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Įs Kambodiįos tragedija
liudininkų pasakojimai, kaip komunistai iš Phnom Penh 
tojus ir kaip jie pakelėj buvo žudomi

išvarė į laukus visus gyven-

tong Beach, Cal. — Christian distų vienuoliai būdavo išren-
- eo.- giami ir taip varomi iš miesto,

kad kovoti už fį^uleteny^ (May 1, 1976) ap- Kas ką nors daugiau nešėsi ne-
— . .. gu inaigtg

Sunku aprašyti egzodą. Kolo- 
jjDlos surinktos ilsi pabėgėlių į nos, du milijonai žmonių, pa- 

kaip jag perdavė buvęs lengva traukė keliais dieną ir 
Kambodijos teisėjas Mao Chhay, 
^gelbėjęs tik pats ir jo viena 
duktė, o žmona ir kiti trys vai- 
hl komunistų nelaisvėje žuvo.

Didžiausia tragedija ištiko 
Phnom Penh gyventojus. Labai 
panašiai galėjo būti ir kituose 
didesniuose centruose, bet Mao 

iderhead'e prašė 4pje juos mažiau turi žinių. A- 
kuris galėtų pajs. pie tai, kad sostinės gyventojai 

3 gyvenimą otaųnifir ‘w *’ ’ ’ ’ 
Buvo nuvykę net j 

I — A. Vilčinskai11
Klausytojoms —fe 
lasių mergaitėms, t 
)ms šių laikų pcį 
ns, buvo išdalyta U. Į 
;huania” apie La 
į ir žemėlapis, rai 
į pavergtus R. E® 
ūs. Po to pirmas® 
as papasakojo 
. okupacijos laikoSI 
e įvykiai atrodė « 
azistui. Antras kff 
ažindino klausyM

nistojama”.
Kazimiera Birys 

žio 8 d. Long B^' 
rumpos ligos. W 
:artos emigranti, J 

metus amžaiiE, i 
įves buvo atvykusį? 
esutės dukra & 
Floridos.

KANADOJE
lų Šv. Andriaus gfe

nio tragišką padėtį Kambodi- 
jos po komunistų užvaldymo.

buvo išvaryti į laukus, spaudo
je buvo rašyta ne kartą. Liudi
ninkai, pergyvenę tą barbarišką 
istoriją, pateikia daugiau faktų. 
Vos tik Khmer Rouge užvaldė 
kraštą. Phnom Penh gatvėmis 
per garsiakalbius buvo įsaky
mas viską palikti, pasiimti tik 
kelioms dienoms maisto ir išeiti 

miesto visais keturiais keliais.
Buvo gąsdinama, kad iš Tajo 
birių amerikiečiai sostinę su
bombarduos.

Egzodas kruvinais keliais

ažindino nemaža toki,l- kurie at'
Įjų laikų įvykiai^ Jie^ulindo^i
tos susideginimu J 
myčios Kronika iri 
it iš klausimą |g 
jo atsakyti pastot 
ikinės buvo susidfiį- 
jtuvos likimu. DiŽ 
o pusantros valam 
Jone, Ont., Hamilto 
įkuras suvaidino® 
lediją Bubulis ir IX

. Domicėlė Ličkun^; 
radžio 18 d„ sulauo 
amžiaus. Paliko t 
oš Angeles ir et 
aivoje.

JSTRALIJOJE
uos dienos minėjii 
SS radijo lietuvį 
į gegužės 2 d. sūri į 
mo lietuvių sekmai j 
yklos mokiniai, va! J 
nokyt. Stasio Cižaj 
'ama bus kartoj* 
1 d., o Motinos dį

Melbourne įvyk!
d. Šia proga bV® 
pamaldos.
toli J?J

tralijos liet 
sudarė Tautini | 

>šimo fondą, į j

rūsius, slėptuves, ypač senesni 
taonėe. Tada jaunikliai karei
viai kratė namus, kai rasdavo 
pasislėpusius, išvarydavo į gat
ve^ ir vyrus tuoj pat sušaudy
toj. Nepaliko nei ligonių. Bu-

naktį, šalia kelių stovėjo gink
luoti kareiviai ir saugojo, kad 
kas iš kelio neiškryptų. Dienos 
buvo karštos, o pakelėj jokio 
vandens šaltinio ar upelio. Vai
kai pasimetė, rėkė, kramtė me
džių 'lapus, nežinojo, kur jų tė
vai. Vyresni ir ligonys, kurie 
jau negalėjo paeiti, krito kelių 
pakraščiuose ir buvo palikti sa
vo likimui. Jie. daugiau neatsi
kėlė. Kareiviai paprastai juos 
dar apieškodavo ir jei ką ras
davo vertingo, paimdavo. Veikė 
džiunglių įstatymas.

Prie kryžkelių stoviniuodavo 
didesni komunistų karių būriai. 
Ties jomis, kryžkelėse, papras
tai jau gulėdavo kelių ar kelio
likos buvusių antikomunistinių 
kareivių lavonai, atpažinti .mi
nioje ir sušaudyti. Dar miesto 
pakrašty visi matė buvusio gy
nybos ministerio generolo Tha- 
pana Ngin išniekintą lavoną. 
Niekas, ypač jaunas vyras, ne
galėjo būti tikras, kad komunis
tai neįtars jo, kad jis buvo Lon 
Nol kareivis ir nebus be jokio 
pasiteisinimo čia pat nušautas. 
Dar daugiau: pakelėj per gar
siakalbius buvo pranešta, kad 
visi buvę antikomunistai karei
viai turi eiti viena kelio puse,

o civiliai kita. Kas bus atpažin
tas, kad stengiasi slėptis tarp 
civilių, bus nušautas. Daugelis 
buvusių krašto gynėjų rizikavo 
ir pasiliko neperėję į pasmerk
tųjų pusę, žinodami, kad visvien 
nebus geriau. Daugelis matė, 
kai prisipažinusieji kariavę prieš 
komunistus tuoj buvo susodinti 
į sunkvežimius ir pavėžėti toliau Į 
nuo kelio į miškelį ir ten pat Į 
sušaudyti. Komunistų kareivių Į 
eilėse buvo ir daug moterų, ir 
jos buvo dar žiauresnės.

Kullcų neužteko

Antikomunistiniai kariai buvo 
žudomi nė vien šaudant, bet ki
tiems , kirviu kirto oš užpakalio į 
kaklą. Egzekucijos tolydžio di
dėjo, lavonų visur buvo krūvos 
ir niekas nesirengė juos laidoti. 

Buvo ir tokia scena: vienas 
tų egzekucijų vykdytojų staiga 
praregėjo savo darbelius, jo są
žinė prabilo, žmogiškasis pra
das nugalėjo gyvuliškąjį, ir jis 
ėmė rėkti, kad žudynes reikia 
sustabdyti, kitaip visa khmerų 
giminė bus išžudyta.

Princas Norodom1 Sihanoūk 
tuo metu dar nebuvo pasiekęs 
savo krašto, bet jis turėjo ži
noti, kas jo tėvynėje darėsi Jis 
sėdėjo Pyonkyang mieste ir su 
Šiaurės Korėjos vadu' Kim II 
Song kėlė 'šampano taurę už 
pergalę. Kokia nedovanotina i- 
ronija.

(Bus daugiau)

Pavasaris Skaisgirio apylinkėj, Mažoje Lietuvoje %
(Prieškarinė nuotrauka)

Milijonieriai
mokesčių nemoka

Kissingeris 
grįžta iš Afrikos

N*. 108

Ar kalta dėl to užsienio politika?

VVashingtanas. — Prezidentas 
Fordas atvirai pasakė, kad jis 
susirūpinęs Ronald Reagan di
deliais laimėjimais, bet neabe
joja, kad respublikonų konven
cijoje bus nominuotas jis, For
das, ne jo varžovas. Spaudos 
sekretorius Ron Nessen. sakė, 
jog prezidentas-pastebėjęs,, kad 
jo kampanija dar neįtikiną, bal
suotojų, vadinas, reikia persvarą 
tyti politinę taktiką.

Sulsauktoj spaudos konferen
cijoj prezidentas sakė, kad’ bu
simuosiuose pirminiuose balsa
vimuose jis laimės visur. Buvo 
kas paklausė, ar dėl pralaimėji
mo daugiausia būtų kaitas Kis
singeris su savo politika. Pre
zidentas atsakė: “Mes analizuo
jame vįską. Negaliu pasakyti, 
kad užsienio politika -būtų svar
biausia pralaimėjimo priežasti
mi, bet to faktoriaus paneigti 
negalima”. Fordas įsitikinęs, 
kad jo užimta pozicija Panamos 
kanalo reikalu yra teisinga 'ir

Iš Liet. Mokslų 
akademijos darbų

Mao ištiko priepuolis

Wasliingtonas. — Mokesčių 
rinkimo tarnyba paskelbė, kad 
1974 metais 244 ašmenys, pa
jamų turėję ne mažiau kaip 200, 
000 dolerių, įskaitant ir 5 mili
jonierius, mokesčių visai nesu
mokėjo. Bus pasirūpinta, kad 
sumokėtų ir su procentais.

Miflada?phja. — šio miesto 
BPtautinio aerodromo admi- 

toriua William Burns pa- 
'britų - prancūzų Concor- 

* lėktuvus nusileisti Philadel-

Lietuvos Mokslo akademijos 
Jotinio susirinkimo sesija 

. Vilniuje įvyko balandžio 14-15. 
Apie akademijos darbus prane- 
®mą padarė jos pirmininkas 
Prof. J. Matulis. Buvo pranešta, 
kad 1971 — 1975 “įdiegta prak- 

. fton” 516 darbų.

I Mokslų akademija Išaugusi 
į kiekybe, tiek kokybe, pa- 
Į Wė. Akademijos vicepirminin- 

kas J. Ppžėla. Dabar Akademi-
- kfl sistemoje dirba apie 4 tūks- 

Unčiai žmonių. Tikrųjų Akade-
■ - ^jos narių yra 24 ir 25 nariai 

korespondentai. Akademijos 
darbai apima technikos, gam
toj humanitarinių, teisės, eko
nomikos ir kitus mokslus. įSesi- 
* Brinko ir naują Akademijos 

I Vadovybę _ pirmininkas J. Ma- 
W vicepirmininkai J. Požėla 

L* A. Žukauskas; prezidiumo vy- 
^uaiasis mokslinis sekretorius 

: * K. Meškauskas.

k Visi kiti atskirų mokslo šakų 
Pjovai yra prezidiumo nariais. 

į Naujais Akademijos nariais 
Į^,feo išrinkti: A. Buračas (eko- 
Įftaka), J. Mažiulis (kalboty- 
Mi A. hįerkye (augalų fiziolo- 
••$*)> J, Mockus (kibernetika), 
ĮįNiunka (filosofija), J. Vis- 

Stes (eksperimentinė fizika), 
B‘ Višomirįkią (elektrochemi-

Hong Kong. — Naujosios Ze
landijos ministeris pirmininkas 
Robert Muldoon,. grįžęs iš Kini
jos, sakė, kad Mao Tse-tungas 
serga, ji ištiko priepuolis. Mul
doon buvo susitikęs su Mao, kal
bėjosi su premjeru Hua Kuo 
-feng ir kitais. Su Mao galėjo 
šnekėtis tik 10 minučių, trum
piau negu paprastai jis, Mao, 
susitinka su užsienio atstovais. 
Apie jo ligą sakė kinų oficialūs 
asmenys, įspėdami Muldoon, kad 

sveikatą neleis su juo ilgiau kal
bėtis.

New Delhi. — Indijos vyriau
sybė sako, kad. penkioms Ame
rikos grūdų kompanijoms iškė
lė bylas dėl jų apgavysčių. Nuo
stolių Indija turėjusi 215,000,000 
dolerių.

Viena grūdų prekyba besi
verčianti kompanija, Ccntinen- 
ta] Grafa, Teisingumo departa
mento jau anksčiau buvo nu
bausta puse milijono dolerių už 
nepilną svorį.

Beirutas. — Tik vieną dieną 
Beirute buvo ramų. Vakar ko
vos atsinaujino ir vėl buvo 66 
užmušti. Nežiūrint iškilminko 
pažado nenaudoti sunkiųjų gink
lų, buvo šaudoma ir iš mortyrų.

Korsika nori 
nepriklausomybes

Paryžius. — Korsikos saloj, 
Viduržemio jūroje, sprogo 15 
bombų. Jų. mechanikais buvo 
grupė, pasivadinusi Korsikos 
tautinio išlaisvinimo frontas. Jie 
sako, jau nuo 1968 sujungė vi
sas kitas grupes ir reikalauja 
baigti su prancūzų valdžia. Nori 
nepriklausomybės. Korsaką 
Prancūzijos valdoma 200 metų.

40 neleidžia New “Senų, gerų laikų” prisiminimui. Prohibicijos laikais (1920-1933) noli- 
cijoa agentei konfiskuotą alų pila į JSUchigąno ežerą

Dar apie sukilimą 
sovietų laive

Stockholmas. — Jau pernai 
buvo rašyta apie vieno sovietų 
karo laivo Baltijos jūroje įgu
los sukilimą. Dabar tai patvir
tino ir Švedijos gynybos minis
terija. Sakoma, kad- sukilę bu
vo laivo naikintojo jūrininkai, 
ir laivas buvo priplaukęs jau 
netoli Gotlando salos, kai jį pa
sivijo kiti sovietų laivai ir lėk
tuvai, privertę laivą pasiduoti. 
Jūrininkai buvo visi suimti ir jų 
likimas nežinomas.

Churlestan. — West Virgini
jos gubernatorius, respubliko
nas, Arch Moore ir jo buvęs pa- 
gelbininkas ,William Loy buvo 
patraukti federalinio teismo at
sakomybėn už kaltinimą iš vie
no bankelio norėję išeikaiautii 
25,000 dolerių kyšių. Prisieku
sieji teisėjai abu išteisino. G.u-| 
bernatorius sako, kad bylą su
fabrikavo politiniai oponentai, 
norėdami sugadinti jo karjerą.

VVashingtouas. — Prez. For
das pasirašė įstatymą, kuriuo 
dvejiems metams skiriama 17.5 
bil. dolerių naujiems keliams 
statyti. Įstatymas duoda daug 
laisvės valstijoms ir savivaldy
bėms panaudoti pinigus kur la
biausiai reikalingi keliai.

Nairobi. — Henry Kissinge
ris būva susitikęs su trimis Ro- 
dezijos kaimynais — Mozambi
ko, Bostrcanos ir Zambijos mi- 
nisteriais — ir jiems sakė, kad 
ginklų prieš Rodeziją neduos.

Vakar Kissingeris baigė savo 
vizitą Afrikai ir išskrido į Pary
žių. *

Sniegas ok. Lietuvoj

Vilnius. žiniomis iš oku
puotos Lietuvos, ten paskutinę 
balandžio savaitę gerokai pri
snigo. Daugiausia sniego buvo 
Utenos ir Ukmergės rajonuose, 
bet buvo ir Raseiniuose, Dot
nuvoj, Kėdainiuose, o balandžio 
28 sniego iškrito ir Šiauliuose. 
Laukai visur tuo laiku žaliavo, 
o kolchozuose buvo pradėta sė
ja.

Užnuodytas maistas

Washingtonas. — Maisto ir 
vaistų administracija įsakė iš 
krautuvių išimti ir pašalinti- tam 
tikrą kiekį užnuodytų produk
tų dėžutėse. Minimos 46 uncijų 
didumo dėžutės pasaldinto 
gra pefruito sunkos, gaminamos 
Lykes Pasko kompanijos Dade 
City, Floridoj. Jų jau išimta iš 
apyvartos 1,450 dėžės. Dar į.tą 
sąrašą pateko ir 20,875 dėžės 
sausainių ir pyragaičių, daromų 
Bremmer Biscuit kompanijos 
Louisville, Ky.

Moynihan žada 
kandidatuoti

Nęw York. — Daniel Moyni
han žada paskelbti savo kandi
datūrą į New Yorko senatorius, 
salto jo patarėjai. Dabar jis va
žinėja po valstiją ir tiria dirvą,' 
susitikinėja su politikais. Jeigu 
jis taip padarys, tai bus septin
tas demokratų kandidatas prieš 
respublikoną senatorių James 
Buekley.

jos laikysis, nežiūrint Reagano 
atakos. Reagan savo kalbose 
teigia, kad kanalo atiduoti jo
kiomis aplinkybėmis negalimu, 
net jei reikėtų dėl to ir ginkluo
tą jėgą panaudoti.

(Kongresmanai respublikonai 
John Anderson (BĮ.) ir Jobn 
Tower (Texas) sakė, kad jie pa
siūlys Kongreso respublikonų 
vadams aiškiai pasisakyti už 
Fordą. Vadai taip ir padarė. 
Svarstoma pakeisti kampanijos 
taktiką, siūloma labiau atakuoti 
Reaganą dėl jo neatsakingų pa
reiškimų ir pažadų ir imtis ki
tokių priemonių.

Per ateinančias tris savaites 
bus dar septyni pirminiai balsa
vimai, ir svarbu Fordui juos lai
mėti. Blogiausia būtų, jei jis ne
laimėtų savo paties valstijoj, Mi- 
chigane — būtų tiesiog katas
trofa. Vargiai tada jis galėtų 
pasilikti tolimesnėse varžybose.

Respublikonų, konvencijon 
Kansas City suvažiuos 2,259 de
legatai su balsavimo teise. Pre
zidentui nominuoti reikia 1,130 
balsų. Iš to skaičiaus balsavi
muose jau išrinkta Fordo dele
gatų 308, b Reagano 370.

Demokratų koųvenęijpn New 
Yorke bus išrinkti .3,008 atsto
vai. Prezidentiniam kandidatui 
nominouti reikia .1,505 balsų. 
Dd šiol Jimmy Carter jau turi 
.528 atstovus,' Henry Jacksonas 
192, Morris Udall 159, George 

■WaUace 136.

