas, su
teikia prasmę jo gyvenimui ir 
daro jį naudingą visuomenei.

Genrikas Songinas yra akty
vus Veteranų sąjungos Ramo
vės narys, priklauso istorikų 
draugijai, rašo Karyje, Drauge 
ir planuoja išleisti savo legendų 
rinkinį, kurių dalis buvo at
spausdinta “Drauge”.
Sukaktuvininkui linkėtina dar 

daug kūrybingų metų. Np.

LIETUVIŲ BEIEŠKANT
Dažnai lietuvis svajodavo 

apie Italiją — turizmo kraštą, 
jos mėlyną dangų ir žydriąsias 
jūras, bet niekad nesitikėjo, kad 
ta jo romantiškoji svajonė galė
tų išsipildyti. Bent lietuvis, ku
ris buvo pripratęs purenti savo 
juodą žemelę ir gėrėtis savo 
skausmais ir džiaugsmais puoš
ta šalele, nesitikėjo pamatyti to

J. A. VALSTYBĖSE
— Inž. Povilas ir Birutė čeč 

kai, gyveną Dearborn Heights, 
Mich., gegužės 29 d. išskrenda 
į Šveicariją, kur yra palaidotas 
B. Cečkienės tėvelis min. J. Šau
lys. Sutvarkę įvairius reikalus 
Šveicarijoje, jie dar vyks j Aus
triją ir Vokietiją aplankyti sa
vo draugų ir lietuviškų institu
cijų. Į Detroitą grįš apie liepos 
vidurį.

>— Angelė Ir Alfonsas Šmi-
gelskiai apleido St. Petersburg 
Beach vietovę, Floridoje ir grį
žo atgal į Kanadą, kur bus lig 
rudens. Jiems buvo suruoštos 
išleistuvės dail. Ant. Rukštelės 
namuose, kuriose dalyvavo apie 
30 asmenų.

— Omahos LB darbuoto,įų
pastangomis abu Nebraskos 
JAV senatoriai (Curtis ir Hrus- 
ka) ir du iš trijų Nebraskos at
stovų rūmų kongresmanai (Mc 
Collister ir Thone) yra įnešę 
ar prisidėję prie įneštų rezoliu
cijų Pabaltijo valstybių aneksi
jos į Sovietų Sąjungą nepripaži
nimo reikalu. Balandžio 21 d. 
Omahos lietuviai kartu su žy
dais protestavo ir su atitinka
mais plakatais piketavo prie 
Joslyn Art muziejaus, kur sie
kiant dangstyti Kremliaus bar

. _ Į vynuogių ir persikų krašto, juo 
draugų būrelyje atsg. maj- en" labiau jame apsigyventi ilgesnį 
rikas Songinas atšventė 80 me- Ta jo svajon£( gai būt, nie-
tų sukaktį. 

Sekmadienio popietę jis su
kad ir nebūtų tapusi realybe, jei 
ne žiaurios aplinkybės, kurios at

žmona vyko pas dukterį ir žen- jį nuo savo žemės ir išbloš
tą į Eik Grove Village, kur su
sirinkę svečiai jau laukė, nieko 
nenujaučiant pačiam sukaktu

iniu. Lietuvis pasiekė ir Italiją, 
bet ne gėrėtis ja, nešti sunkią 
išeivio dalią.

Tik tas gali suprasti tą didelį 
džiaugsmą, kurį patiria lietuvis, 
sutikęs savo tautietį svetimoje 
žemėje, kas yra pats ilgai gyve
nęs svetimųjų tarpe.

Didelį džiaugsmą jutau, kai 
pirmą kartą Reggio Emilijos 
tremtinių stovykloje užtikau ne
mažą lietuvių būrelį.

O kiek panašių lietuvių stO' 
vykių yra Italijoje, kuriose vieš 
patauja ta pati lietuviška skaus 
mo ir ilgesio dvasia...

Taip prieš 30 metų rašė kun. 
dr. Bernardinas Grauslys, OFM.

Šiam įvykiui prisiminti Itali
joje gyvenę lietuviai gegužės 24 
d. 7:30 v. v. renkasi į Balio 
Pakšto salę.

Laukiama svečių ir iš kitų 
miestų. Jonas Žadeikis

i tų pavyzdžių nereikia ieškoti kny vininkui.
gynuose, o mūsų namuose, mūsų Tik įėjus apstulbusi sukaktu- 

—čia gyvi pavyzdžiai į j vininką visi pradėjo sveikinti irtėvynėj e 
mus kalba.

Po paskaitėlės rašytoja Danu
tė Augienė paskaitė pluoštą la
bai jaurių eilėraščių, pritaikintų 
šiai dienai. Agnės Kižienės ir Da
nutės Augienės žodžiais visi bu
vo sujaudinti net iki ašarų. Po 
to prisiminėm savo mirusias mo
tinas ir šiais metais iškeliavu
sius amžinybėn rėmėjus — Juo
zą Sadūną ir Mariją Sirutytę. Už 
juos sukalbėta ‘‘Tėve Mūsų” ir 
“Amžiną atilsį”.

