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altiįo temomis! 
Penktoji Pabaltijo Studijų konferencija, kurioj dalyvaus 

200 mokslininkų iš viso pasaulio 

Priešpaskutinį gegužės savait- Balys), Baltistika jAV ir kitų! 
galį New Yorke susirenka apie kraštų bibliotekose ir pan. Bus 
200 mokslo žmonių iš viso pa- temjų tautosakos ir ling/istikos 
šaulio (Amerikos, Europos vals- srityse. Bus net tema apie Pa-
tybių, Vidurio Rytų. Australijos, balt:jo gintarą Visuotinėj sesi-
Japonijos) svarstyti temų, lie- joj geg. 22 d. p:of. Meissner iš 
čiančių Pabaltijy Tai penktoji Koelno universiteto svarstys Pa-
Pabaltijo Studijų konferencija, balt i jo valstybių suverenitetą. 
kurią rengia AABS — Pabaltijo Diskusinėse grupėse taip pat 
Studijų puoselėjimo draugija bus svarstomos Pabaltijo studi-
geg. 20 - 23 dienomis Columbia jų galimybės JAV universitetuo-
universitete. se. mokslinis baltistikos tyrinė-

~" . . . . . . , jimas ir Pabaltijo studijų atei-
Temos įvairiausios: trys isto- . 

rinės temos apie Didžiąją Lietu
vos kunigaikštiją, dvi paskaitos & ****« sėtuvių profesorių, 
apie Ciurlioni — viena skaitoma d a r dalyvaus R. Misiūnas, J. 
profesoriaus iš Jaoonijcs, kita Slavėnas, J. Stukas, V. Vardys 

apie 20 lietuvių moks-

ROMO KALANTOS kapas Kauno kapinėse 

lietuviams gerai pažystamo esto ir kiti 
poeto, prof. Aleksis Rannit iš tolokų-
Yale universitete. Labai daug 
yra temų socialinėj ir politinėj 
srityje. Prof. Mačiuika (Con. 
universiteto) kalbės apie Pabal
tijo ekonomijos sovietizaciją, o 

Programai vadovaus prof. R. 
Misiūnas, dabartinis AABS vice
prezidentas (Wiiliams College). 
Tai tas pats profesorius, kuris 
prispaudė Encyclopedia Britani-

(Iš Br. Kviklio archyvo) 

Rockefelleris lanko 
Vokietija ir Italija 

*&H~<M* fMarvland ,miv i « pažadėti atitaisyti prosovie- B?r'ynas. _ Viceprezidentai 
prof. J. Genys ( ... ... . T ? Z l ^ S t f c j Nelson Rockefeliers vakar bu

vo Vakarų Berlyne, o šiandien 
turėtų būti šiaurinėje Italijoje, 
apžiūrėti žemės drebėjimo pa
liestas vietas. 

0Anr-Utf 
r 

CIU SUSITARI! 
JU BREŽNEVU 

apie Eurooos Saugumo konfe- t i š k u s straipsmus apie Pabaltijį 
renają. Nemaža bus temų iš Ii- paskutinėje savo laidoj? ir su-
terararos srities. Prof. A- Lands l a u k ė u ž t a i plataus aprašymo 
bergis kalbės apie dramą, o R. P e r a a i " N e w Y o r k T i m e s ' " l a i k " 

raštyje. Šilbajoris ir V. Skrupskelytė a-
pie poeziją. Eglė Juodvalkytė 
dalyvaus diskusijose apie pabal-
tiečlų dramos veikalus ir jų an 

Rengimo komiteto lietuviškai 
akcijai vadovauja dr. V Vygan
tas. Kiti jos nariai yra R. Ge 

Žadama daugiau pinigų skirti gyventojų poreikiams, 
mažiau ginklams 

Maskva. — Susidarius tam prekių savo rinkai ir eksportui, 
tikrom keistom, bet patogiom' patenkinti vartotojų pareikala-

j aplinkybėm, sovietų bosas Leo- vimą. Kariuomenės sluoksnių la-
lankė atstovaudamas preziden- i nidas Brežnevas pradėjo kont- ] bai kieta linija SALT derybose 
tui Fordui, kuris buvo gavęs ; roliuoti dar vieną, paskutinę ga- sukaustė jo lankstumą, ir jis ne-