Ok. Lietuvos keliai
Gamtą gelbėti 

pasauliniu mastu

Vilnius. — Vilniaus “Tiesa” 
(IV.,27) rašo, kiek ok. Lietuvoj 
yra kelių ir kaip jie tvarkomi. 
Bendras kelių ilgis yra 33,290 
kilometrų (kilometras apie 0.6 
mylios). Įš jų 5,513 km asfal
tuoti. Tiltų yra 1782. Šiame 
penkmety numatyta nauja ma
gistralė iš Vilniaus į Ukmergę, 
perstatomas plentas iš Radviliš
kio į Panevėžį, atliekami apva
žiavimai tiesiai sujungti magist
rales Vilnius - Kaunas ir (Kaunas 
-Klaipėda.

Keliai Lietuvoje statomi pir
moj eilėj kariniams reikalams. 
Juk ir carų laikais tas pats bu
vo daroma.

Rcikiavikas. — Islandija pra
nešė, kad ikaras dėl žuvų pasi
baigė, britų žvejai iš ginčijamų 
vandenų aplink Islandiją pasi
traukė..

Paskutinėmis „žiniomis, Is
landija pastebėjo grįžtančius 
britų žvejų laivus su didesne ka
ro laivų apsauga.

Waahingtonas. — Aplinkos 
apsaugos agentūros šefas Rus- 
sell Train pasiūlė sudaryti pa
saulinius standailus gamtai ap
saugoti, kitaip žmonija nustos 
egzistuoti, hėbds įmanoma iš
gelbėti. Turi būti sudaryta pa
saulinio masto institucija, ir jai 
duoti platūs įgaliojimai.

Kalbėdamas Senato Užsienio 
santykių ketofitete, Train šakė: 
“Pasiūlymas yra labai radika
lus, bet kitos išeities nėra. Pa
saulio bendruomenė negali gy
vybinio reikalo atidėlioti. Rei
kia daug didesnio pasaulinio 
bendravimo -ir lengvai nujaučia
mos pasaulinės katastrofos iš
vengti. Altetnatyva, žinoma, 
daug lengvesnė — sėdėti ir .nie
ko neveikti, laukti, kol nebus 
galima toliau gyventi”.

'Taiką mylinčios šalies” jaunimas. Sovietų pionierių karinio) žaidimai

Jos sako tik juokavo
Maskva. — “Pravdą” rašo, 

kad dvi Ašcbabad, Centrinės A- 
zijos, studentės buvo nubaustos 
po pustrečių metų koncentraci
jos stovyklos už pagrobimą 9 
metų vailco ir reikalavo už jį 
vaduotpinigių. Studentės teisino
si,' kad jos tik juokavusios, bet 
teismas juokų nepripažįsta.

KALENDORIUS
Gegužės 7: Stanislovas, Do

micėlė, Butautas, Danutė.
Gegužės 8: Agatijus, Berta, 

Džiugas, Audrė.
Saulė teka 5:41, leidžias 7:58.

ORAS
Dalinai apsiniaukę, šaltoka, 

netoli 50 laipsnių.
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SĖKMĖS 600 SPORTININKŲ TORONTE!
Šį savait gal’ j Torontą suplau

kė 600-700 sportininku ir virš 
100 fddbvų, trenerių šoferių ir 
pan. 75 krepšinio ir tinklinio ko
mandos dalyvauja mūsų metinė
se žaidynėse ir pradeda antrąjį 
ketvirtį šimto metų sąjungos 
gyvavimo. Jau minėjome, kad 
žaidynių rengėjai yya Kanados 
sporto apygarda, talkininkau
jant Aušros jr YyČip klubams, 
vadovaujant L. Bąžiliauškui, A. 
Nausėdai ir. kt. Tokiam rekor
diniam skaičiui ‘ dalyvių reikėjo 
net 6 šalių su 12 aikščių. Ne
žiūrint to, viskam jau pasiruoš
ta iki smulkhiąnų ir su nema
tytu kruopštumu. Tad nėra a- 
bejohės, kad viskas praeis sklan 
džiau, negu beį “kada.

šiandieh .žvilgtėrėkim, ar to
kia masė, sportininkų neapvils 
gausių Toronto žiūrovų, jų tar
pe gal nemaža’ Kanadiečių? Ar 
iš tokio didelio^* debesio nebus 
pefr mažas lifetug? .

Ar Bostonas turės 
pasipriešinimo?

Pernai Boštohas pirmą kartą 
iš Chicagos išsivežė abu didžiųo- 
sius titulusvyrų krepšinio ir 
linkimu. į Torpntą jis atvyko 
gero sąstato ir pasiruošęs pa
kartoti pernykščių puotą. Ta
čiau, musų nuomonę., duona bus 
sunki ir pasipriešinimo daugiau, 
negu jis galvoja. Krepšinyje ka
lavijus galanda Chicagos Litua
nika’, neseniai gana įspūdingai 
laimėjusi Vad. Vak. apygardos 
meišterystę. Komanda pagaliau 
atjauninta, o: jei dar prisidės 
Mažeika, tai jos nagai4 Toronte 
bug aitrūs. Neris taip pat stip
riai pajaunėjusi, o jei dar pasi
rodys su Varnu ar Puidoku, 
tai, kaip jau nuo amžių įprasta,

į bus varžovas daugiau negu rim
tas. Toronto Aušra su Rautinšu 
ir Hąmiltono Kovas žymiai pa
gerėję ir savo namuose bus pa
vojingi, o jei New Yorkas at- 

Įvyks su Misevičiumi, tai ir su 
l juo juokų nebus.
i Tad vyrų -krepšinyje numaty- 
| ti aršių kovų ir žiūrovams tik- 
Į rai neteks prisnūsti. Jaunių A 
Į ir B klasėse gerą lygį jau ga
rantuoją puikios Neries koman
dos. Bet ir joms duona nebus 
lengva, nes pasipriešinimo nusi
mato daug iš visų kampų, o la
biausiai gal iš New Yorko. LAK 
B klasės jauniai, savo apygar- 

Idoje laimėję A ir B klasės titur. 
pūs ii* iššnipinėję Chicagos žai- 
idimą. sako, kad pergalė Toron- 
Ite jau jų kišeniųjė...

Tinklinyje jaunimas
j 30 tinklinio komandų Toron- 
f te! Skaičius tiesiog pasakiškas, 
j Be abejo, iš tokio skaičiaus turi 
būti gero tinklinio ir bus. Gal 
ne vyrų klasėje, kur Bostonas 
turėtų vėl nesunkiai laimėti, gal 

I ne pas moteris, kur pirmosios 
| komandos nebus pilnuose sąsta- 
‘ tuose, bet dalinai jauniuose, kur 
I Neris jau konkuruoja su vyrais, 
o labiausiai mergaičių A ir B 
Jdasėse, kur tokios komandos 
kaip Chicagos Žaros ar Cicero 

| Vėtros yra vertos rimto dėme- 
isio. Jos pajėgia jau užiniponuo- 
I ti žiūrpvą ne tik gera technika, 
bet ir' taktinėmis plonybėmis, 
komandiniu susiklausymu ir net 
puikiomis uniformomis.

Sumoje atrodo, kad žaidynės 
j žada būti puikios, kokių jau se- 
j'nokąi besame turėję. Laimėto- 
I jai aikštėje paaiškės tik po pas- 
{Rūtinio švilpuko, tačiau vienas 
laimėtojas jau dabar aiškus:

{ tai mūsų sportinė sąjunga.

b. plucaite — Kanados
JAUNIŲ MESSTERE

Kanados stalo teniso jaunių 
pirmenybėse dviejų lietuvaičių 
pasirodymas tyųvp auksinis. Bi
rutė Plųčaitė .ir Glorija Nešu- 
kaitytė, kiekviena pasipuošė tri
mis aukso ir vienu sidabro me
daliais. Pirmas auksinukas joms 
teko už komandinę pergalę su 
Ontario mergaičių rinktine. Ant
rąjį aukso medalį 'jos gavo už 
pirmąją yietą mergaičių dve
jetą. Trečiąjį ;Glorija Nešukai- 
tytė nusineša 15-kos metų mer
gaičių grupėje.'6' Birutė Plučai- 
tė, žąisdama paskutinius metus 
jaunių klasėje, pagaliau laimi 
Kanados meisterio',titulą — vad. į

• Birutė Plųčaitė, Kanados jaunių 
meistferė.

Junįor Miss titulu; "Ji finale už
tikrintai įveikė Gloriją 21-16, 
21-10.

Kanadoje A. Polisais buvo tik
rai graži 18 - 21, 24-22 23 - 21 

__ _ ir i -16. Jis laimi vyrų dveje-
tl3 metų mergaičių grupėje Ra- tus su E. Caetano. Seniorų kla- 
moiia Ragutškaitė iš Hamiltono sėje J. Ne'sukaitis finale įveikia

. Rytų komandos atvirose var
žybose dalyvavo 12 lietuvių ir 
išsivežė net 5 pirmąsias vietas.

Kovo laimi antrąją,vietą, o A. 
Sinkevičiūtė — trečiąją. 15-kos 
metų grupėje Glorija Ncšukaity- 
tė vėl laimi, šį kartą finale prieš 
Loretą Koperskytę iš Hamiltono 
Kovo, kuri savo ruožtų po geros 
kovos pusfinalyje įveikia jau ži- 
pomą .Lizą Airst 21 -19, 13 - 21,
21- 15. 17-kos metų grupėje Bi
rutė plųčaitė pakartoja pergalę 
prieš. Gloriją N:

Moterų klasėje Violeta, kiek 
neformoje, penkių setų kovoje 
iškrenta pusfinalyje prieš R 
Banęrjęe 2 - 23, 21 - 10, 18 - 21.
22- 0, 19 - i. Bet užtat atsigrie- 
bia gąptęrų dvejete su Glorija, 
laimėdamos prieš Domonkos ir 
Forgo 21 - fe, 17 - 21, 21 - 17.

V^riį klasėje Paulius Klevi- 
nas šuoliais gerėja. Jo, gyąrtfi- 
nalio pergalė prieš jau žinomą

K. Kerr 21-14, 15-21 ir 21 - 9.

FUTBOLAS
IŠ EUROPOS PIRMENYBIŲ

Europos pirdmenybių kvartfi- 
najo rungtynėse V. Vokietijos 
žymiai atnaujinta rinktinė Ispa
nijoje sužaidžia 1-1. Rungty
nės, kaip ir tikėtasi, buvo sun
kios, ir reikėjo šiek tiek laimės, 
kad .pasiektų lygiąsias. Antro
sios rungtynės įvyks Vokietijo
je, kur vokiečiai turėtų užsitik
rinti pergalę. Pusfinalyje ji ta
da susitiktų; Jugoslaviją, kuri 
nugalėjo Vali ją 2 - 0 ir antroms 
rungtynėms Cąrdiffe jau stovi 
geroje pozicijoje. Statistika ro
do, kad V. Vokietija iš 10 rung
tynių prieš Ispaniją laimėjo 4, 
3 lygiosios ii; 3 pralaimėję

pasaulio yicemeisterls Olan

dija, su 8 žaidėjais iš tos pačios 
rinktinės, atskaito Belgijai § - 0, 
Dienos herojus buvo Resenbrink 
Įmušęs tris Įvarčius.

< Čekoslovakija, pilant lietui 
kaip iš kibiro, paklupdo Sov. Są
jungą 2 - 0. Pagrindinė priežas
tis: Capkovic visiškai uždengė 
rusų žvaigždę Blochin. .

Komandinėse varžybose anglų 
Liverpool laimi prieš belgų 
Bruegge 3- 2.
Draugiškose rungtynėse Pran

cūzijos. rinktinė laimi prieš Sov. 
Sąjungą 2 - 0-

Vyt, A. Krikščiūnas.

LAUKO TENISAS
Chicagos lietuvių teniso klu

bas paskutinėmis “round robin” 
varžybomis užbaigė žiemos se
zoną. Laimėtojais šį kartą tapo 
K. Mikonis ir D. Dutton baig
mėje įveikę G. Mizzani ir V. 
Grybauską 6-2.

Po varžybų įvykusiame klu
bo metiniame susirinkime pir
mininkas K. Mikonis davė per
eitų- metų didžiulės veiklos ap
žvalgą ir apyskaitą. Pereitais 
motais klubas surengė Vid. Vak. 
apygardos pirmenybes, pabaltie- 
čių varžybas, miisraus dvejeto 
turnyrą, metinį balių kartu su 
slidinėtojų klubu ir 7 “round 
robin” varžybas. Sekantiems 
metams į valdybą išrinkta: R. 
Dičienė, L Žukauskienė, R. Bįin- 
strubas, Č. Žilionis, I. Mereckis. 
V. Grybauskas ir K. Mikonis.

Reikią tikėtis, kad ir naujo
sios valdybos veiklą bug nema
žesnė.

OLEVDęiNIS KAMPELIS
Bilietų olimpiadai bėra likę 

tik kai kurioms nepopuliarioms 
sporto šakoms ir daugumoje tik 
pirmųjų ratų rungtyriese. Jų bu
vo išspausdinta virš 5 milijonų, 
iš kūnų 500,000 išdalinta oficia
liems asmenims. Bilietų kainos 
svyruoja nuo 2 dol. iki 40 dol. 
už atidarymo ir uždarymo cere- - 
inobijąs.

4 savaičių “bunųistras” jau 
pasiruošęs. Olimpinį kaimelį su
dalo 4, . į piramides panašūs, 19 
aukštų pastatai. Čia 4 savaites 
gyvens per 11,000 vįso pasaulio 
sporininkų. Šis alikinas miestas 
įrengtas su modorniškiausiais 
patogumais, teatru, baseinu, 
biblioteka ir t. t. Jo burmistras 
yra Yvan Dubois. Jis valdžioje 
laikysis.tik 4 savaites, bet prak
tiškai jau dirba ir planuoja išti
sus 4 metus ir tikriausiai dar 
metus, kol viską užbaigs. Jis tu
ri 4,200 tarnautojų. Jo didžiau
sia problema buvo maistas. Juk 
per 30,000 valgių kasdien reikės 
paduoti. Įvairaus maisto jau už
pirkta astronominiais skaičiais, 
pvz. įvairios mėsos 127 tonos, 
delšrų 5 tonos, 33,000 tuzinų 
kiaušinių ir t. t. Tam sudėti rei
kėjo 4 šaldomi^ kambarių, 60 
šaldytuvų, 160 virėjų 6 kafeter 
rijose iš karto aptarnaus 3,400 
žmonių. Virtuvės įrengimai ult- 
ramoderniški ir kainavo dau
giau 400,o6o dol. Tikimasi bent 
dalį tų pinigų atgauti, bandant 
visus įrengimus po olimpiados 
parduoti.

Tam “mieste” bus ir didžiulė 
krautuvė, kur sportininkai galės 
pirkti ir parsivežti į namus be
veik viską, pradedant adatomis 
ir baigiant televizijomis, net pia
ninais.-

ė
Futbolo varžyboms olimpia

doje jau kvalifikavosi Iranas, 
Šiaurės Korėja ir Izraelis.

FUTBOLAS
LITUANICA - ADRIA

ir antrose futbolo pirmeny
bių rungtynėse Liths vyrams ne
pasisekė. Pirmojo puspaikio vi
duryje P. .Cattersono ir A. Do
vydaičio įvarčiais mūsiškiai ve
dė 2 -. 0. Porą mažų klaidelių 
Adria vykusiai išnaudojo ir per 
keletą minučių pasekmę išlygi
no 2-2. Antrame puslaikyje 
Liths komandai vis dar vyrau
jant aikštėje, Adria rezultatą 
pakėlė ligi 4-2 savo naudai. 
Dar stipriau juos prispaudus, 
vieną* Įvartį iš “ątriokp” • jflįkir-

< to ir į' savo yartus. Nežiūrint

! neprarado nė vieno taško —r a- 
be jas rungtynes laimėjo 4-1 ir 

1'3-0 rezultatais.
; Kad mūsų-vyrams nebus leng- 
! va laimėti' prieš Schwaben — 
I daug kas supranta. Kad Liths 
komandai taškų būtinai reikia 

•'jau dabar — visi žino. Tukams 
Į gauti kito būdo nėra, kaip tik 
I laimint rungtynes, nors ir prieš 
i Šchwaben: Ir tai visai įmanoma, 
(jei Liths komandą sužaistų taip, 
kaip žaidė abejas paskutines 
rungtynes ir plius truputį lai
mės pine abiejų vartų. Ligi šiol 
laimė nebuvo Liths pusėje.

Rungtynės bus šį sekmadie
nį 3 vai. p. p. Marųuette Parko 
aikštėje. Rezervas žais prieš 
Schwa*ben 1 vai.

Glorija Nešukaitytė, Kanados 15 m. 
teniso klasės meisterė.

nesitikėtos pagalbas, rezultato 
išlyginti vistiek nepavyko. Per 
paskutines dešimt minučių V. 
Pikšrys dar pasikeitė įvarčiais 
su Adria kairiuoju kraštu ir už
baigė rungtynes 4-5.

Daugelio žiūrovų nuomone, 
IĮths komanda buvo verta per
galės. Ji didžiąją žaidimo laiko 
dalį buvo persvaroje, pasiekė 
kampinį santykį 7 -2, įkirto ne 
vieną> bet net du pirmuosius į- 
varčius. bet ir to neužteko, kad 
užsikabintų nors už lygiųjų. 
Rungtynėms oras, pasitaikė ne
pavydėtinas: šaltas lietus su vė
jų, p žaidimo aikštė — ištisa 
purvo yonia.

Kitų komandų rungtynės

šeštadieni jaunučiai žais 3 v. 
prieš Kickers jaunučius ir po jų 
Liths veteranai prieš Fortūna 
veteranus. Sekmadienį jauniai 
žais prieš Wings 10 vai. ryto 
Marguette Parke. »\,

GOLFAS

i
i
z. 
ž 
s 
a

IHE LITHUANIAN VVORLD- WIM DAItY
«545 WES7 83rd ST^ CHICAGO, 1LL 60629. TeL LU į

Second Class Postage paid at Chlcago, iilinois. Published j 
«ceept Sundays, LegaJ holldays, days after Christmaa and I

by the Lithuanian Čatholic Press Society.