Valdyba
(pr.)

X Union Pier, Michigan, 
skersai gatvės nuo ežero iš- 
nuom. 2 naujai įrengti butai, di
delis kiemas. Skambint 776-4755 

(sk.)
X Baltimorėje, gydytojų šei

mai reikalinga lietuvė moteris, 
prižiūrėti 3 m. sūnų. Atskiras 
kambarys su vonia, geras atly
ginimas, savaitgaliai laisvi. 
Skambinti: Area 301-922-2596 

(sk.)
X Evergreen Parke savininkas dėl iš- 

sikėlimo f kitą steitą parduoda 6 kamb. 
mūr. rezidencinį namą. 3 mieg., iy2 
vonios, atskiras valgomasis, didelė vir. 
tuvė. Gerai įrengtas rūsys. 2 maš. ga
ražas. 50 p. sklypas Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Tel. 423-5548. (sk.)

— Kai kaimynai triukšmau
ja, tuo pačiu laiku ir tu kelk 
triukšmą. Neturėsi su kaimy
nais jokių nesusipratimų.

Rėmėjų pirmininkė pasidžiau
gė, kad į šį susirinkimą atvyko 
6 nauji nariai. Ji su jais visus su
pažindino. Besivaišinant pyra
gais ir kava, pirmininkė M. Re
mienė tęsė susirinkimą ir kvietė 
ypač jaunas mamytes ir močiu
tes, kad jos paragintų savo mer
gaites vykti į seselių vadovauja
mą stovyklą “Dainavoj”. Seselės 
dirba labai prasmingą darbą su

pakėlę šampano taures, sugie
dojo Ilgiausių metų ir jam ir 
žmonai, kaip garbės svečiams, 
prisegė po gėlę. Vienas iš susi
rinkusių visų vardu pasveikino 
sukaktuvininką ir palinkėjo, 
kad gera sveikata, jaunatviška 
nuotaika ir kūrybinga dvasia 
lydėtų Genriką Songiną dar il
gus metus. Buvo įteikta sudėti
nė dovana, simbolizuojanti lai 
mę — porcelianinė dramblio sta
tula.

Sulaukęs 80 metų A. Songi
nas gyvastingumu, interesų pla
tumu ir tolerantiškumu yra 
pralenkęs ne vieną savo bendra
amžį. G. Songinas ne tik išvir
šiniu pajėgumu, bet ir savo vi
daus pasauliu eina su gyveni
mu, neužsisklendęs praeities 
prisiminimuose j kuriuos jis žiū
ri kaip į istorinius faktus, neiš
vengiamai išugdžiusius šių die-

kė pasaulin, paversdamas bena-

Lietuvių būrelis Reggio Emilia (Italijoj) pabėgėlių stovykloje 1945 metais.

CHICAGOS ŽINIOS

Spaudos atstovai su Pasaulio ir Amerikos lietuvių gydytojų s-gų centro valdybos nariais. Iš kairės } dešinę (sėdi): 
V. Balukienė, prof. J. Puzinas, J. Šlajus, J. Janušaitis ir dr. K. Pemkus; (stovi) VI. Būtėnas, V. Kasniūnas, J. Vi 
lutis, B. Kviklys, A. Grinienė, dr. G. Balukas, s-gos pirm., A. Pužauskas, A. Sutkuvienė, M. Ambrozaitienė, dr. V.

Šaulys ir dr, M. Vygantas,

PARALYŽUOTAS GAUNĄ 
DOKTORATĄ

W. H. Jenks, dėl polijo ligos 
paralyžuotas iki kaklo, Munde- 
lein gyventojas, 43 m., Šv. Kry
žiaus kolegijoje Worcestery 
gauna garbės doktoratą. Ligo
niui doktoratą suteikia, kad jis 
troško mokslo, net ir sirgdamas 
daug pasitarnavo kolegijai. 

MILIJONAS INVALIDUI
Milijoną dolerių gaus šeima 

Augusto Bartak, gyvenančio 
Chicagoje, 12423 S. Stewart. 
Jis savo namuose buvo įsitaisęs 
kilnojamą turniką mankštai. 
Nuo jų nukrisdamas susižeidė 
smegenis ir nevaldo nei rankų, 
nei kojų. Milijoną dol. turės su
mokėti American Machine and 
Foundry bendrovė, pagaminusi 
blogus sporto įtaisus.

NUKRITO LĖKTUVAS

Dviejų motorų lėktuvas, ban
dydamas nusileisti Meigs aerod-

rą. Tuoj atskrido pakrančių 
sargybos malūnsparnis, bet la
kūno nerado. Tik narai ištrau
kė jo lavoną iš lėktuvo. Tai bu
vo a. a. R. E. Seay. Velionis tu
rėjo 45 m., buvo iš Arkansas.