Rockefelleris Vakarų Berlyną 

g>iškus pastatymus Oliio State deika, R. Razgaitienė, E. R e - T r ^ * ^ i š mero Klaus Schuetz, yfcę— kariuomenę, sako James : galėjo pasiekti susitarimo, ku 
universitete. mėza, A. Tabai',s ir A. Staknie- ! l a n k y t i tą izoliuotą miestą,j Jackscnas. "Chicago Tribūne" j ris turėtų būti jo karjeros vir mėza, A. "abails ir A. Staknie- , 

Taip pat bus Įvairių temų bib- nė. Konferencijai besibaigiant, f1** Ry-1 Maskvos korespondentas. Lau-
liografijog srityje: tarptautinio gegužės 22 d. rengiamas akade-
informacinio tinklo sudarymas, minis balius, kuriame tikimasi 
Sovietų informacijos šaltiniai, sulaukti apie 400 žmonių. 
Amerikos lietuvių spauda (J. A. Stkn. 

toj viceprezidentas bus Frank-; kiama kai kurių savrbių pasi
keitimų, pvz. kompromiso dery
bose su Amerika ginklų apribo
jimo reikalu. 

Ir ko jam ok. 
Lietuvoj reikia? 

Generolas bus 
Portugaljos prezidentu 

Vilnius. — Vilniaus Elta pra- Lisabona. — Portugalijos so-
nešė apie Naujosios Zelandijos \ cialistai prisideda prie dviejų 
ambasadoriaus lankymąsi ok. kitų didžiųjų antikomunistinių 
Lietuvoje. Pranešime sakoma: \ partijų ir žada remti gen. An-
"Gegužės 5 - 6 dienomis Tarybų j tonio Ramalho Eanes kandida-
Lietuvoje su oficialiu vizitu lan-! turą \ prezidentus. Rinkimai bus 
kėši Naujosios Zelandijos ne- Į birželio 27. 
paprastasis ir įgaliotasis amba- j 
sadorius Tarybų Sąjungoje Bra- M e g O g e r a g y v e n i m ą 
ienas Sidnėjus Lendramas su e> © " &/ ^ 

furte ir dalyvaus šv. Petro baž 
nyčioje ruošiamam Amerikos 
200 metų paminėjime. 

Nuolatines ekologines 
bėdos 

La Coruna, Ispanija. — Ispa-

Vakarų laikraštininkus nuste
bino "Pravdoje" Brežnevo nuo
trauka maršalo imiforma. Su še
šiomis auksinėmis žvaigždėmis, 
blizganti, labai nesiderinanti su 
pirmiau jo dėvima pilka eilute. 

nų tanklaivis su 110.000 tonų ! Un^orma jiem^ priminė daužau 
naftos netoli uosto krantų nu-

sune. 
Kai prieš porą savaičių mirė 

Grečko, Brežnevas pasiekė, ko 
norėjo: karo ministeriu iškėlė 
savo bičiulį civili Dmitri Ustino-
vą. Propaganda tuo metu pa
darė dar daugiau: Brežnevą iš
aukštino kaip karo meto herojų. 
Iš tikrųjų ji s II pasaulinio karo 
metu. kad ir turėdamas genero
lo laipsnį, buvo tik politiniu ko
misaru ir kautynėse nedalyvavo. 

skendo ir sprogo. Išsiliejus naf 
tai, užterštas visas šiaurės va 

viešbučio durininką. Maršalo į Prie to dar prisiėmė ir Stalino 
munduras buvo Brežnevui trium i turėtas pareigas: SSSR gynimo 
fas prieš generolus. Jis dabar į komiteto pirmininkas. Praktiš-

karų Ispanijos najūris. Laiko- i S a I ė s dominuoti nustatant kari
ma, kad tai didžiausia ispanų e-in^ P° l i t l k a - t u r ė s <*ar daugiau 
kologinė katastrofa. 

jenas 
žmona 

galios, daugiau už visur kitus 
vadus, buvusius po Stalino. Nei 
Nikita Chruščiovas negalėjo su-

S u o m i j a b e v y r i a u s y b e s i kontroliuoti savo generolų ar 
į admirolų. 

kai tai aukščiau ir už karo mi-
rnsterį. 