SubecriptlOD Ratea $28.00 — Chlcago and Cook County, 
Elsevhere tn U.SA $28.00 Canada $28.00, 
Countries — $29.00.

PaMo iilaldaa mažinant, pakvitavimai of gautas pnsm^'\ 
ratas nesiunClamL Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo idS" 
gavus 13 jo mokestį atžymima. Iki kada skaitytoju yn 
mokėjęs.

-Draugo** praanumerata nokun g « 
metami fl ata. 8 mfa. j

fll $28.00 $15.00 110.00 kį
$28.00 $15.00 110.00 Km
>26.00 SK™™ 
$29.00
$18.00

Chlcago, Cook 
Kanadoje 
Kitur 
Užsienyje 
Šavaitįnls

115.00 
$17.00 
$1040

$10.00 « 
$1150

V 

| Janti 
įuoti 

i 
J Miu; 
| .*AB 
; oask 
i >n)

i 
j išver 
! ūs k 
i duod 

man 
vo ■ 
aikšti 

.chas’ 
I tavo 

ta, d 
ryžtii 

* laisvi
Ka 

no 
jaunž 
mane 
vo,.J< 
los VI

Ar 
broli, 
kitą? 
nūs, 
'dama 
Kalar 
valo 
žmogr 

Lai 
degė 
žino 1 
mirk}1 
mos, 
jančic 
Visas 
tv P 

.sas ps 
—lai 
Tai 

įos, n 
despei 
lieka 
tebėra 

□hera ] 
povai 
Šauksi

karton 
įiiusų 

!wKai] 

už šir< 
Kalan 
pavėrę 
fcunut 
tą auk 
mas -

0 Redakcija straipanlus Uįo 
nuožiOra. Nesunaudotų įtralpsufe 

j tesaugo, Juos.grąžiDą tik' ^aE 

to susitarus. Redakcija už
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TeL PB 8-8229

DR. ANfrA BALIONAS
2858 West 63rd Street

AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą

TeL ofiso Ir buto OLynmŪ u
DR. P. KISIELIUJ

GYDYTOJAS IR CHtinfel
1443 So. 50tb Av^ 

BCasdlen 1-8 vai. Ir t.| jg 
Išskyrus trečiadieniu , 

Šeštadieniais 12 tld 4 ral j^

Td. REliance $181]

GR. WALTER j. KIRSIU 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59tb Strot
Vai. plrmad., antrad., ketvHjit 
penktad. nuo 12-4 val popiet k L 
vai. vak. šeštad. 12-2 ral mu, 
trečiadieniais uždaryta.

Lietuviams —T golfo entuzias
tams — šio golfo sezono pra
džia kol kag dar nebuvo sėk
minga: lietus sutrukdė du pir
muosius golfo turnyrus, tai 44Ta- 
landis
Fields 
dieni 
dienį

Bet 
klubo 
rymąs 
d. 10:15 vai; su ^-Pavasario var
žybomis” Šilver Lake Č. Č. Tai 
būna vienas iš gausiausiai lan
komų turnyrų, užtat yra skirta 
daug taurių ir dovanų laimėto-

Open” turnyrą. Olympia 
Č. C. ir pereitą sekma- 

Inžinierių ir Arrhitektų 
Inžinierių ir Architektų 
Chicagos Lietuvių Golfo 
“oficialus” sezono atidą- 
dar tik įvyks gegužės 16

DR. K. G. BALIĮKAS
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulasld Road (Cravvford 
Medical Building). TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

j Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

.Rezervas laimėjo. 
prieš Juventus 2-1

Jauniai nelygioje kovoje 
mėjo 6-0 prieš Schwaben “B” _
jaunius. Komandos vadovo Jono • jams. Registruotis iki gegužės 
Lišausko nuoširdus darbas su j 9 J. pas varžybų vadovą R. Pa
jauniais pradeda rodytis rezūl- j narą, telef. 349 - 9329 arba klu- 
tatuose. J. J.
. Schwaben Marąuette Parke

Vokiečių komanda Schwaben
nuo neatmenami^ rungty- j įarusj reikalauti, kad visi golfo
niavo major divizijoje. Pra^j11“ * klubo nariai sumokėtų metinį 
siais metais neteko poros - treje- į nar;o mokestį prieš varžybas, ,0 
tos žaidėjų, 1—------ —
profesionalus ir to užteko, kad 
komanda nebeišsilaikytų aukš
čiausioje klasėje. Šiais metais 
jau varžosi iriūsų — pirmoje di
vizijoje ir.laikosi labai tvirtai. 
Iš dvejetos sužaistų rungtynių

lai-

bo pirm. J. Barį, telef. 354-9354. 
Laiku užsiregistiavę gaus 1 dol. 
varžybų mokesčio papiginimą.

šiais metais valdyba yra nu-

kurie perėjo pas ^as nėbus sumokėjęs, tag ne
galės dalyvauti taurių ir dovanų 
paskirstyme, iždininkas yrą K. 
Izokaitis, kuris rinks mokestį 
prieš tutnyrą iš tų, kas bus paš-

(Nukelta į 4 pusi.)

I

Vai.

UR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 
plrmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Sefitad. nuo 1 iki 3 vai.

Pa^al susitarimą
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Wėst 71st Street

Vai. pirm., kėtv 1 Ik! 6 v. popiet. 
Antrad., penktad. 1-5, treč. Ir Seštad. 
tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinete pere m?

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street
Te! GR. 6-2400

Vai. Paffal susitarimą: plrmad. _ 
kętv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penkt 
10—4: še&tad. 10—8 «al.

Lr

RECEPTAI 
J. & J. PHAR^ACY 

2557 W. 69th Street
Telei. PB 6-4363

P R I S
Vaiiuojamoa fcfidOf*. 
tuotl odekoLou3.ų l<v 
Apsirūpinkite vitami 
rinlmvi VltamUij? E.

Ofa. tet 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA fR OHIRl KGf

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės Ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Puiaald Etoad 

Valandos pa&a) susitarimą

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-43631

r AT T M A 8 N HM O K A M A'l 
ramentai ir kt. Įrankiai pirkti ar nuomoti Jznpor- I 
tpaJat Ir Fanny May saldainiai.
iaie: apsisaugoti nuo paraižaidymu ir žirdiesj raatlp- I 
1p kt. Turimu ir gydomų Bolių.

« Neinokanml <n|»nkii<»J»in«: dovanaA
ir VYTENIS 1IIRK1AI, savininkai.

Rerid. tel. — GI 8-6873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA ER MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pa^aj ■iusitarlmi) Jei ne

atsiliepta, skambinti: M! 2-0001.

DR. IRENA KURIS
GYDYTOJA IR CfflRUįa 
KCDIKTŲ IR VAIKŲ LKM 

SPEO1ALISTŽ 
MEDICAL BUILDING ‘ 

7156 South We8tern tani 
Valandos: Kasdien nuo 10 nl ai 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso teL RE 7-1168; rezM. 
Ofiso HE 4-1818: Rerid. PR S

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGO 

Specialybė vidaus ligos- 
2454 West 7lst Stovėt 

(7t-os ir Campbell Ava kamps 
Vai. plrmad., antrad., ketviral; 
penktad. 3 iki 7 v. p.p. Tik ndba

Tel. 778-6565
DR. VIDAS J. NEMKOI

ŠIRDIES ĮR VIDAUS UGtt 
2454 West 7111 Stnėl'

Valandos pagal suritarini

O P T I 0 A L STU&II 
VIOLETA KAROSAril .

1051 So. Washtenaw, telef. 
Pritaikomi akiniai pagal ijdjtė 

receptus. 
Didelis akinių rflmų pdrta&F 
Vai.: pirm., antr., penkt 1H* 

Ketv 1-8 v. v. Seštad. 10-4 Ml 
Trečiadieniais ųMątyfc J 

Telef. - 88244!! " I

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRUBGUt 

Ofisai: I
111 NO. WABASH AVK i 

4200 NO. OKNTRAli ĄV>
Valandos pagal
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FRANK'S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTEU HTREE7 TEL — CA 5-7252
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS fFJ.K VIZIJOS APARATAI

Kvri

seo us for 
UtytUfc flnanclng 
11 AT OUR IOW RATU

VVI.TH REPAYryiENT 
TO EIT YOUR INCOME

MSSBOOK
SAV8NGS...
thebestwayto ularty!

Compounded
Qua rterly

OŪR SAVINOS 
ČERTIFICATES J’A % 

EARN UP TO

Mutiial Fedėral 
Savings and Loan

TeL — BE 8-5893

DiR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West lOSrd Street * 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K 8 A 
VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrm&d.. ontrad., ketvirtad Ir penki 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 vai 
vak geštad nuo 1 iki 4 vai

Ofa. PO 7-6000 Bei. GA 3-7278

DR. A. IENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

561 - 4605 arba 489 - 4441

DR. K. A. V. JUČUS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA
1002 No. Western Avenue 
5214 No. Western Avenue

DR. FRANK PLĖiitfi
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai).

5618 W. 71st St — Tel 
Tikrinta akis. Pritaiko ' 

"Contact len**" - 
Vai pagal aust tarimą OidarT^^

DR. LEONAS SEIIBTB 
INKSTŲ, POSLfiS Oį 

PROSTATOS CHIRURGUI 
2656 W. 63rd Strtd

Vai. antrad. nuo 14 
ir keri, nuo 5-7 vaMuf J 

Ofiso tel 776-2880; ree. 1
d

2U2 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOB AKOS
PBm Kazanauskas, Pretident Phonei Vlrgtafo 7*7747

SOURSi Mon.Tu«*Fri*9-4 Thur.9-8 Sat« 9-1
SEBVING CHICAGO ANO SUBURBS SINCE 1905

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ooori, Cicerą
Vai.: ka*Km> lė-1« Ir 6-1 *0* 
TreAlaa Ji 4eAta4 ttV •uMtaru*.

DR. J. I. SIMOMp
G Y D Y TO JA$ 

Adresas: 4255 W. $W *
Ofiso telef. BE

Rezidencijos telef. GR 8'\.[ 
Vals.: plrmad., antred., ketfijgl 

penktad. ano 1 IM A ***

DR. VYT. TAilBAL
GYDYTOJAS IR
Bendra praktika ir motoj J 

Ofisas ir rea ,
Tel PRosped !

Ofiso vaL: pina. »»»' 
penkt nuo 2-4 vai f 
SeSt 2-4 p.p U

Atostogose tti gefr

Ofiso tel. HE 4-2123. oMj
DR. V. TŲMASONIS

C H IR U R L
2454 West Hšt Sti^

Vai., pirm., antrad.. b
1-5 Ir 6-7 14 anlįo^>'

TeL ofiso PR ***. ;

DR. F. C.GYDYTOJAS IR Į
3107 Wes< 2*s * 

Valandos: l-B .y^1
Tr-eč. Ir ftefitod.

Ofiso tel 586-3169;
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pantis dialogas

i TARP PATACKO IR KALANTOS
Lietuviai, parapijos, kunigai, vienuoliai

Reikia naujų apaštalų lietuvių
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ętt Ava. 
r. pęnJrtąĮ-?- 
utme.

Prahos 
Pala- 

L)? Kur yra “ ugnies deglas, 
jauną kūną, Romas Kalan- 

Kjįnantis? Kur dabar tavo 
Alingoji siela garsiai šaukia 

Lietuvai?
? gaunas, mano broli, yra ma- 
fc Vadovo aikštė. Ten mano 
įįjnas kūnas sudegė, mano siela, 
jįo šūksmas nutilo, kaip Ta
tjanai Palachai, prislėgtas ty-
8 orgijos.

Ar gali Vaclovo aikštė, mano 
jcii,. pereiti iš vieno krašto į 

Mėliui triuškindama kal- 
* gildydama okeanus, vers- 
įna sienas ir ribas? O, Romas 
įlanta, kiekvienoje žemėje pri- 
rjo degti jaunas kūnas, kol 
įjpis nusimes pančius.
įisvės liepsna, mano broli,
9 Romoje, kurios tironai pa - 
3) laisvės jėgą. Ten aukos, su
adytos smaloje, buvo pa dega- 
r kad gėrėtųsi akys dykinė- 

'gūos minios, tingių turtuolių.
pasaulis, Jonai Palache, da- 

lijra Vaclovo aikštė, dabar vi- 
ipasaulis yra ugnies Šauksmas 
-fe-ės.

Į Tinau teismo sprendimo auš- 
ą mano broli, dar nesimato, 
«peratiskieji šauksmai pasi- 

neišgirsti, tironijos tarnai 
ah aidi, aukso šventikai te- 
*0 kurti. Mūsų kūnai dar vis 
mlo būti deglais. Mūsų sielų 
:dsnas turi pasilikti liudinin- 
ą dar negimusioms ateities 
JKos amžinas liudininkas 

1 šauksmo — laisvės”.
taip matome, čia latvė poetė 

‘iro vaizdų, giliai prasmingą, 
J»diesgriebianti dialogą tarp 
:fetos ir Palacho, tarp dviejų 

fegtiį Europos tautų tautiųjų 
ftnoby, kuriuos jungia bend- 

mirtis ir bendras šauks- 
laisvės.

•
I Santos liepsnų šviesoje į- 
Ffae mes taip didelį reikalą 

kaip galima plačiau 
pi apie mūsų pavergtos tau- 
Mlgotą, kad susilauktume 
pu paramos mūsų laisvės 

Kartais net nedidelės 
pgDs laimi platų atgarsi. 
P hi pernai į Chicagą buvo 

Sovietų Sąjungos cir- 
pfevergtų tautų atstovai nu- 
pį suruošti demonstracijas 
VSovietų Sąjungos prievartą. 

■Jutesto metu buvo dalinami 
girnai. Jų tekstą buvo pa- 
ę Amerikos Lietuvių Ta»y-

Įfemacija, o priėmę pa- 
tautų atstovai bendrame 

Tame tekste buvo pa- 
“Kai amerikiečiai prašo 

K įvykti atskirtiems jų vai- 
^bnonoms, vyrams, rusai 
Į vieton siunčia cirko 

' Tą protestą 'dabar iš- 
paskutinis numeris 

^b*Cnisade for a Chris- 
Bįftrilization”, leidžiamas 

Nexv Yorko vals- 
BĄtsiranda laisvės ir tiesos 

kurių mūsų šauksmą 
Platesnėms žmoni 11 ma-

toje in-
baisieji 

kruvina

♦

Italai Milane yra išleidę stam
bų trijų didelių tomų leidinį 
“Virtu in Esempi ė in Similitu- 
d.ini”. Tai pavyzdžių ir palygini
mų rinkinys pamokslininkams, 
kalbėtojams, rašytojams. Teko la
bai nustebti pirmojo tomo 159- 
-me puslapyje užtikus suglaustą 
pasakojimą, kaip Marija Sniečkie- 
nė, pabėgusi nuo rusams parsi- 
davusio savo sūnaus Antano I 
Sniečkaus režimo j vakarus, jau 
būdama Hanau stovykloje gailė
josi jį pagimdžiusi, reikšdama, 
kad nebenori matyti nei jo, nei 
kraujuojančios dėl jo tėvynės 
Lietuvos,, bevelydama mirti sve
timoje žemėje. Toliau 
formacijoje primenami 
1941 nx trėmimai ir 
priespauda Lietuvoje.

Išgirsta pasaulis mūsų tautos, 
prislėgtos žiauriausios tironijos, 
atodūsius. Tik reikia mums ne
sėdėti rankų sudėjus, ypač mūsų 
jaunosios kartos intelektualams, 
kurie apvaldę anglų kalbą, gali 
prabilti į platesnes minias spau
doje, susirinkimuose ir įvairio
mis progomis.

•

Labiausiai šiuo metu perka
mųjų knygų sąraše Amerikoje y- 
ra buvusio reicho ginklavimosi 
ministerio Alberto Speer slaptie-, 
ji dienoraščiai, parašyti kalė
jime, aplenkus sargybinius, iŠ- 
šmugeliuoti į pasaulį ir neseniai 
išspausdinti. Knyga pavadin
ta to kalėjimo vardu: “Spandau”. 
Kalėjimo administraciją sudarė 
sąjungininkai: amerikiečiai, ang
lai, prancūzai ir rusai. Speer ap
rašo, kaip kalinamuosius saugo
ti buvo pristatyti lietuviai,- ma
tyt iš tų pagalbinių dalinių. 
Smagu, kad autorius poroj vietų 
taip prielankiai atsiliepia apie 
lietuvius, liūdniau, kad prime
na ir aštriau su juo pasielgusį 
lietuvį. Bet kaip ryškiai tas pa
rodo, kad kur mes tarp kitataučių 
besimaišytume, mes savo žodžiu 
ar elgesiu galime būti arba savo 
nelaimingai pavergtai tautai 
simpatijų laimėtojai, ar ats- 
tumiantieji. Gi mums reikia lai
mėti kuo didesnį prielankumą, 
kad palaipsniui pasaulio viešoji 
nuomone, smerkdama okupantų 
tironiją, veiktų mūsų išlaisvini
mo naudai.

♦

Dabar susidaro nauja proga 
lietuvių tautos kruviną kančią 
iškelti. Artėja baisiojo birželio 
dienos. Šiemet sukanka 35 me
tai, kai barbariškieji komunistai 
Lietuvoje per vieną naktį areš
tavo 34,260 Lietuvos žmonių — 
vaikų, moksleivių, darbininkų, 
ūkininkų, mokytojų, studentų, 
kariškių, kunigų. Tai juk sudaro 
daugiau negu 1 proc. Lietuvos 
gyventojų, areštuotų ir ištremtų 
per vieną naktį. Gi per savo oku
pacijos daugiau kaip tris dešimt
mečius komunistai nužudė ar iš
vežė iš Lietuvos apie 350,000 
žmonių. Pačių okupantų statisti
ka skelbia, kad Lietuvoje 1959 
metais tebuvo 2,711,445 gyven
tojai, kai tuo tarpu 1939 m., oku
pacijos išvakarėse, gyventojų 
Lietuvoje buvo 3,215,000.