SUGAVO ŽUDIKĄ

Policija areštavo 17 m. negrą 
James Clark, kuris įtariamas 
nušovęs policininką J. Cali, kai 
šis rašė pabaudą ne vietoje pa
statytam automobiliui. Kaltina
masis gyvena 2052 W. Lake. 
Jis pasigyrė savo draugams nu
šovęs policininką, kurio jis visai 
nepažino. Nušovė netoli savo 
gyvenamos vietos.

SERGA KARDINOLAS 
Mediciniški tyrimai parodė,

kad kard. Cody turėjo lengvą 
širdies ataką. Kardinolas yra 
67 m. amžiaus, jo sveikata ligo
ninėje gerėja. Paskutiniais me
tais kardinolas buvo gydomas 
nuo nereguliaraus širdies plaki
mo ir daugiau kaip prieš metus

barišką. vežimą, vyko Kremliaus 
atsiųsto kvarteto koncertas.

__ Rimas Česonią, JAV LB
krašto valdybos vicepirminin
kas, rūpinasi Sovietų kalėjimuo
se esančiais lietuviais kaliniais. 
Šiuo reikalu jis laiškais yra 
kreipęsis į įtakinguosius JAV 
senatorius ir į Amerikos Rau
donąjį Kryžių, prašydamas ka
linius kontaktuoti ir juos pa
remti vaistais, maistu, peržiū
rėti jų bylas ir tarpininkauti 
dėl jų išlaisvinimo.

— Daiva Kezienė, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
narė, atliko telefoninius pokal
bius su kovojančiais prieš Pa
baltijo inkorporaciją į Sovietų 
Sąjungą kongrese vadovais šen. 
Carl T. Curtis ir kongr. E. J. 
Derwinskiu. Pokalbiai yra įra
šyti į magnetofonines juostelės 
ir puikiai tinka pertransliavimui 
per lietuvių radijo programas.

— Jonas činga, JAV LB Va
karų apygardos pirmininkas, 
laiškais kreipėsi į Kalifornijos, 
Arizonos ir Washingtono vals
tybėms atstovaujančius kongre
so narius dėl Pabaltijo valsty
bių aneksijos nepripažinimo. 
Gauta visa eilė teigiamų atsa
kymų, pasižadančių įnešti pa
lankias rezoliucijas. Demokratų 
partijos galimas kandidatas į 
JAV prezidentus šen. H. Jack- 
son rašo, jog vyriausybei prane
šęs savo pažiūrą, kad “JAV pri
pažinimas Sovietų įvykdytos 
Pabaltijo valstybių aneksijos 
būtų nepriimtinas amerikie
čiams ir- jų atstovams kongre
se”.

KANADOJ
— Prof. G. Procuta, Pedago- 4 

ginių vasaros kursų Kasselyje, 
Vak. Vokietijoje, programos ko
ordinatorius, informuoja, kad 
ruošiami studentams dveji kur
sai. Jie yra “gradųate” lygio. 
Nagrinės Vakarų ir Rytų Euro
pos kraštų švietimo, auklėjimo 
sistemas, jų kaitą ir siekius iš 
socialinio, politinio ir ekonomi
nio taško, o taip pat tų sistemų 
poveikį viena kitai. Dėstytojais 
pakviesti žymūs profesoriai. Ir 
lietuvių kilmės studentai kvie
čiami kursuose dalyvauti. Kur
sai vyks liepos 1-31 dienomis. 
Paskutinis registracijos termi
nas birželio 12 d. Kursų reika
lu informacijas teikia prof. G. 
Procuta, Faculty of Education, 
University of Ottawa, Ont., Ca- 
nada. Telef. 1-613-231-4971.
-----“Vlsual Arts Ontario” su
rengė dailės parodą Hamiltone 
(Hamilton Place) ir atidarė ge
gužės 7 d. Joje dalyvauja 53 dai 
lininkai, kurių tarpe yra du lie
tuviai J. Dagys ir T. Valius. Pa
roda bus atidaryta iki birželio 
23 d. *

AUSTRALIJOJE
—- A. a. Bronislava Gražulienė 

staiga niirė gegužės 7 d., sulau
kusi 80 metų amžiaus. Buvo ki
lusi iš Kazlų Rūdos apylinkių. 
Gyvendama Australijoje, uoliai 
reiškėsi Liet. katalikų moterų 
draugijoje. Palaidota Fawkner 
kapinėse.

DOVANOS 
IŠ "DRAUGO'

Dovanų rinkinys "Draugo” admi
nistracijoje kas savaitę didėja. Dabar 
galima gauti dovanų giminėms ir pa
žįstamiems visokioms progoms.

J. Budrys atvežė gražiai papuoštų 
lietuviškų lėlių, J. Vizgirda ir L. Mon
trimas atsiuntė rankdarbių, Z. Dapkie
nė paliko rinkinį keramikos darbų.

Atvykite į “Draugą”, 4545 W. 63 St 
Chicago, Iii. 60629.

rome, Chicagoje, nukrito į eže- į buvo susekta skrandžio žaizdą.