"Pravda" jau paskelbė Brež
nevo planus ir programą: sulai
kyti ginklavimosi lenktynes, pa
sirašyti SALT susitarimą. "Gin-
klavimesį lenktynės suėda pini
gines sumas ir medžiagų ištek Helsinkis. — Atsistatydino j Buvo aiškių Įrodymų, kad 

Suomijos penkių partijų koalici-! maršalui Grečkai esant kariuo- j liūs. Jeigu tai būtų panaudota 
nė vyriausybė, kai komunistai' menės vadu, nei Brežnevas, nei i taikos reikalams, pakiltų žmo-
atsisakė remti sumanymą pa- i jo politinis biuras negalėjo atsi-1 nijos gerovė", rašė "Pravda". 

Maskva. — "Literaturnaja 
"Pirmąją viešnagės dieną sve- Gazeta" rašo, jog 13 konstruk-

čius priėmė Lietuvos TSR Auk?-; rijos pramonės vadovaujančių 
čiausiosios Tarybos Prezidiumo asmenų buvo nuteisti iki 15 me-
pirmininkas A. Barkauskas. Po- i tų kalėjimo, kad jie prie Volgos I kelti mokesčius. Ateinančių me-1 spirti su nuolat didėjančiais rei- j Vadinas, jeigu Brežnevui pa 
kalbio metu jis papasakojo apie ; valdžios pinigais pasistatė 845, tų biudžete gali būti 500 mil. do- j kalavimaig daugiau pinigų skirti ! vyks sukontroliuoti savo gene-
respubllkos ekonomikos, kultu- ; 000 dol. vertės liuksusinius na- j lerių deficitas, ir nėra kitų prie- ginklams, raketoms. Karmės pa- į rolus. reikia laukti didesnių po
ros ir mokslo pasiekimus devin- \ mus ir ten ruošdavo puotas, ve- į monių jam sumažinti, kaip tik jėgos turėjo palaidoti Brežnevo litinių pasikeitimų. Gal tada pa-
tajame penkmetyje, apie Tary- dė "dolce vita" gyvenimą. Į 2 proc. padidinti mokesčius. r ambicijas daugiau pagaminti j vyks susitarti ir sustabdyti nau-

. _, , „ .. .... .. ...... .—•—••——»—. jų puolamųjų ginklų statybą — 
] Amerikos naujas raketas ir so-
! vietų bombonešius. Tolimesnėj 

i ' distancijoj būtų suvaržytas pli-

bų Lietuvos liaudies ūkio toles 
nio vystymo planus, vadovau
jantis TSKP XXV suvažiavimo 
nutarimais. Pokalbyje dalyvavo i 
Lietuvos TSR užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas V. Zen
kevičius. 

"Tą pačią dieną N. Zelandijos I 
diplomatas su žmona lankėsi 
Lietuvos TSR Užsienio reikalų 
miniflteerijoje, kur buvo aptarti 
abi puses dominantys klausimai. 

"Svečiai taip pat susitiko su 
Vilniaus miesto vykdomojo ko- j 
miteto pirmininku A- Vileikiu. 

'Respublikos užsienio reikalų 
ministerija N. Zelandijos nepap-1 
rastojo ir įgaliotojo amba^ado-
riaus TSRS B. S. Lendramo gar
bei suruošė pietus". 

New Delhi, — Indija ir Pakis
tanas atnaujino tiesiogines de-į 
rybas ir nori sutvarkyti pairu
sius santykiu* 

timas ir viso karinio potencialo, 
žinant, kad abu didieji varžovai 
savo ginklų galybe maždaug ly
gūs. 

"Brežnevas, jei nori. gali dė
vėti savo maršalo uniformą, bet 
jis turi priversti generolus jį sa
liutuoti", sako Jackson. 