Okupantai bloševikai išžudė 
ar ištrėmė iš Lietuvos daugiau 
kaip 10 proc. gyventojų. Už tat 
beveik nėra Lietuvoje Šeimos, 
kurios nebūtų pailietę okupantų 
žiaurumai. Skelbkime apie tai 
mūsų. mokyklose, jaunimo orga
nizacijose, šeimose, kad jaunoji 
karta žinotų komunisto ruso ti
roniją, ypač kelkime apie tai bal
są tarp tų kitataučių, kuriuos 
mums tenka sutikti, jei galime 
— radijuje, spaudoje. J.Pr.

turtingi

^ČIAV0 MILIJONĄ 

J* PENKIS METUS

namų šeimininkė 
L lova valstijoje pasta- 
L Wais kiekvieną laisvą 

mašinėle rašė 
eiles. Mat, jos 
daugybės skai 

ikį milijono ne-

galįs parašyti ir suskaičiuoti 
nė vienas žmogus. Merva Dreu 
turėdama rašomąją mašinėlę ir 
pradėjo rašyti visus skaičius — 
nuo vieno iki milijono.

Kai ji baigė savo Sizifo darbą, 
pasirodė, kad prireikė tik 2473 
mašinraščio puslapių ir 5 darbo 
metų. Jm

Ne mes vieni esame 
daugiau negu prisiminimo ver
tais asmenimis. Vistiek tačiau iš 
praeities būtų daug kas gražaus 
pasakytino apie lietuvius kunigus, 
vienuolius, vienuoles. Tai ne vie
no straipsnio, o beveik enciklo- 
pedijėlės apimties tema. Nors ma
lonu prisiminti tuos praeities as
menis, bet čia norėsiu pasidalin
ti viena mintimi iš mūsų dabar
ties. Man atrodo, kad klausimas 
vertas lietuvių dėmesio. Kada 
nors bus parašyta mūsų laiko 
mūsų, tautos istorija. Ta istorija 
nę vienu atžvilgiu gal atrodys la
bai garbinga ir įkvepianti. Joje 
tačiau bus atsakyta į klausimą, 
kas išliko išeivijoje, kas buvo 
sukurta 20-jo šimtmečio eigoje, pasaulinę kultūrą, 
Yra klausimų, kurie liečia mus | ginę gyvenimo sritį, kur ir kada 
dabar gyvenančius ir ne kas ki- i apleidžiama dvasinė sritis ar jos 
tas, o mes turime į juos atsiliepti, (beieškant nueinama klaidingu 

keliu?
Mūsų laiko jaunimo daugelis 

pagristai skundžiasi negauną nė 
šeimoje, nė mokykloje dvasinio 
pagrindo ir vadovavimo. Plačiau 
nesileidžiant į šią sritį pripažin
kime, kad tokio vadovavimo jau 
trūksta ir bažnyčioje. Šiuo metu 
laisvame pasaulyje lietuvių dva
sinių reikalų padoriam aptarna
vimui trūksta apie 40 kunigų. Ne 
vienoje plačioje teritorijoje nėra 
nė vieno jauno lietuvio kunigo. 
Šią temą palietus labai greitai 
išgirsti klausimą, kodėl tiek daug 
mūsų kunigų nuėjo tarnauti ki- 
tataučiams, kodėl jie negrįžta tar
nauti lietuviams. Atsakymas ga
na suprantamas. Jlį tikrai gražus 
skaičius ir labai pozityvių asme
nų nuėjo darbuotis nelietuvių 
tarpę tada ir įtodėl, 'kai dar 
lietuvių parapijose pakako lie
tuvių kunigų. Laikas bėga ir 
mes su juo. Ir tie kunigai dabar 
jau beveik visi yra tokio amžiaus, 
kad pereiti iš vienos diecezijos j 
kitą yra jau komplikuotas klausi
mai. Jeigu kuris tam ryžtųsi, tai 

liktų be galimybės užsitikrinti 
senatvės pragyvenimą. O jeigu 
kuris ir būtų tiek idealistas, kad 
pasitikėtų vien Dievo apvaizdd 
ir žmonių gerumu, tai klausimo 
vistiek neišrištume. Šioks toks jų 
darbingumas tesėtų keletą me
tų, o jaunimo dvasiniam vado
vavimui jau šiandien reikia ne 
pensininkų, o jaunų kunigų ir 
vienuolių. O klausiantiems, ko
dėl iš Amerikos rytinės dalies ne
paimti kelis jaunus kunigus į Chi-

Clevelande suruošto filmo Sala metu. Iš k. į d.: Miškinienė, Gelažienė, 
Nainienė, kun. G. Kijauskas, Muliolienė. Nuotr. VI. Bacevičiaus

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS itimas nėra toks paprastas reika- 
las, kaip pasauliečiui persikelti 
iš Bostono į Ix>s Angeles. Ir da
bar atsakymas tas pat: kiekviena 
diecezija, provincija , pasiruošia 
savo kunigų, svetur išleidžia, jei
gu tai galima bez skriaudos savai 
diecezijai. Mes lietuviai galėtu
me šiaip taip patenkinti mūsų 
reikalus per Šv. Kazimiero Kolegi
ją Romoje, jeigu ten vyktų rei
kiamas skaičius mūsų jaunuo
lių. Gi šiuo metu iš viso neturi
me jaunų kunigų, kad juos net 
ir perkeliant galėtume patenkin
ti dabar esantį trūkumą. Atsa
kymas tik vienas — reikia 
giau jaunų kunigų.

Lietuviai kunigai ir 
lietuviškos parapijos

Kaip vertinti mintį, būk 
noji lietuvių karta galinti 
eiti ir be savų lietuvių kunigų, 
net be lietuvių parapijų? Jauni
mas dabar mokąs gyvenamo kraš
to kalbą net geriau už savą lietu
viškąją, kai kurie gyvena arčiau 
kitos bažnyčios negu lietuvių 
bažnyčia. Kokia prasmė laikytis 
lietuvių parapijos ir bažnyčios? 
Kitur anksčiau, o paskutiniu lai
ku ir JAV iškilęs etninis sąjūdis 
ir teisingai ir pakankamai paro
do, kad tautinės tapatybės esmė 
ir' turinys yra ne vien kalboje. 
Amerikoje šį sąjūdį pradėjo ir| 
vysto ne nauji imigrantai, ne ma
žamoksliai, o čia gimę akademi
kai. Jų žodžiais: “melting pot” 
politika esanti tendencija tokių, 
kurie nesupranta tautybės esmės, 
turinio ir to reikšmės krašto kul
tūrai. Kaip visi, taip ir mes lietu
viai turime savo ne vien kalbą, 
dainas, šokius, tautinius rūbus 
ar virtuvės meniu, o turime savo* 
psichologiją, savą kultūrą, savas 
organizacijas, savas šeimynines^ 
religines, visuomenines tradici
jas ir t t Dėl Šių visų priežas
čių kiekviena tautybė kitokiu ke
liu, sprendžia ir vykdo tuos pa
čius klausimus ir tokiu būdu pra
turtina žmonijos ir minčių loby
ną ir net kasdieninį gyvenimą. 
Net. ir tokiu atveju, kur bažnyčio
se nebeliko savos tautybės kalbos, 
kultūringi žmonės supranta tau
tinės parapijos reikalą ir stengia
si ją išlaikyti. Tačiau betkokia, 
taigi- ir (lietuvių grupė išlaikyda
ma formaliai savo parapiją, o ne
tekusi savos tautybės kunigo sa
vaime daug ko netenka. Jeigu kam 
pakanka tik minimalinio dalyva
vimo liturgijoje, tik sakramentų, 
tokis gali tenkintis betkokiu ku-

tenka konstatuoti, . kad tapome 
vienpusiški ir tai ne džiuginančia 
prasme. Savo tarpe pasidžiaugia
me daugelio lietuvių medžiagi
ne gerove, jaunimo skaičiumi 
[aukštose mokyklose ar jas jau 
! baigusiais, iškilusiais . moksle. 1 
[Džiaugiamės jų daugelio patrijo- 
tizmu. Tai maloni tiesa, tačiau 
tai ne viskas. Žmogaus dvasinis 
pasaulis ir dvasinis* gyvenimas yra 
daug svarbesnis už šią čia pami
nėtąją pusę. Nors save laikome 
kultūringesni a is už praeities kar
tas, deja tačiau ne retas neparo
do dėmesio šiai sričiai. O ar rei
kia daug aiškinti, kas ištinka net 

net medžia-

dau-

Jau- 
apsi-

Okup. Lietuvoje trūksta 
200 kunigų

Šiuo metu Lietuvoje jau trūks
ta apie 200 kunigų, kad būtų 
įmanoma nors minimaliai aptar
nauti okupanto dar neuždarytas 
bažnyčias. Iš ten gaunamos Kro
nikos daugiau kalba apie tuos pa
vienius faktus, kur yra viešai per
sekiojami ar baudžiami už tikė
jimą pavieniai asmenys, o mažai 
ką girdime apie tai, kaip senam 
ir net ligotam kunigui tenka vie-. 
nam aptarnauti didelę parapiją, 
kaip rudens, pavasario dargano-] 
ję, žiemos snieguotais, leduotais 
keliais vienam kunigui reikia ap
keliauti dvi; net ir tris parapijas, 
neturint įmanomos susisiekimo 
priemonės. O ką jau kalbėti apie 
ligonių lankymą ir kitokius pa
tarnavimus. Nors ir ten paskuti
niais metais kiek sumažėjo kan
didatų į kunigų seminariją, tai 
vistiek jų dar užtektų Lietuvos 
reikalams, jeigu okupantas leis
tų norintiems pasirinkti kunigys
tę. Tačiau ten Dievo teises yra 
pasisavinusi bedieviška valdžia ir 
ji sprendžia, kas turi prisiimti ko
kį luomą, darbą, taigi ir kas gali 
būti priimtas į kunigų seminari
ją. Iš gražaus skaičiaus kandida
tų praėjusiais 1975 metais kom
partijos saugumas atrinko 12, o 
kitus visus atmetė.

Ir išeivijoje reilda 
naujų kunigų

Negerai yra su lietuviais ir lais
vame pasaulyje. Nesiimsiu na
grinėti, vertinti laisvame pašau-‘cagą, reikia atsiminti, kad kiek- 
lyje lietuviškos Šeimos, jiems pri- vienas kunigas priklauso' kuriai 
einamų mokyklų dvasios, tačiau nors diecezijai ir diecezijos pakei-

TIRONŲ NAGUOSE
Frlatmltoloitol
M. KLEINAITIS
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Pertrauka. Staiga išgirdau savo klasės mokinius 

kartojant:
— Išveža vedėją, išveža vedėją. Visi apstoję kla

sės langus žiūrėjo į gatvę. Priėjau ir aš prie lango. 
Maciau, kai tėvelis pamojo ranka mokyklon. Atsisvei
kinęs įsėdo į automobilį su tais svetimais žmonėmis 
ir ... nuvažiavo...

Nesupratau tada, kas vyksta aplink mane. Klano 
klasės draugės apstojo mane. Ką jos tada man sakė, 
neprisimenu. Baigėsi pertrauka. Įėjo klasės mokytoja. 
Priėjo prie manęs, uždėjo man ranką ant galvos, bet 
nė žodžio neištarė.

Sekančią pertrauką nuėjau pas mamą. Radau ją 
verkiančią.

Bet aš nieko tada suprasti negalėjau. Nesupratau, 
kodėl tie svetimi ir pikti žmonės išsivežė tėvelį, ko 
verkia mama... Už dviejų ar trijų dienų sunkiai susir
gau. Gydytojas kasdieną lankė mane. Neleido mano 
mokslo draugėms lankyti manęs. Vėliau tik paaugusi 
supratau, kad tai buvo skarlatina 7— užkrečiama liga, 
todėl ir mano draugės negalėjo lankyti mąnęs. Mamos 
rūpestingumo ir to. gerojo gydytojo pastangų dėka 
greit pasveikau. Tikrai buvo geras tas Palangos gy
dytojas Kriščiūnas. Labai rūpestingai gydė mane, pa
rūpino vaistų, kurių tada taip sunku buvo gauti. Jis 
labai suprato, kas vyko tada mūsų namuose.

Man pasveikus, mama kasdien išvykdavo. Ne
supratau tada, kad tai vis tėvelio reikalu tos nąamos 
kelionės. Palikdavau su Budraičių mergaitėmis — Da
nute ir Sicilija. Pradėjau vėl lankyti mokyklą. Po 
pamokų draugės lankydavo mane, nes tėvelis išvežtas, 
mama išvykugi. Žiaoj&u, ji sugrįš, am taip sake iš-

nigu. Tačiau jeigu, visuma eitų 
tokiu pat keliu, tai Bažnyčios ir 
veiklą ir gyvenimą privestų prie 
religinio ir kultūrinio skurdo. LikL 
tume, taip sakant, tik su duona 
ir vandeniu, kuo net elgeta nega
li tenkintis. Sąmoningo, savo ta
patybę suprantančio kataliko re
liginis gyvenimas, ačiū Dievui,, 
yra turtingesnis ir' gražesnis, su 
savomis religinėmis tradicijomis, 
su savu menu, su savu charakte
riu. O pagalvokime, kas įvyktų 
su mūsų organizacijomis, insti- [ 
tucijomis, visu mūsų kultūriniu 
savu gyvenimu, jeigu (liktume be 
savų kunigų ir vienuolių. Ko
kia nauda iš to būtų ne tik 
mums, o bendrai krašto kultū
rai? Tuo galėtų pasidžiaugti tik 
“melting pot” siauro akiračio 
puodo maišytojas.

Savi ir svetimtaučiai kuitigai

O visiems lietuviams — ir tė
vams ir jaunimui dera suprasti 
dar vieną klausimą. Lietuviams, 
kurių toks nuošimtis yra katali
kų, naudotis patarnavimu kita
taučių kunigų būtų šis tas pa
našaus į tinginį, gyvenantį iš dir
bančių žmonių prakaito. To 
nesuprasti ir nejausti būtų tik
ras menkavertiškumo ženklas. 
Lietuvių katalikų nuošimtis yra 
toks, kad mums nedera tenkin
tis ir džiaugtis kitataučių kuni
gų patarnavimu. Mes turime mo
ralės pareigos turėti savų kuni
gų. ir mūsų tarnybai ir duoti jų 
kitiems, kaip laisvės laikais davė 
Lietuvos ir iki šiol Amerikos 
lietuviai. Po sunkių sąlygų ca
rų laikais. Lietuva liko be vie
nuolynų, pirmojo pasaulinio ka
ro metais sumažėjo ir diecezinių 
kunigų skaičiuj Į atsikuriančią 
laisvą Lietuvą atvyko keli vokie
čiai -jėzuitai, olandas kapucinas 
neblogai pramokę lietuvių kal
bos. Tačiau ano meto Lietuvos 
jaunimas greitai pripildė ne tik 
seną Žemaičių vyskupystės ku
nigų seminariją Kaune, o ir nau
jai įsteigtas, pripildė besisteigian
čius vienuolynus. Galiu paliudy
ti ano meto jaunuolių — bemiu-

vykdama. Oi, ilgos būdavo tos laukimo valandos...
Baigėsi mokslo metai. Atvyko teta Srūgienė ir iš

sivežė mane į savo namus — Žemaitijos Naumiestį. 
Nesupratau tada, kodėl mane vežasi, o mama lieka čia 
Palangoje. Tik vėliau supratau, kad būtų mama lais
vesnė, galėtų daugiau rūpintis tėvelio likimu, galėtų 
toliau išvykti, pradžioje į šaulius, vėliau į Kauną., 
Visą vasarą praleidau tetos Srūgienės namuose: žais
davau ten su pussesere Regina ir pusbroliu Romanu. 
Mama dažnai skambindavo. Prašydavau, kad atvažiuo
tų, nes aš jos labai išsiilgdavau. Vis žadėdavo, o aš 
taip jos laukdavau...

Taip slinko 1943 metų vasara į pabaigą. Artėjo 
mokslo metų pradžia. Reikės ir man vėl pradėti lan
kyti mokyklą. Tik kur, ar čia Naumiestyje, ar veš 
mane teta į Palangą. Jau norėčiau vėl grįžti į Palangą: 
labai išsiilgau mamos, o gal rudenį ir tėvelis vėl sugrįš...

Pagaliau vieną rudens rytą skambina tėvelis. Iš 
Palangos... Kviečia ir mane prie telefono. Ką aš tada 
sakiau tėveliui ir ką jis man, neprisimenu. Tik sekantį 
rytą teta ir dėdė Srūgiai, taip, pat mano pusseserė Re
gina ir pusbrolis Romanas išsirengėme kelionėn į Pa
langą pro Šilutę, Klaipėdą, Nemerzatę. Ten pasieny 
pasitiko mus mama ir tėvelis... Kiek džiaugsmo buvo 
tada, kas ir kokiais žodžiais tą apsakys... Tėvelis nešė 
mane į Palangą, į namus, visą kelią, apie du kilomet
ru... Nežinau, ką mudu tada kalbėjome. Iš viso ar ga-1 
Įėjome tada kalbėti, gal verkėme tada daugiau, bet 
tai juk buvo džiaugsmo ašaros po tokio ilgo nesima
tymo, po daug vargų...

Graži buvo ta Palanga, nors aš nedaug ją teprisi
menu. Bet ten buvo ne vien džiaugsmo, bet ir vargo,, 
skausmo ir kančių bei ašarų dienos tėveliui, mamai, 
man ir visiems... O vistiek norėčiau ten dar nuklysti, 
šiandien, po daugelio metų, vis labiau suprantu anas 
kūdikystės dienas, kurios buvo ne tik vien džiaugsmo/ 
bet ir skausmo bei ašarų pilnos. Prisimenu ir kelionę 
iš Palangos, iš tėvynės į nežinomybę... Šiandien gerai 
suprantu mano tautos didžiąją tragediją. O tąąyk ji

kų ir mergaičių nuotaiką: mūsų 
niekas ypatingu būdu neragino į 
dvasinius pašaukimus, mes pa
tys supratome reikalą. Pasaulyje 
ir dabar yra kunigų, vienuolių, 
besimokančių rusų, kitokių, gal 
ne vienas ir lietuvių kalbos.; Jie 
nusiteikę ir ruošiasi vykti f tuos 
kraštus, jeigu tik ir vos tik atsida
rys kelias. Tai mūsų nepateisi
na ir nea'tpalaiduoja nuo . mūsų 
moralinių pareigų. Tai turi pius 
tik paskatinti giliau ir rimčiau 
pažvelgti į save, į savo ir kitų 
tautų dvasinius reikalus. Nuo 
moralės pareigos būti šiuose kla- 
simuose pakankamai plataus aki
račio neatpalaiduoj a jok i s mokslo 
laipsnis, jokia profesija ąr užima
ma vieta visuomenėje.

Reikia naujų apaštalų

Visi, kurie daug kalba, gal 
daug ir meldžiasi už Lietuvos ka-
talikus, už dažnai linksniuojamą 
Rusijos “atsivertimą” turėtų min
tinai išmokti ir dažnai prisimin
ti Šv. Povilo laiško Romėnams 
žodžius: MBet kaip gi jie šauksis 
to, į kurį netikėjo? Arba kaip ti
kės į tą, apie kurį negirdėjo? Kaiip 
išgirs be skelbėjo? O kaip jie 

'skelbs, jeigu jie nesiųsti?” (Rom.
10. 14). Tarp kita ko, man atro
do, kad be reikalo tiek daug kal
bama xpie Rusijos atsivertimą. 
Kiek turime žinių, ten netekusių 
tikėjimo žmonių yra mažigu ne
gu bendrai manoma. Pačioje-Ru
sijoje formalių komunistų' yra 
tik menkas gyventojų nuošim
tis, o kad ir kompartięčių tarpe 
yra tikinčių, slaptai religiją net 
praktikuojančių, tai tuo neabe
joja net kompartijos vadai-.Ten 
reikia tik laisvės, kuri ateis. O kai 
ta diena ateis, nepakaks kitoje 
puėje okeano tik -melstis,. - kad 
ten žmonės išmoktų Evangeli
jos, o reikės vyrų ir moterų — 
apaštalų. Nežinome kada- ta die
na ateis, bet ji gali būti visai ne
toli ir nelaukta. Tada nebus lai
ko kalbėti apie pasiruošimą.

Laisvo pasaulio lietuviai -turi

(Nukelta į 5 psL),

buvo man lyg koks sapnas, kurio niekas tada negalėjo, 
man išaiškinti.

Kai šiandien, po daugelio metų, prisiminimų ir 
minčių sūkuriuose skraidau anais kūdikystės džiaugs
mo, bet kartu vargo ir skausmų keliais, ausyse 
skamba Waterburio lituanistinėje mokykloje išmokta 
daina:

— Norėčiau aš keliauti ten toli, toli, 
Už jūrų marių, už vandenynų, 
Kur šlama ošia girios, 
Ir gieda vieversiai.
Tai kuklūs ir migloti anų skaudžių dienų mano 

prisiminimai.

Epilogas
Tironų teismas
Klaipėdos tironai gavo savo atlyginimą. Neprisi

menu tiksliai, kokiais metais Linzo mieste vyko jų 
teismas. Ten buvo teisiama visas būrys ano meto ti
ronų. Ne tik Klaipėdos, bet ir Tilžės, o gal dar ir kitų 
vietovių. Kokia gyvenimo ironija? Patys vokiečiai 
teisia savo šalies budelius. Teisia už žudymą ir kan- 

j kinimą nakaltų žmogių. Klaipėdos ir Tilžės budelių 
rankos buvo kruvinos.nekaltų žmonių krauju.

Į šį budelių teismą buvau kviečiamas ir ragina
mas vykti. Atsisakiau, nes bijojau dar kartą pamatyti 
savo budelių kruvintas veidus.

Fizinės mano žaizdos jau tada buvo užgijusios, 
dvasinės žaizdos neužgis niekada. Jas nešiuosi į ka
pus...

Girdėjau, kad budeliai pagal savo “nuopelnus” 
gavo ir “atlyginimą”: Klaipėdos komisaras Wischot- 
ter 12 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, jo tarnas Behr- 
entas —8 metus. Abu su piliečio tiesių susiaurinimu 
visam gyvenimui. Kitų ten teistųjų budelių teismo 
sprendimu nesidomėjau.

Jei per mažos budeliams šias bausmės. Dangus 
jiems papildys už nekaltų žmonių kraują ir kančias...

(Pabaiga)
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CLEVELANDO 
ATEITININKU ŠVENTE

Clevelando ateitininkai pajė
gia kasmet surengti savo šventę, 
parodančią jų gyvybę ir polėkius. 
Šiemet ji įvyko gegužės 1-2 d. 
.Koncerto programai atlikti pasi
kvietė solistę Birutę O. Aleksaitę 

'įs Bostono, fortepijonu palydė
jo Gary Wedow, taip pat svečias. 
Ąleksaitė pasirodė esanti gerai 
pasiruošusi dainininkė, užtikrin-. 
Tai Kontroliuojanti savo balsą, 
tad ją gausiai susirinkusi Cleve- 
dando publika priėmė labai šiltai, 
jrinnojoj ^koncerto daly ji atliko 
tarptautinių kompozitorių kūri
nius originalo kalbomis (vyravo 
Fr. SęhuJbertas), antrojoj daly 
puvo mūšų kūrėjai (vyravo K.V. 
janaitis). Pabaigoj padainavo 
porą dalykų bisui. Gerai, kad Cle-. 
veląndo ateitininkai ją susirado 
ir. pasikvietė.

Sekmadienį pavasario Šventė 
buvo1 pradėta pamaldomis Die-i 
vo Motinos Nūol. Pagalbos pa
rapijos bažnyčioje. Ateitininkai 
į pamaldas atėjo organiztiotai su: 
SaVč> Vėliavom. Pamaldąs- laikė’ ir 
Svėntėš mintimis pamokslą pasa
kė kuri. G. Kijaųskas, Sj, giedo
jo studenčių ateitininkių choras 
“jVėrija” (vad. Rita Čyvaitė), šv. 
Mišių auką atnešė jaunimas. Po 
pamaldų “Giedros” korporacija 
šventės dalyvius ir atsilankiusius 
svečius vaišino kava ir pyragai
čiais.'Oficialioji šventės dalis vy- 
ko parapijos didžiojoj salėj. Bu
vo ‘įbestos vėliavos. Sudarytas 
garbės prezidiumas. Jaunesnieji 
moksleiviai ir moksleiai davė sa- 
Vo įžodį, visa salė sukalbėjo atęi- i 
tinirikų “Credo” ir sugiedojo a- 
teitinirikų himną. Svečias dr. Vy 
tautas Vygantas1 kalbėjo apie ti
kėjimu ir tikinčiųjų persekiojimą 
ok. Lietuvoje ir ką reikėtų daryti 
mums. .Kaip paprastai, Vygantas 
buvo konkretūs bei aktualus, tad 
apie 40 min. trukusį jo paskaitą 
buvo išklausyta su dideliu dė
mesiu. Programą tvarkęs Vytau
tai Kliorys taikliai pastebėjo, kad 
Vyganto mintys ne tiktai išgirsti- 
no$, .bet ir vykdytinos —kiek a- 
teitinįnku tuo susidomės ir ko
kios nofe akcijos imsis? Šventę Žo
džiu pasveikino' dvasios vadas 
kun. G. Kijaųskas, Clevelando 
Ateities klubo pirm. K. Vaičeliū- 
nienė, Ateitininkų Moksleivių Są 
jungos pirm. V. Nakas ir kt. Gau
ja sveikinimų ir raštu. Šventė 
baigta visų sugiedotu Tautos 
himnu. Meninę dalį atliko ateiti
ninkų studenčių choras “Neri
ja”, vadovaujamas. Ritos' Čyvaitęs. 
“Nerija” tampa dainos vienetu, 
kurio ne tik malonu klausytis, 
bet kuriuo reikia ir gėrėtis.

Clevelando ateitininkų šven
tė praėjo su pasisekimu. Į ją bu
vo atvykusio jaunimo ir iš kitur. 
Šeštadienio, vakare visi kartu vai
šinosi ir linksminosi, buvo malo
nu ir lauki! S. Papartis

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 pusk)

ftu nesumokėjęs.

Tomas Lapas, “Pievelių žaidi
mų” 1 (individualinių žaidimų) 
vadovas, praneša, kad šic-ms žai
dimams jau pilnas skaičius (32) 
žaidėjų yra užsiregistravę ir 
varžybų planas jau sudarytas. 
Detalinė informacija dalyviams 
bus išdalinta.

Jau reikia pradėti planuoti ir 
ruoštis į artėjančią šeimyninio 
pojūdžio metinę išvyką j Tabor 
Farm, Sodus, Mich. Tai bus bir
želio 5 ir 6 dienomis? Regįstrfio- 
tla pas J. Barį. O. N-

PASKAITA APIE PRIEAUGLĮ

Gegužės 16 d. 4 vai. naujos 
parapijos viršutinėje salėje kar. 
A. 'Juozapavičiaus šaulių kuopa 
ruošia dr. K. Pautieriio paskaitą, 
“Pergreitas pasaulinis gyventojų 
prieauglis ir maisto problema”. 
Po paskaitos šaulės moterys sve
čiui pavaišins kava.

GRANDINĖLĖS VILIOTINIO 
BALIUS IR ŠOKĖJU PREMIJOS

•Jau treti metai, kai pavasarį, 
Grandinėlės šokėjų darbų baig
mėje, grupės tėvų’-komitetas, šo
kėjai, muzikantai, jų tėvai ruo
šia nuotaikingą balių. Baliui pa
renkamas šokio-vardas. Šį kartą 
— Viliotinio balius. Kitais me
tais, jei netrūks svečių, šokan
čio grojančio jaunimo, naujo šo
kio vardu ir tema įvyks ir vėl 
Grandinėlės balius. Tai lyg au
džias! malonių renginių tradici
ja, kur kiėkviėfias kviečiamas 
linksmai pabuvoti pažįstamų ir 
.jaunų žmonių tarpe, materialiai 
pa remti šokėjų grupę, įpasi dži aug 
ti jos viso Sezono bėgyje atliktais 
darbais, atšoktais koncertais. O 
tie daį-bai/GrąnHinęlėš kelionės, 
koncertai jau bus matomi Vilio- 
tinio baliaus pradžioje skaidrių 
•programoje.

Puikios baliaus vaišės bus už
baigtos koncertine dalimi, kuri 
Arūno Ciubėrkio rankose praeis 
TV? programos tikslumu ir sklan 
durnu. Dvi Grandinėlės šokėjų 
grupės (pagrindinė ir parengia
moji) atliks eilę sceninių lietuviš
kų šokių: rusnietiį, viliotinį, blez- 
dihginį jonkelį ir kitus. 'Kaip 
naujiena, pirmu kartu Grandi
nėles istorijoje bus paskelbti si
dabrinės ir auksinės Grandinėlės 
šokėjai. 'Visa programa vyks gru- į 
•pės kapelos muzikiniame rimite. 
Tuo rūpinasi Jonas Pažemis, Ro
mas Strimaitis ir kiti muzikan
tai. -Baliaus metu bus kam nors 
iš Šokėjų įteikta 1976 metų 
Grandinėlės vadovo premija. Šo
kiams ir žaidimams gros Romo 
Strimaičio “Muzikos” orkestras.

Grandinėlė savo baliuri kvie
čia'visus. Daug svečių ų- bus. Tai 
grupės narių tęvai, šokėjų rėmė
jai, jų draugai, pažįstami tiek -lie
tuviai, įtiek -amerikiečiai. Svečių 
tarpe bus ir viena pora, kuri šim
tų dolerių parėmė Clevelando 
sifnfoninį orkestrą, kad galėtų da
lyvauti Grandinėlės baliuje. Mat, 
Clevelando orkestrui remti ko
mitetas (Vitoldo Kušleiko? dėka) | 
įtraukė Grąndinęlės balių (dvi 
vietas) į orkę#rp naudai parduo
damų dovanų sąrašą. Dovana 
buvo parduotą ir pirkėjai ateina, 

i į Viliotinio balių. Baliuje juos j 
globos Raimundas ir -ponia Ku- 
dūkiai.

Grandinėlės Viliotinio balius, 
įvyksta šį šeštadienį, gegužės 8 
d, 7:0^ vai. -vakaro (skąidrių prog 

irama, kokteiliai), Slovėnų audi
torijoje, 6417 §t. CIair Ąve. 'Lęhg- 

[ vas privąziąviąnas iš Lake -Shore 
Blvd. ir 72-tros gatvės. Daug vie 
tos, dvi aikštė? mašinoms pasta
tytą Yiętų ^baliuje dar yrą. Skam
binkite K. Marcinkevičiui: 371 
—4635. Studentams - vaišės, šo
kiai, programa — puse kainos.

L.S.

PLB Garbės pirm. Stasys Barzdukas su Clevelando Vyrų oktetu dai
nuoja “Mano višta šiurpa”, Clevelamde š.m. balandžio 25 d. įvykusiame 
jo 70-ties metų sukakties minėjime, šonuose Clevelando Vyrų okteto 
nariai — kairėje Mečys. Aukštuolis, dešinėje Raimondas Butkus.

Nuotr. S. Venclausko
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R E A L E S T A T E B E A L ES T A T E

A. A. JONAS GRIGALIŪNAS
Didelį kolekcionierių prisimenant

Iš kolekcionierių kai kas mėgs
ta kartais pasišaipyti, bet, žino
ma, be pagrindo. Senienų, spau
dos dalykų ir pašto ženklų rin
kėjai atlieka nemažą misiją, su
kaupdami į vieną vietą kultū
rines bei istorines vertybes, ir to
dėl jų darbą reikia teigiamai ver
tinti.

Š.m. sausio 22 d. Clevelando 
klinikoje miręs ą.a. Jonas’ Griga
liūnas kaip tiktai ir buvo dide
lis ženklų ir kitų lietuviškų se
nienų rinkėjas. Šia prasme jis ir 
prisimintinas.

Jonas — mano kaimynas. Jis 
gimė 1911.IX. 15 Antandrijos kai-1 
me (tame pačiame, kur buvo gi-i 
męs žinomas generolas Jeroni-| 
mas Uborevičius, nuėjęs sovie-

FREEMAN REAL ESTATE
710 Rector

HOT SPRINGS, ARK. 71901 
Tel. (561)—321-2633

M. A. ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARV PUBLIC, 

INOOME TA± ŠKRVldĖ
4259 8. Maplewood, teL 254-7400

Taip pat’ daromi VERTIMAI, ' ;
GIMINIŲ Iškvietimai, pUdoml 

PIIĘTYBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai.

A. a. Jonas Grigaliūnas 

tiniams rusams tarnauti, vėliąu 
sušaudytas Stalino įsakymu), 
Daugailių valsčiuje, Utenos ap
skrityje. Mokėsi Vėlaikių pradžios 
mokykloje, kurią baigęs įstojo į 
Užpalių vidurinę mokyklą. Iš ten 
pateko į Utenos. gimnaziją, bet 
jos visiškai nebaigė — gabumų 
netrūko, bet neleido sunkios ma
terialinės aplinkybės. J. Grigaliū
nui teko griebtis darbo, ieškoti 
tarnybos. Ją gavo geležinkelio ži
nyboje. Tarnavo Šiauliuose, iŠ 
kur buvo perkeltas* į Teisius. Čia 
dirbo buhalterio darbą vietos 
“Maisto” bendrovės skyriuje. Iš 
čia atsikėlė į Kauną. Gyveno 
Aukštuosiuose Šančiuose ir dir
bo geležinkelio žinyboje buhal
teriu.

1944 m. pasitraukė į Vakarų 
Vokietiją. Pokario metais gyveno 
Kasselio ir Memmingeno stovyklo 
se, dirbo UNRRA ir IRO žinybo
je.

Iš Memmingeno 1950 m, emi
gravo į JAV-bes, apsigyveno Cdę- 
velande, kur dirbo nelengvą fi
zinį darbą. Pablogėjus sveikatai, 
1966 m. pasitraukė iš fabriko 
darbo, sėkmingai vertėsi pašto 
ženklų prekyba.

Dar Lietuvoje gyvendamas Jo
nas sukūrė šeimą su Antanina 
Alasevičiūte. Tėvynėje ir tremty
je susilaukė penkių vaikų (try?

sūnūs ir dvi dukros). Abudu su 
žmona sutartinai gyvendami, ne
lengvai dirbdami, visus savo vai
kus išleido į aukštąjį mokslą. Vy
resnioji dufeė Irena — turi gerą 
tarnybą Clevelande, yra plačiai 
žinoma solistė, aktyvi Čiurlionio 
ansamblio ir garsaus Clevelando 
okteto dalyvė. Mielai talkina or- 
ganizaęijęms. Kita duktė Danu
tė — ištekėjusi, mokytoja, 'gy
vena 'Kalifornijoje. Sūnus Rim
gaudas — inžinierius, Jonas — 
einą atsakingas pareigas vienoje 
'ligoninėje. Sūnus Benediktas —Į 
psichologijos mokslų' daktaras, 
dirbą žmomoję Midway Stock 
•Exdhange bendrovėje kaip asme
ninio skyriaus direktorius. Paliko 
ir būrį anūkų.

Velionis, besimokydamas ir vė-
įį liąu, priklausė jaunimo organi- 
| zacijpms. Į lietuvišką spaudą 

pradėjo rašinėti apie 1930 me
tus. Bendradarbiavo ‘‘Tautos Ke
lyje”, “Jaunojoje Kartoje”, “Mū
sų Rytojuje”, “Ūkininko Patarė
juje”. Gyvendamas JAV-bėse, ko
respondavo “Draugui”, bet ypa
tingai daug ra<$ filatelinėje spau 
doje, buvo aktyvus ir nuolatinis 
lietuvių filatelistų biuletenio “Lie 
tuvą” bendradarbis.

•Pašto ženklus pradėjo rinkti, 
apie 1925 metus. Rinkimo dar
bo nemetė ir sunkiausiais oku
pacijų metais, §avo kolekcijas vis 
padidindamas. Ypatingai speciali 
zavosi Lietuvos pašto ženklų sri
tyje ir per eilę metų sutelkė di
džiausias pasaulyje Lietuvos paš
to ženklų ir įvairiausių jų at
mainų kolekcijas. Reikia dar pri
dėti,. kad velionis buvo iš pačių 
pągripdų dąugiausia išstudijąvęs 
Lietuvos pašto ženklų istoriją ir 
daugiausia apie juos turėjo įvai
riausių duomenų. Šia prasmė jis 
buvo plačiai žinomas kaip -Lietu
vos filatelijos ekspertas. Kai ku
rios Vokietijos, Šveicarijos ir 
jAV-bių filatelijos firmos ir paš
to ženklų katalogų leidėjai kvies
davosi jį ekspertu. Be to, velio
nis dalyvavo visoje eilėje pasau
linių pašto Ženklų parodų, jose 
•garsindamas Lietuvos vardą. Rin 
ko ir kitas lietuviškas senienas, 
ypač medalius, monetas, meno 
dalykus. * ?

Palaidotas Visų Sielų kapinėse, ’ 
Clęvęlaiide. Liko nuliūdusi, šei
ma: žmona, dukros, sūnūs ir 
draugai ' filąte|istai, su kuriais 
ą.a. Jonas nuoširdžiai bendravo. 
Troško Sugrįžti į ’gilėtąją žeme
lę,.'bet jį. priglaudė Amerikos že 
mė. Tebūnie ji lengva!

Br. Kviklys

matytį dail. Giedrė Žiimbakienė, kua. Ėtdykafi/'ĖJ Ir kt ‘
Nuotr. -VI/ Bacevičiaus

DVEJAI PAGAVO TINKLU 
PITONĄ

Du ■ žvejai, užmetę tinklą vie-. 
noje Iravadžio deltos atšakoje, 
ištraukė į krantą daugiau kaip 
6 metų ilgio karališkąjį pitoną. 
Tai didžiausias buvo Birmoje 
pagautas- smauglys.

Žinovai nutarė milžiną apgy
vendinti Rangūno zoologi jos so- 

I de, tačiau 'jiM bu^o toks agresy
vus, kad vežti 'buvo pavojinga. 
Zoologai patarė mėnesį pitono 
nemaitinti. Bet’ ir taip’ ilgai įą- 
davušį pitoĄ'Pceltf’į terariumą 
reikėjcul5'$ynt. jm

Brokeris DON FREEMAN
Agentas KATHY BAKER

IŠEŠKO NUOMUOTI

Dviem suaugusiems reikalingas 5 
ar 6 kamb. butas-Marąuette Parke. 
Pasiūlymus skambint 434-4062

M I S OE L L ANEOU S

10% — 20% — 30% pigiau mokysite 
nž apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas

F R A H K Z A P 0 L 1 S
8208% Wesi 05th Street 

Ohlcage, minoig 
Telef. GA 4-8654

TELEVIZIJOS 
MIGLINAS tV 

Spalvotos tr paprastos 
RADWAI, 

Stereo įr oro vėsintuvai 
Pardavimas ir tšisymas 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St, teL 774-1486

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus tr ędedu naujus pe

čius. Pigiai firalau taipgi alyviiūur 
Ir perdirbu dėl duję. įdedu vandens 
Šildytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — tek 447-8806

įvairiu prekių pastrlnkiinaa ne
brangiai iš mūsų aandSlio.

OOSMOS PARCJELS EXPRES3

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
tsss 8. Halsted St., Chicago UI 60608 
3501 W. 69tb 64., CJbicago, I1L 60428 

Tel. WA 5-2737, 254-3320
V. Valentina*

VALOME
Plaunamo tr vaškuojame 

visų rflšlų grindis 
J. BUBNYS ~ TeL BE 7-5168 
llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HEATING OONTRAOTOR 
tr perstatau senius vlstį rūfilu namo 
ipšildymu! pečius, air conditlonlng 

Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 
u- vandens boilerius. Dirbu greit, «4- 
5 lningai ’lr garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 80. Western Avenue 
Chicago, minois 60609 

Telef. -u VI 7-2447

MARIJA NOBEIKIENfi 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI | LIETUVA
Dabai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas 1S Europos aandSUu. 
2608 W. 69th St, Chicago, DL 60629 

TEL. — 5-9787

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir klius kraštus J

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava
Chicago, DL 60632, tolį. 927-59^6

M dvi N G
ŠERBNAS perkrausto baldus Ir ki
tos daiktus, ir iŠ tolį miesto leidi
mai Ir pilna apdraudė.

TELĘĮ*4 - WA HO09

JEIGU RUOŠIATĖS ką apsitvar
kyti apie savo namus;‘Garaže, ’ vi
duje ar iš lauko namo. Visuomet 
Jums, čia, su patyrimu, už priei
namą kainą padės, skambinant1 po 
6-tbs vaL^ vak.*toiefb^U

476-3950

A. VILIMAS 
M O V 1 N G 

Apdrausta* mkraįpstymas 
ivalrig atstumų

823 WEST S^tii PLAUE 
3ML — FRontier 6-1882

“Draugae” — tai jūsų dien

raštis — remldte J|.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BUD'S REAL ESTATE
PIRKSIT — PRRDūOSrr 

NUOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4369 Areher Ava, 254-5651

Lemonte, 135th & Arciher Avė.
TeL i- 257-5861

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

600 N. MėČlurg <X. TęL OChj

GEAR MACHINIST
Wanted expenenced Gear Cuttėri
Verticai boririg'mill operatort.1

ENGELHARDT GEAR 00. .
r dūTf7W^707b/y‘ įi,1^ 

___2—j 

VYRAI IR MOTERIS gflša3 J 
—.7Mi.

Reikalinga prilynia&įg1 
' 'tĖtLįR jįž 

Taupymo ir paskolų

Reil^Iinga kalbėti angliškai ir b 
tuvKkai,-Kreiptis' asmeniškai

2555 W- 4Tth Srtart - af

SHEARMAH WfiNTED 
—i Also —_ 

POLISHER AND BŲITEB
For mild and stainless «tet[ 

•sheet metai.
Good Company benefits.'1
Paid vacatfon. Iliffufante
Good working catiditioM
ABLE SYSTE.MS, INC. >

1875 -Greeuleafr Eik Grove 
Phone— 640-8865 '

An Egtial Opportunity Empkiyv

Skokie-Evanston — 3 bdmt. bi-level. 
ptrge family rm„ baths, newly 
decorated remodeled kitchen, hot 
water heat, air cond’g. with duct work, 
elėcfrical dust clėanef. Close to schools 
& churches. Sixty*š. By owner — 

677-8612

Savininkas parduoda 2-jų mieg. 
mūr. bungalow. 2 mas. garaže 
Apyl. 61-os ir Albany 434-5115

Savininkas parduoda 5 kamb. (3 
miegami) inūr. namą. Centrinis 
yėsinimas. Kilimai, užuolaidos? 1^| 
vonios. Įrengtas rūsys/ Atdaras ap
žiūrėjimui šeši., geg. 8 d., nuo 5 iki 
7 v. v.; sekm. nuo 1 iki 7 v. v.-

3407 W. 73 Streef
Dėl mirties šeimoje skubiai parduo
dama Marąuette Pk. 2-jų aukštų 
7 kamb. mūr. rezidencija. Skambin
kite savininkui 778-0917 arba 
925-6897. : ~

ARU 66-os IR ALBANY
Pagal užsakymą statytas moĄemue 

erdvus “ranch” stiliaus • - namas 
Centr. oro vėsinimas. 2 vonios, 8 mie- . 
gamieji. Įrengtas rūsys —baras su 
vandeniu, 4-tas miegamasis,. 2 moš. 
garažas. Natūralūs židinya ?

Kaina $89,800

Mr. Cohn — 955*41611
Silverwood, Ine.

HELP WANTBD — MOTimy

KLEBONIJAI REIKALINGA 
virėja

3 kunigai Reikalinga kalbėti ang
liškai ir gyventi‘vifctbjg Gėnifr 
lyginimas ir draaidimo priedii. 1

Skambint 286-7871 • ""

(Atk

IR GYVENKIME ČIA
Arti 78 Ir Californla. JO metų pnl- 

lraa 6 kamb. 2 aukštu mūra* 2 att- 
to mūro garažas. Patrauklus gyventi 
$28,800.

Savistoviam profesionaint ar klek- 
vienam žmogui galima gerai pirkti 2 
aukAtu mūro namą, liuksus 6 kamb. 
butas ir modernus biznis. Namas -eta. 
tytas prieS 18 metų. Bevelk prieš pat 
Marąuette Pk. $38.000.

9 tarto puikus mitras ir 3 auto ga
ražas. Marquetta Pke. Arti- mūsų: 
$27,900?

• kamb., kaip naujas Mukaus 
Mranch”. 2 virtuvas, 2 vonios.. Nauji , 
karpetal. Arti Brighton Pko. Galite 
greit užimti. $36,500.

6 bu tp Iškilaus grožio mflras. 4 au
to mūro garažas. Patiks ir jums Mar> 
quette pke. $40,000.

Modernus 4 tratu mūras. S auto 
mūro garažas. Atskiri nauji Kldymci ■ 
Centr. air conditlonlng. Arti Marta 
Hlgh. $46,000.

2 trata modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri Šildymai. Barni-gndS 
gatvS Maruuette Pke. $80.400. i

VALDIS REAL ESTATE
2625 W. Tįsti St, teL RE 7-7209'

| fei visada 
^jaunuoli 
|tetiį bi 
tujoje ir 
ife nes ši; 
Bitų yaldo 
(Iii Lietu 
fc|tievar1 

_________ Jįūs sugi 
IŠNUOMOJAMA — FOB 1®f prje

EXPER. CLEAKING W0MU 
Mušt speąk and understand.jEn?- 
lish. Daily: 3:30 p. m. to f M 
Saturday 8 a. m. to 4 p. nl. ČsE 
Norm'235-6622.

AUTO CLUTCII COMPANY 
8125 W. Fallertoa^

IŠNŪOM. apšildomas 3 ksniU 
•ku- \ butas Cicerbjė. ‘

Skambint 656^28 j

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Brighton Parke 
TeL— 523-7153

SĖTŲ NUOMAVIMAS
Nanm pirkioms — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — iiocome Tax 
Notariatas — Vertimai* ‘

BELL REALTY
3T. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — 778-2238

---------------------------- --  -■-rv-*‘ 
| S I G Y K I T g \!TA“r^

imiuiiniiiiiiimiiiiiiniiiiiniiiuniiii^
AR REIKIA VElTffiU 

KORTELIŲ?
^Hzlthifų kortelių naudoji 

gražus paprotys. Biznieriai,. 
Čiat naudoja, bėt ^hka' ir vMjlJ1 
mų atstovams turėti gtataf* 
tinę® korteles. *• *» * •

Kreikttta J “Drauge” admtoię Zv.*'
riją Tftittfo panaūali'rdlaJita f* r
■ite patenkinti kiekvieną tarti- eQa

"

jyi i n
Tik ką i,š spaudos iįėjo 

anglų rašytojjij novęįių

ANGLU HHHllfe,
» fe iTai' pirma tokios apimtis tr ” I (j 

pūsi:) ir vertės antologija 
tf 24 rinktines noveles, kk.. ^čji
mą kaitą yra išverstos ir suį^ B c
šią knygą; Jos sužavi {
skaitytoją. Antologiją, /
komentarus pridėjo Povilaa d C
Užsakymus siųsti: j

DRAUGAS 4546 V. SSslu,
Ubicago, Jūt 60629 • M j?

minois gyventojai

Perskaitę “Draugę”, duokite 
j| kitiems pasiskaityti. " ■-

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi “Drauge”.



LIET. BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

(Tęsinys)

me^u Jauni™10 
h h &av^je vy*co pietus.

Jiėtą pertraukos vyko 
bei atsto- 

išnešimai. Kalbėjo Auro-. 
— —^T' atstovė P. Vizgirdienė.' 

Lęporto — A. Būga,
įįton Parko, trumpą pra- 

padarė Vytenis Šilas.
Jį — A Venslova padarė 
•įnj pranešimą. Cicero 
M daugiau ribojasi kul- 

veikla. Remia lituanis- 
Fsiokyklą, jaunimo orga- 
įijas, turi šokių grupę, ku- 

reiškiasi ir už Cicero 
L Rengia Vasario 16-tos 
fijĮjną ir kitas šventes. 

, Jįyai šokiai parodomi ir 
visuomenei. Pas- 

jaunimui rašinių kon- 
t lįs- Sutelkta 6,000 dol. lėšų

.įhvos laisvinimui. Sutelkta 
Mg jaunimo kongresui. 
Į. Pra°j° sklan-

__ _ asmenų.

Kast Chicagos — Ričardas , 
jaunos- kartos atsto- : 

savo pranešime apgailės- : 
w N apylinkėje atsi- 

s ’ę* Įjjo LB Skaldytojų, kurie : 
H D veiklą. Paskutiniu me- < 

* v s išrinkta nauja provizorinė 
įdjta, kuli pasiryžusi atsta- : 
^vienybę ir darniai veikti. ; 
i Holiuso pranešimas sušilau- 1 

škai tr į audringą plojimų. 1
įšlJajtegę ■” Izabelė Stan- 1

•rteat
4OTEBB

Gage Parko — Izabelė Stan- 
savo pranešime pasi

vogė apylinkės vieningumu, i 
Įgiimn kongresui sutelkė [ 
i®) dol. Remia lituanistinę, 
'įį-kią ir spaudą.

ojnga

omonstravo LB ryžtingą Ir gyvą 
veiklą. LB nekreips dėmesio į 
neatsakingos spaudos išpuolius, 
bet dirbs kultūrinį, švietimo 
darbą, laikysis demokratinių 
principų, paklus daugumos va
liai ir rems Lietuvos laisvini
mo darbą. Pabaigai -kun. K.

Tain tikroje spaudoje tuščia- 
dvaslai pasislėpę slapy'Vatdžlais 
rašo prasf’tnūiiyhitiš ir šmeižtus 
prieš LB veikėjus. Apylinkės ri
bos plačios, 15 mylių spinduliu, 
yra apie Ž,000 registruotų lietu
vių, 1,200 yrą sumokėję solido- 
riiĮho įnašus. LB rinkimuose 
balsavo 883 asmenys. Valdyba Kuzminskas tarė žodį apie sųn- 
remia jaunimo organizacijas, kią katalikų Bažnyčios padėtį 
parapiją ir lituanistinę mokyk- okupuotoje Lietuvoje. Jis kvie- 
lą. Apylinkė suorganizavo tūks- tė remti LKB kroniką ir telkti 
tančiuš laiškų senatoriams ir 
kongresmanams dėl Lietuvos 
nepripažinimo Sovietų Sąjungai. 

[ Jaunimo kongresui surinkta 
[ 9,500 dolerių.

Melrose Parko — Kazys Juk- 
| nelįs papasakojo, kad remia li- 
tuaništi’nę mokyklą, kur yra | 
choras ir tautinių šokių grupė, kiant lėšas antram milijonui. 
Mokiniai 
apylinkės. Jaunimo 
sutelkta 618 dol. Apylinkė Lie
tuvių fondui įnešė 10,000 dol. 
Paskutiniu metu apylinke at
jaunėjo, daug įstojo jaunos kar
tos žmonių. Waukegan — J. 
Petrulionis, pasak jo, valdybą 
sudaro akademikai, kurie aktin
gai veikia amerikiečių tarpe 
garsindami Lietuvos vardą. Su
rengtas M. K. Čiurlionio minėji
mas. Rengiami pasirodymai

Jaunimo kongre- [ amerikiečių tarpe. Jaunimo kon-

Hot Springs — Step. Igaų- 
nis papasakojo, kad apylinkė 
jauna, bet nariai seni — pen
sininkai yrą 213 registruotų 
narių. Rengia JAV 200 ni. ne
priklausomybės minėjimą-. Fro- 

I gramą atlikti pakviestos CHica- 
gos tautinių šokių grupės.

Kenoshos — L. Pliūra savo 
pranešime išryškino, kad apy
linkėje yra 120 narių, kurie su
moka solidarumo mokestį, ren
gia lietuvių dieną. Praėjusiais 
metais lietuvių dienoje dalyva
vo Simas Kudirka, kuris at
kreipė amerikiečių spaudos 3r; 
televizijos dėmesį, vaizdai iš 
šventės buvo parodyti keliose! 
televizijos stotyse ir aprašyti 
amerikiečių spaudoje. Sailty-1 
kiai su visomis organizacijomis, 
geri. LB rinkimuose balsavo . 
90%.

Apie Lemonto veiklą prane
šė Kazys Laukaitis. Iš jo pra
nešimo išgirdome, kad veikia 
skautai, ateitininkai, sportinin
kai,, šokių grupė ir dvi lituani- 
Istinės mokyklos. Apylinkė re
mia jaunimo organizacijas ir 
mokyklas, tam tikslui sutelkta: 
16,000 dol. 
šui apylinkė sutelkė apie 2,000 gresui paskirta kvota išpildyta, 
dol. J. Petrulionis pageidavo, kad

Marųuettė Parko — Petras lietuviai rastų bendrą kalbą ir 
Indreika guodėsi, kad veikla | baigtų tuščius ginčus, 
yra sunki iš bendravardžių 
‘^kaimynų” susilaukiame viso
kių trukdymų ir bylų kėlimo, 
tik reikią džiaugtis, kad jie pra
laimėjo. Prieš susirinkimą, ir 
LB rinkimus mūsų “kaimynai” 
platina propogandinius lape
lius, raginančius neiti į susirin
kimą ir nebalsuoti.

LIETUVIAI, PARAPIJOS.
(Atkelta iš 3 pusi.)

ilbėti aų. 
Geras i 

riedAi 1
Hi • .m fci visada tam pasiruošę. Mū-

* iauūuoiiai laisvame paša ui y- 
būti įkerai išsilavinę te- 

te ’r ypatingai apologeti- 
į3 fe nes Saridien visuose komu- 
™ laidomuose kraštuose, tai- 
Į į ii Lietuvoje, augantieji turi 
4 p pritartą išklausyti viską, ką 
i fe sugebėjo sugalvoti prieš

)E IffiN prieš religiją, prieš kriks- 
mąrąlej jaunimas turi 

■feyti ir išmokti net sąmo
ju sukurtą melą. O daugelis 
ta augančio jaunimo nėra 
ta ar beveik nieko girdėję už 

užmoję.
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limiUlffli- H1“ įa Sėda mokėti tik
■ į|ij į Nėra jokia garbė pri- 

* Į ^nti, kad svetimą, nors ir gy- 
į krašto kalbą lietuvis mo- 

už lietuvių kalbą. Taip 
jokia garbė nepasiekti 

fHų l^^^yėios todėl, kad sveti- 
aH®8 14 patį sekma-

j• S & pat asmuo' nukeliaus 
^minbt^y dešimtis myliu į pobūvį, 
jaįds. Weiia8 praeina pro kelis ki

kad pasiekus 
UUlBtft^^ laikomą. Svarstant pa-, 
__^>0Jetuvių dabarties reikalus ir 

tek** ne vie’ 
mūsų laiko augan- 

turėtų mokėti ne tik 
krašto, savą lietuvių, 

/•Cl f £r it kurio nors kito komu- 
ii? faldomo krašto kalbą. Jei- 

tr aplink Lietuvą
1 tautų

jfetuviai tik kalbėtų

te* ne" 
malonu būtų prisiminti, 

as ^ar Ulbame apie reli-
Lietuvoje ir ki- 

B delęi verta paste-
; ^fed šioje srityje lenkai ne- 
./^'’ikalngi kitų pagalbos. Jie 

ide«,C?Sa^,nų !r net šiandien 
Įpmisijonierių svetūr už Len 

Paskutinėmis žiniomis 
tokių yra 920.

melstis, tai sa- 
0 iaunimui- 

Jpfcybes viso? istorijos gali-
• u.^pai pasakyti, kad nesi- 

' * dievas nę-
išganymo misi-

Čiams už gausų atsilankymą ir DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. gegužės mėn. 7 d. 
ryžtą airbtl LB labili. Suvažia
vimas baigtas Lietuvos himnu.

J. Kaunas
(Pabaiga)

LIETUVIAI ILLINOIS 
PARODOJE

T

I lėšas katalikų bažnyčios para
mai. Chicagoje įsikūrė plačios 

[apimties komitetas, kuris ves 
[akciją už kalinių išlaisvinimą 
Sovietų Sąjungoje.

Dr. A. Razma, sveikindamas 
suvažiavimą Lietuviu fondo var
du, dėkojo už gausų rėmimą tel-

Apie 30 tautų, jų tarpe ir lie
tuviai, bu savo programa daly
vaus Dlinois parodoje Spring- 
fielde rugp. 12-22.

F. K. Lituanicos pirmos komandos vadovui

GEDIMINUI BIELSKIUI ir šeimai, 
brangiam dėdei A. f A. ILDEFONSUI STANEVI- 
ČIUI mirus, gilią užuojautą reiškia

Futbolo Klubas LHuanica

— Gera motina verta šimto mo
kytojų. Herbert

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Cą. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor- 
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZL 
NO monografija, kuri yra -didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bent kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.
Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St., ChicagOį IL. 60629. Už-1 
sakant pridėti 50 centų už persiun
timą. IUinojaus gyventojai 
5 proc. mokesčių.

suvežami iš plačios LF pagrindinis kapitalas pasiė- 
kongresui kė 1,130,164 dol. Klausimuose 

ir sumanymuose daug iškelta 
naujų minčių, sumanymų ir pa
siūlymų. Nutarta teikti morali
nę ir finansinę paramą radijo 
stotis “Margutis”, kad jis vėl 
mus džiugintų lietuviškomis 
programomis. Nutarta remtį 
pozityviai lietuvišką, spaudą. 
Pasidžiaugta, kad LB jaunėja, 
nes į jos gretas įsijungė daug 
jaunų žmonių. Narutis pasiūlė 
įsteigti LB planavimo komisiją, 

[kuri ateičiai paruoštų didesnės 
[apimties planus. Reikia įsigyti 
[nuosavą radijo stotį, kurti nau- 
[ją parapiją užmiesty, kur yra 
j gausesni lietuvių telkiniai, ir 
stengtis išlaikyti esamas parapi
jas. Pastatyti ekumeninę baž
nyčią, kur lietuviai katalikai ir 
evangelikai galėtų melstis. At
sisakyti smulkmenų ir tuščių 
ginčų, kurie mus pražudys. Kon
kretiems darbams sutelkti: dak 
tarus, inžinierius, prekybinin
kus, advokatus ekonomistus ir 
bendromis jėgomis eiti prie dar
bų. Suvažiavimas pasiūlymui 
pritarė. Pirmininkas M. Jakai
tis dėkojo atstovams ir sve-

Po pranešimų vykp gyvos dis- 
kusijos. Leista visiems pasisa
kyti, buvo ir kritiškų pasisaky
mų. Reikią pastebėti, kad suva
žiavime buvo trečdalis jaunes
nės kartos atstovų, kurių pasi
sakymai skyrėsi nuo senesnės 
kartos atstovų. Nuosaikūs at
stovai siūlė nekreipti dėmesio į 
kai kurios spaudos išpuolius ir 
šmeižtus, stengtis sueiti į kon
taktą su opozicionieriais ir kan
triai ieškoti bendros kalbos, sie
kiant išlyginti nesklandumus. 
Daugiau kreipti dėmesį į kultū
rinį švietimo darbą. Nekovoti 
prieš brolį lietuvį, o kaupti jė
gas Lietuvos laisvinimui. Duoti 

Į Lietuvos žmonėms sugestijų, 
[kad mes juos suprantame, rem
sime jų pastangas sunkiose ko
vose už religijos laisvę už teisę 
ir išsivadavimą iš okupanto 
jungo, jų pastangas remsime 
ne tik žodžiais, bet galimais ir 
realiais darbais. Išsikalbėjus ir 
išsiaiškinus, visų nuomonės su- 
artėjo ir išsilygino. Buvo priim
tos rezoliucijos, kurios atskirai 
bus paskelbtos spaudoje. Suva-

iai. Net pašauktieji nustoję mels
tis atpuola — praranda pašau
kimą. Tik maldos ir religijos stu
dijų keliu lietuvių tarpe atgims 
dvasinių pašaukimų dvasia. Mū
sų laikui reikia dvasiniai atsinau
jinusių, inteligentiškai pažįstan
čių savo religiją jaunuolių. Mums | 
reikia jau dabar kilnaus, dvasin
go, pasišventusio j’aunimo, dau
giau jaunų, savų kunigų ir vienuo
lių. Reikės jų Lietuvoje ir ap
link Lietuvą. Pasibaigus antrajam 
pasauliniam karui, mes turėjome 
gražių vilčių iš to laiko ir iš 
ateities mūsų jaunimo. Tik dėl 
to buvo įkurta ir dabar veikia Ro- t 

1 moję Šv. Kazimiero Kolegija. Lie- , 
tuviai, atgimkime. Ne vien kai-1 žiavime dalyvavo iš .14 apylin- 
bėkime, o pasireiškime gyveni- kių 98 atstovai ir kelios dešim- 
mu, |tys svečių. Suvažiavimas pade-

P E T K U S
MARQUETTE FŲNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesl Tįsi SI. Tel. GRovehilI 6-2345-6
1410 So. 501h Avė., Cicere tOwnhall 3-2108-9

AIKST® AUTOMOBILIAMS STATYTI

r

A. fĄ.

KAZIMIERAS KRENČIUS
Gyveno 1421 S. 48 Court, Cicero, iilinois.
Mirė geg. 5 d., 1976, 7:30 vai. ryto, sulaukęs 89 m. ėmiaus.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Kaltinėnų parapijoje, Rus- 

lių vienkiemyje. Amerikoje išgyveno 70 ni.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio ir sesers vaikai su šeimo

mis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Šv. Vardo draugija!.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 Š. 50 Avė., Ciceroje.
Laidotuvės Įvyks ŠeŠtad., gegužės 8 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionieš siėlą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv; Kažiniie- 
ro lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Giminės.
Lald. direkt. Donald A. Petkus, Tel, 863-2108

A. f A. MONIKAI SABATAITIENEI mirus, 
jos vyrą dr. ZIGM$ SABATAITĮ, dukterį NIJOLĘ ir 
sūnų GINTAUTU bei jų šeimas, brolį STASĮ GAL- 
BUOGĮ ir jo dukrą NIJOLĘ su šeima giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Petras tr Brone Augustauskal 
Vincas Ir Viktorija Buikai su šeima

Kūrėjo-savanorio
Nepriklausomybės 

kovu dalyvio

IMAMAM

'V S* 
TRYS MODERNIŠKOS

AOMSNOmONED KOPLTaM

Kap. Vytauto Moro
Mirė 1971 mt. gegužės 8 dm.

1976 mt Gegužės mėn. 9 dn. 12 vai. 15 mirt, per lietuviškas 
pamaldas Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Rockforde, bus atna
šaujamos Šv, Mišios už velionieš sielą.

Maloniai prašome draugus ii* pažįstamus šią dieną prisi
minti a. a. Vytautą savo maldoje.

Liūdesy likę: Žmona Bronė, duktė Irena ir sūnus Kęstutis 
su šeimomis.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS REpnMeT-Moe

Laidotuvių Direktoriai

HHSEVANS
9845 SO. WESTERHf AVĖ;

E U D E IK S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. BAIDAS ir GERALDAS F. BAIMIŲ
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 - 34 South California Avehue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605 - 07 South Hermilage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

F. K. Lituanicos nariui

JONUI PLERIUI ir šeimai,
jo mylimam tėveliui A. + A. ANDRIUI PLERIUI mi

rus, reiškiame gilią užuojautą.

Futbolo Klubas Lituanica

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI Į
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai r

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 SO. LITUANICA AVĖ; ToL YArds 7-3401 ]

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ii SUNOS
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrglnia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-121<
11029 Southweet Higbway, Palos Rili*, HL a TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

4348 SO. CALIF0RN1A AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

A. f A.

JONUI VAIČELIONŲI mirus, 
jo ŽMONAI, SŪNUI ir kitiems giminėms giliausią 
užuojautą reiškia

e > . ' 2
Aleksas Kundrotas

Perskaitę "Draugę", duokite jį kiliems.
II-------------------- :------ ------------- ----------

POVILAS L RIDIKAS

8254 SO HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN

8319 SO. LITUANICA AVĖ.

fel V Arda 7-191J

TeL YArds 7.1138-39

VASAltlS • BUTKUS

1446 SO. Wtb Avė. CICERO, DLL. TeL OLymplc 2-1003
■ - Tai "f.’ "
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Prez. Fordas remia etninių studijų programą. Nuotraukoje matyti tų studijų tarybos nariai. Susirinkimą sukvietė dr. 
Myron Kuropas, specialus prez. Fordo asistentas. Posėdis įvyko Baltuose Rūmuose.

—

x Gintaro ir lietuviškų audi-i 
nlų paroda Lietuvių dienos me-. 
tu, birželio 20 d., miiiint Ame- 

I rikes 200 m. nepriklausomybės 
j minėjimą, rūpinasi Marija Re
inienė ir Jonė Bobinienė.

X Švč. M. Marijos Gimimo 
{Mokyklos motinų klubo.susirin- 
j k imas įvyks pirmadienį,/gegu
žės 17 d. Šis paskutinis moks- 

Į lo metų susirinkimas '- prasidės 
'su naujos valdybos priesaika 
i 7.30 vai. v. bažnyčioje ir tęsis 
mokyklos salėje. Visos narės 

į yra raginamos pasikviesti į 
Isusirinkimą savo motinas ir' 
močiutes. Motinos dienos pro-l 
ga, meninę programą išpildys 
humoristinis orkestras, o vaišių 
stalą ruošia pirmo skyriaus ir 
darželio mokinių mamytės.

X Zuzana Pupienė, visą žie
mą praleidusi Floridoje atosto
gaudama ir ilsėdamosi, sugrįžo 
į namus Chicagon ir vėl įsijun
gė į lietuvišką veiklą. 

. “Draugo” atkarpoje šian- 

.dien baigiame M. Kiemaičio at
siminimus, rytoj pradėsime 
spausdinti VI. Ramojaus tikro
vinius aprašymus “Lietuvos 
partizanų kelias į mirtį”.

X Stasė P. Kazlienė per pa
skutiniuosius pusantrų mėtų bus 
jau operuojama ketvirtą kartą, 
gegužės 6 d. Dtinčis nivėrsiteto 
ligoninėje, 840 Šo. Wood St., 
garsaus specialisto dr. C. T. 
Bombeck.

x Audronės Arštikytės ir 
dr. Arvydo Vanagūno sutuok
tuvės įvyksta šį šeštadienį 
3 vai. p. p. Cicero Šv. Antano 
parapijos bažnyčioj.

X Aukų po 2 dolerius, atsiun
tė: Pr. Jančauskas, A. Patam
sis, Ad. Margevičienė, J. Ma
čiukas, A. Čepulis; po 1 dol. -r 
O. Beržanskienė, E. BaltrušaL 

. Labai ačiū.

x šv. Vardo d-jos, švČ. M. 
M. Gimimo parapijos nariai eis 
bendros komunijos šį sekma* 
dienį, gegužės 9 d. 8.vai; ryto 
šv. Mišių metu. Narių žmo
nos taip pat kviečiamos daly
vauti. Po pamaldų parapijos 
salėje pusryčiai, kuriuos užsakė 
narys, laidotuvių direktorius 
Jonas G. Evans, savo motinos 
25 metų mirties sukaktį minint. 
Tai padarė kaip tik motinos 
dienoje, visų motinų atminimui.

X Salomėja ir Antanas As
trauskai šiemet jungiasi į Ope
ros mecenatų šeimą padėdami 
pastatyti lietuvių kūrybos vei
kalus —- tris lietuviškas operas. 
Opera nuoširdžiai dėkoja už 100 
dol. auką. (pr.)

X Leolcadija ir Zigmas Bal
niai šiemet padeda mūsų Operai 
pastatyti savųjų kompozitorių 
operas, tapdami Operos mece
natais. Šiam reikalui jie įteikė 
100 dol. auką, už kurią Opera 
jiems taria nuoširdų ačiū.

(pr.)

x A. A. Domos Šleževičienės 
trijų m. mirties sukaktį minint, 
šv. Mišios šeštadienį, gegužės 

viai, kurie ir vėl prie lietuviškų 8 d., 7 v. r. tėvų marijonų kop- 
operų pastatymo prisidėjo su lyčioje ir sekmadienį, gegužės 
100 dol. auka. Jiems Opera nuo-' 9 d., 10 v. r. tėvų jėzuitų koply- 
širdžiai dėkoja. (pr.) Įčioje. (pr.)

X LB Brighton Parko apy
linkėje į LB Tarybą rinkimuose 
balsavo $63 lietuviai. Pirmieji 
24 kandidatai iš eilės daugiau
siai balsų gavo: E. Pakštaitė, 
P. žumbakis, D. Vaitkevičiūtė, 
dr. A. Razma, R. Soliūnaitė, dr. 
P. Kisielius, J. Žadeikis, D. Bin- 
dokienė, A. Zailskaitė, D. Bruš- 
kytė, J. Vaznelis, kun. J. Bore- 
vičius, R. Geričius, A. Sidrys, 
V. Kamantas, D. Kojelytė, A. 
Siutas, R. Juknelytė, B. Juode
lis, M; Jakaitis, V. Šoliūnas, D. 
šaulys, V. Germanas, J. Ardys 
ir t. t. Pereituose VU Tarybos 
rinkimuose apie 70 balsuotojų 
atvyko čia iš gretimoj Town of 
Lake kolonijos. Į šiuos rinki
mus dėl blogo oro ar kolonijos 
silpnėjimo balsuoti nebeatvyko. 
Rinkimai apylinkėj praėjo su 
pasisekimu ir tvarkingai.

X Sol. Gina čapkauskienė, 
kuri dėl savo koncertų negali 
dalyvauti Operos dvidešimtme
čio trijų operų spektakliuose 
ir po jų įvykstančiame pami
nėjime, atsiuntė Operai ta pro-' 
ga pasveikinimą.

X Aktorė Nijolė Martinaity
tė atliks programą šiandien

Stasys Pieza, žinomas 
amerikiečių ir lietuvių spaudos 

’ darbuotojas, nuolat gyvenąs 
North Judson, Ind., kartu su 
savo žmona Ona šią savaitę 
išvyksta į Pittsburgą, Pa.,. į 
naujosios savo anūkės Saros 
krikštynas. Tai jau keturio
liktas Piežų anūkas. Į savo 
nuolatinę gyvenamąją vietą 
grįš gegužės 11 d.

X Inž. Algis Zaparackas bu
vo atvykęs į Chicagą iš Detroi- 
to ir miesto centre esančiame 
Midland Hotel kalbėjo lietuvių 
klubo (Lithuanian Executives 
Club) nariams apie jo kandida
tavimą į JAV Kongresą iš Mi-I 
chigano valstijos. Algis Zapa
rackas yra buvęs Lietuvių Stu
dentų sąjungos pirmininkas, 
Pirmojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongreso pirmininkas, 
JAV lietuvių Bendruomenės 
tarybos narys, Lietuvių -Skautų 
sąjungos pareigūnas ir kt. Sve-j (gegužes 7 d.) 7:30 vai. Jauni* 
Čią gražiai pristatė inž. Valdas mo centro kavinėje Chicagos 
Adamkus, aukštas JAV tedera-' ateitininkų rengiamam vakarė- 
linės valdžios pareigūnas. Klu- lyje — pasilinksminime', 
bo susirinkimą pravedė pirm.
Kazimieras Oksas.

. X Ona Simonaitienė, 
DL, prie prenumeratos 
čio pridėjo 7 dolerių 
Ačiū.

X Pranas Tomkus, Chicago, 
Dl., siųsdamas prenumeratos 
mokestį, mums atsiuntė laišką, 
kritiškų pastabų ir 7 dolerių 
auką. Dėkui.
... X Jonas ir Ada Poderiai, 
Chicago, Dl., mums atsiuntė 
malonų .laišką, kuriuo nuošir-, 
džiai dėkoja “Draugui” už Ados 
brolio žurnalisto a. a. Jono Vai
delio prisiminimą jo mirties su
kakties proga ir kartu pridėjo 
auką. Labai ačiū.

■ X Aukų po 5 dolerius at
siuntė:

Jonas Šepetys, Detroit.
Jonas Skladaitis, Philadel- 

phia,
Kun. J. Grabys, WatervĖęt .
Visiems tariame malonų ačiū.

X Sol. J. Vaznelis dainuos 
dzūkų dienos proga rengiama
me baliuje gegužės mėn. 22 d. 
Jaunimo centre. (pr.)

X Venecuelos Lietuvių dr-ja 
rengia Motinos dienos pagerbi
mą geg. 8 d., šeštad. Pradžia 
7:30 v. v. Prašo visus punktua
liai atvykti. Dar yra keletą lais
vų vietų. Auka 8 dol. Skambint 
925-4980. (pr.)

X Irena ir Antanas Makaus
kai, turį savo Westem Furnitu- 
re House, yra nauji Lietuvių 
Operos mecenatai. Jų 150 dol. 
auka žymiai padėjo sumažinti 
trijų lietuviškų operų pastaty
mo išlaidas, šias operas jau gir
dėsime šį savaitgalį Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame. (pr.)

X Meno mėgėjų paroda ati
daroma šiandien, .7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre. (pr.)

X’ Gegužės 7 d^ penktad., 
7:30 v. v. Jaunimo centro kavi
nėje ruošiamas Vakarėlis. Pro
gramoje aktorė Nijolė Martinai
tytė. Chicagos ateitininkai sen
draugiai kviečia pasilinksminti, 
pasivaišinti ir pašokti. Auka 5 
doL Studentams 3 dol. Bilietai 
prie įėjimo. «(pr.) .

Cicero, 
mokės* 

auką.

J. Bacevičius kalba Marąuette Par
ko lietuvių namų savininkų susirin
kime Chicagoje.

X Dail. Romas . Viesulas pir
mą kartą Chicagoje! Jo paroda 
įvyks Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo Centre gegužės 14-23 d. d.

(pr.)

X Su didelėmis nuolaidomis 
išparduodami paveikslai ir rė
mai dail. A. Petrikonio Mar
ąuette Meno galerijoje, 3215 
W. 63 St^ prie Kedzie Avė. Tel. 
436-2112. Atd. 7 d. savaitėj nuo 
10 iki 6 v. v. Pirm, ir ketv. nuo 
10 iki 9 v. v. Sekm. nuo 12 iki 
5 v. v. Dėl išsikėlimo iš Chica
gos galerija uždaroma birž. 
28 d. ,(sk.)

X Viola ir Antanas Plieniai, 
turį savo mėsos produktų krau
tuvę, 2433 W. 69 St., pasižymin
čią puikiu ir greitu patarnavi
mu o ypač šviežiu maistu, jau 
nebepirmą kartą ateina į pagal
bą Operai. Tai šio krašto lietu-

Gera proga jaunam 
spaustuvininkui

Jaunas •pauBtovininkaa. kuria tu 
ri patyrimo spaustuvės darbuose ii 
norėtų toliau lavintis, gali gauti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis Kandidatas turi turėti gerą 
liudijimą Prašome rašyti; Lith 
Chth, Presą, 4M5 W. 63rd Street, 
(Mcago, DL 60629. Prašoma pažy- 
ntttpt&taektb

Prieš 25 m. Lietuvoje žuvusio

Af A
ŽURN. JULIJONO BŪTĖNO 

ir Visų laisvės kovotojų' prisiminimo akademija įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 9 d.

3 vai. <p. p. Mišios jėzuitų koplyčioje. Mišias laiko 
■ir pamokslą, sako LŽS cv pirm. J. Vaišnys, S. J. Solo 
gieda D. Kučėnienė. prie vargonų muz. M. Motekaitis.

4 vai. p. p. Jaunimo centro didž. salėje akademija. 
Kalba red. J. Prunskis, žurn. H. Žemelis, dr. K/Ambra
zaitis. Meninėje dalyje dramos akt. J, Kelečius ir jau* 
nimo choras “Audra”, vad. muz. F. Strolios. Akademiją 
praveda LŽS cv vicepirm. V. Kasniūnas.

Po akademijos visiems bendros vaišės Jaunimo 
centro kavinėje. Įėjimas J akademiją be privalomos 
aukos.

Lietuvių žurnalistų S-gos Centro Valdyba

Iš ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE

— Pianistė Raimonda v 
kytė atliks savo rečitalį 
tų birželio 5 dieną, šeitad^ 
Santa Monikoje, CatifogĮŪ 
Bay Area Women’s Club k 
certų salėje. R. Apeikj-tė 

i vavo ir dalyvauja vūokių į 
sų organizacijų parengiu^ 

1 bet jos 
Ji yra g

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
SUSIRINKBIAS 

MOTERYSČIŲ KLAUSIMAIS

Užinteręsuotiems žmonėms 
prašant, Chicagos arkidiocezijos 
tribunolo narys kun. Tomas 
Tivy gegužės 17 d. 7:30 vai. v. 
Marijos mokykloje, California 
ir. 67 gatvės sankryža, aiškins 
Bažnyčios naujausią drausmę, 
liečiančią nelegaliai sudarytų 
moterysčių panaikinimą, lega
lių moterysčių separaciją, di- 
vorsus, tais atvejais antras mo
terystės, gyvenančių be Baž
nyčios palaiminimo klausimus. 
Bus atsakyta į įvairius paklau
simus žodžiu. Bus taip pat ga
lima pasikalbėti su kun. Tivy 
asmeniškai savos moterystės 
klausimais.

Visi užintėresuotieji kviečia
mi painformuoti vieni kitus ir 
gegužės 17 dienos vakare atsi
lankyti Marijos mokykloje.

K.

AKTORIAUS L. BARAUSKO 
PLOKŠTELĖS PRISTATYMAS

Sekmadieni, -gegužės 2 d. Jau
nio Centro didžiojoje salėje įvy
ko akt L. Barausko plokštelės 
pristatymas.

Renkantis į šalę, sveikino ve
lionis, prabildamas gyvu žodžiu

X Genovaitė-Viskantas, Det
roit, Mich., sveikindama savo 
dienraštį jo sukakties proga ir 
atnaujindama prenumeratą, at
siuntė auką. Dėkojame.

X Rytoj, jau seniai lauktoji 
mūsų šventė — trijų lietuviškų 
operų pasaulinė premjera, 
tuvių opera, minėdama 
200-tį ir JAV Bicentennial 
da Kačinsko Juodą laivą, 
delio. Gintaro šalį ir Marijošiaus 
Priesaiką. Šių operų premjeros 
pradžia lygiai 8 vai. vak. Pavė
lavusieji, nebus įleidžiami į vie
tas, kol nepasibaigs pirmoji ope
ra. Sekmadienio spektaklio pra
džia 3 vali popiet, Bilietų kasa 
Marijos mokyklos patalpose bus 
atidalyta 6 vai. vak. šeštad. ir 
1 vai. popiet sekmad. Ten pat 
bus galima įsigyti ir libretus.

Šiuos abu spektaklius diri
guoja maestro Vytautas Mari- 
jošius. Dainuoja: solistai —- 
Dana Stanlraitytė, Margarita 
Momldenė, Catherine Kogut; 
Nerija Linkevičiūtė, Roma Mas- 
tienė, Stasys Baras, Stefan Wi- 
cik, Algirdas Brazis, Jonas Vaz
nelis, Valentinas Liorentaą, Bro
nius Jančys, Julius Savrimas, 
Operos choras ir Vienuolių cho
ras.

Režisuoja Algimantas Diki- 
nis, dekoratorius Adolfas Valeš- 
ka, chormeisteriai Alice Ste- 
phens, Alfonsas Gečas. Apšvie
tėjas — Kazys Cijūnėlis, chore
ografija Jaunučio Puodžiūno ir 
šoka jo studijos mokinės.

Lietuvių visuomenė iš visur 
prašoma dalyvauti spektakliuo
se, nes tai bus vienintelė proga, 
kada 
trijų 
kais.

iš plokštelės: “Man dar negimus 
žmogus ir medžiai buvo padalin
ti, todėl aš taip suaugau su žeme, 
todėl dabar sunku nuo jos ats
kirti. Žmogus kaip -miško medis: 
šakos ir šaknys, vienos kitas 
maitina, vienos kitas naikina”.

Tai pirmieji -girdimi. akt. Leo
no žodžiai plokštelėje (Iš “Lokio”, 
Uvertiūros).

■Uždangai pakilus, scena sken
do tamsiame melsvame fone, 
tarp baltų stulpų rikiavosi atli- 

I kėjų siluetai. Scenos priekyje, 
komp. D. Lapinskas trumpai api
būdino ‘plokštelės gimimo proce
są, leisdamas, kad'pats Leonas šį 
kartą ne prašnekėtų, bet prabil
tų “Žemaičių dainos” garsais 
Toliau girdėjome Barausko bal
są, parako jantį apie ‘vienišą 
beržą, kuris saugo jo amžiną 
miegą, saugo ir supas”, suposi ir 
sukosi ir plokštelė, salės erdvę 
užpildydama 
sodrumu.

Toliau1 sol.1 
kuriai daugelį 
Barausku atlikti įvairius sceni
nius -spektaklius,, atliko D. La
pinsko premjerinę kompoziciją 
“Berneli Svajūnė!i”, apie bernelį, 
kuris savo sielvartą norėjo išpasa
koti motulei, bet ji jau gulėjo bal
tame grabe.. Solistei akompana
vo pats kompozitorius, pritariant 
dūdelėms, Ramintai Pemkųtei

nepamirštamu

Dalia Kučėnienė, 
kartų teko sū' L.

bei Danai Karužaitei.
Akt. -Laima Rastenytė, velionio 

artima 'kolegė, perteikė A. Škė
mos *‘Giesmę”, atitinkančia nuo
taikai ištrauka.

Dalią Kučėpienę, dūdelių bei 
piano palydoje, vėl išgirdome 
premjerinėje. D. Lapinsko raudo
je “iKarvelėli”.

Programos- dalyvės, jautriai ąt- 
likusios savo užduotį, grįžo atga
lios -scenos melsvon gelmėn, tar
si kūnai, statulos, attikusios savo 
menišką paskirtį žemiškoje kelio
nėje.

Meniškas, giliai apmąstytas 
plokštelės pristatymas paliko 
rimtai malonų įspūdį.

-Komp. D. Lapinskas, artimas 
akt. Leono Barausko draugas, šu 
šia plokštele užpildė jaučiamą 
■tuštumą bei nykią spragą — be 
visur dalyvaujančio Leono. Baig
damas pristatymą jis dėkojo vi
siems prisidėjusiems prie -šios 
plokštelės išleidimo, pristatymo, 
bei tiems, kurie savo atsilanky
mu pagerbė aktorių.

Akt. Leonas Barauskas plokš
telėje rečituoja “liuliupja bangos 
pamaži, aš išdidžiai liejuosi jū- 
■ron”. Šiuo pristatymu ir nauja 
plokštele -tarsi nežymia ban-ga ak
torius Leonas 'Barauskas išdidžiai 
lieka amžinas.

CHICAGOS ŽINIOS
UŽSIMUŠ®

Dalyvis

i akompanuojant, 
tįaliai yra reti, 
mėgiama kaip asmuo ir į. 
menininkė,,tiesiog bu paai^ 
timu prisidedanti prie n* 
kultūrinių parengimų, micį 
mų, kur tik kviečiama. į 
certą rengia - Santa Monib 
Amerikos Lietuvių Hį 
gerbdamas jos jnašą mūsųbį 
druomenės veikloje.

— Bulfalo lietuvių HįL 
veikiąs ir -kaip LB padaEh 
gali 'būti pavyzdžiu, kaip 
si kolonija gali pajėgti atknjr- 
amerikiečių dėmesį į pavėrę 
tautos kančias.’ Vasario lfiį, 
proga Lietuvą paminėjo 
WNY Catholfc” (vasario 12U 
“Buffalo Evening News” (nj 
rio 15 d. ir vasario 18 d.). S 
bo pirmininku yra dr. Algiit 
Gamžiukas, o sekretoriumi m 
mas Masiulidnis.

KANADOJE
i — Toronto švietimo vidft 
prieš dvejus metus paskyrė 1 
misiją daugiakultūriams pon 
kiams tirti. Ši komisija a 
darbą baigė ir įteikė savo r 
komendacijas, kuriose siūlo s 
daryti sąlygas mokyklose di 
giakultūrėm programom. Kas 
dos istorija esanti imigracij 
istorija. Jai turinti būti slĖ 
atitinkama vieta švietimo sis 
moję. Atitinkamai turįs .fe 
pertvarkytas imigrantą 
mokymas, kad jie išmoktą Ė 
cialias krašto kalbas, bet m 
leistų ir savo tėvų kalbos f 
kultūros. Daugiakultūrių rabi 
lų srityje reikalingas beodi 
darbiavimas tarp mokyklą i 
dejų, mokytojų ir tėvų. 1b 
tikslui siūloma, įsteigti specs 
mokyklos - bendruomenės tt 
tykių departamentą.
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Devynerių metų berniukas J.' 
Swooope, bėgdamas nuo savo 
motinos vaikino M. D. Parker, 
kuris taikstėsi jį mušti, iškrito 
iš 12-to aukšto namų 4445 S. 
Evans, Chicagoje, ir užsimušė. 
Policija tiria, ar jis nebuvo pro 
langą išmestas.. Berniukas jau 
prieš tai buvo sumuštas ta žiau
raus vyro.

VYSKUPŲ NUTARIMAI

Chicagoje vykstančioje JAV 
konferencijoje be kitų dalykų 
buvo svarstomi socialiniai klau
simai. Ypač atkreiptas dėmesys 
į senesnių piliečių padėtį. • Pasi
sakyta prieš eutanaziją, skatin
ta palankiau tvarkyti socialinį 
draudimą, keliant pensijas pa
brangus pragyvenimui, ragina
ma praplėsti medicare apmo
kant dantų gydymą, vaistus,

; akinius, klausos aparatus, finan- 
|suojant jo apsaugos nuo ligų 
priemones. Taip pat pasisakoma 
prieš siaurinimą maisto korte
lių, prieš diskriminaciją sam
dant vyresnius, skatinama ro
dyt daugiau lankstumo, atlei
džiant į pensiją.

ŽYDAI IR ARABAI

Chicagos Circle univeršitete- 
įvyko susidūrimas tarp dviejų 
žydų studentų grupių ir tarp 
dviejų arabų studentų grupių. 
Ribotaši žodiniais “apsišaudy
mais”. '

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiN  
DAŪGYBĖ LIETUVOS MO 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoras,® 
knygoje:

"Marijos garbinimo 
Lietuvoje"

Knyga yra tik teologinė, ji dO 
mlų vietovių aprašymo ir I 
gausios istorinės medžiagos rtnh P 
riskaityti kiekvienam lietuviui, 
dominčiam Lietuvos istorija ar 
tovėmls. Knyga didelio formai * 
psl. — kaina $3.00. Galima ją 
“Drauge”.
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NUTEIS® SEPTYNIS

Septyni O’Hare, aerodromo 
tarnautojai, dirbę bagažų tvar
kymo skyriuje, nubausti už 
vagystes. Be kitų dalykų, jie 
vogė pinigus iš gimtadienio 
sveikinimų.-

galėsite būti lietuviškų 
operų pastatymo liūdinin- 
Jūsų visų laukia
Chicagos Lietuvių Opera.

Švedijos karalius Gustavas XVI -lankosi Chicagos Mokslo ir pramonės muzie
juje.. Jam aiškina muziejaus direktorius dr. V. Danilov. Stebi 'baronas Stig 
Kamei, kairėje Nobelio premįjos fondo prezidentas Stockholme dr dešinėje 

į muziejaus prez. MacMastar.

Puiki dovana — bet tania 
proga.I

Popular Lithuaniiii 
Reėipes

PATIKSLINTA ffi 
LAIDA

Suredagavo
Juozaplna Dau Įvardi

šiom dienom Draugo 
išleido šeštąją laidą š'os 
rios virimo knygos J. j, 
nė vėl patikslino ir pagrafi?® 
laidų naujais pauoSimah

Tai geriausia dovana 
žmonom ar marčiom. 
dovanoja kitataučius 
juos su liteuvilku “u 
mu. ši knyga yn sukdu®, 
pasisekimo Itetųrią. b 
darbo vietose ir

Knyga yra labai graibi 
spalvotomis diustracijoroi* ■ 
patogi vartojimui

Užsisakykite paštu; l___
DRAUGAS,-Kn.v^ I H

4545 We$t 63ri
Chicago, Hlinois

Kaina $3.50 
pašto išlaidoms niinnta $7*^1 
pridėkite 50 centų moke®^ 

paštui) -
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