Mirė Rudoif Kempe 

s^Sfcg 
įge IG Lietuvos piliakalnių 

Ciurichas. — Rudo'f Kempe, 
Miuncheno filharmonijos ir BBC 
orkestro dirigentas, mirė sulau
kės 65 metų. Jis laikomas vienu 
geriausių Europos dirigentų, 
Miuncheno orkestrą iškėlęs iki 

Į žinomiausių vokiečių žemėje. 

Dar 14 pirminiu 
balsavimu 

Washingtonas. — Dar bus 14 : 

pirminių balsavimų šiose valsti-' 
i jose: gegužes 18 Marylande ir 
jMichigane; gegužės 25 Arkan-
|sas, Idaho, Kentucky, Nevadoj. 
i Oregone ir Tennessee; birželio 1 j 
Į Montanoj, Rhode Island ir S. 
Į Lakotoj; birželio 8 Californijoj, \ 
New Jersey ir Ohio. 

Su paira dar blogiau 

Cincinnatt. — Pirmos klasės 
I laiškų persiuntimas vėl gali pa
brangti, greičiausiai, dar 3 cen
tus, pranešė Pašto tarnybos vir
šininko pavaduotojas William 

įFolger. Kai tarifas buvo pakel
tas nuo 10 centų iki 13, laiškų 
sumažėjo, illakios tuo pačiu lai
ku pakilo. Paštas nuostolių šiais 
metais turės daugiau negu 1 bil. 
dolerių. 

Reikia laukti, kad po naujo 
pabrangimo siuntų sumažės, 
nuostoliai dar daugiau padidės. 

Arabai neklauso. 
kai kalba Izraelis 

Nairobi. — Jungtinių Tautų 
prekybiniams reikalams sušauk-
toj konferencijoj k a ii; ar t Izrae
lio atstovui, salėj r.-ovv- nei 
vienos arabų delegacijos. Vieni 
jų tą dieną iš visr' ueA$F9&k 
kiti išėjo prieš kalbant Mayer 
Gabbay, Izraelio Teisingumo mi
nisterijos direktoriui. PrieS jo 
kalbą dar išėjo Jugoslavijos, U-
gandos ir Siaurės Korėjos at
stovai. 

Londonas. — British Airways 
savo Concorde lėktuvą tarp 
Londono ir Washingtono skrai
dins du kartu per savaitę vietoj 
vieno sykio, kaip buvo anksčiau 
planuota. Norinčių tuo lėktuvu 
skristi yra labai daug. 

Nicosia. — Kipro valdžia kal
tina turkus, kad jie savo oku-
puotoj Kipro zonoj terorizuoja 
graikus; visi vyrai turi kasdien 
po du kartus prisistatyt! polici
jom įsiregistruoti. Jeigu laiku 
neatvyksta, būna mušami. 

Lietuva užsienio 
spaudoje 

Italų kalba biuletenis "Elta 
- Press", 1976 Nr. 1. Redaguoja 
prel. V. Mincevičius Romoje. Šis 
numeris visas pašvęstas "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kai" Nr. 20. Turiny: Mindaugas 
Tamonis, KGB auka: Vyskupo 
J. Steponavičiaus laiškas; nau
jas samizdatas "Aušra": Gelbė
kime Lietuvos gamtą! Šiaulių 
stoties autobusų šoferių strei
kas; S. Kovalevo byla; Studen
tų nutautinimas: Sovietų mo
kykla; diocezijų žinios ir kt, E. 

"Neves Digest - Internatio- j 
nal", No. 4/1975. Leidžiamas In
ternational Information Center. 
P. O. Box 535, Parramatta. Į 
NSW 2150, Anstralia Turiny 
tarp kitko į "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika" Nr. 16; 
Šampanas Brandtui — nagrinė
jami jo artimi santykiai su 
Brežnevu; JAV tragiškos klai
dos — žinomo Brazilijos prof. 
Eugenijaus Gudin o JAV klai
dingos politikos apžvalga: Solže-
nicinas iškelia aikštėn Vakarų 
ignoranciją — L J. Zink, To
ronto, Kanada; Lietuvos po
grindžio deklaracija: Brežnevas 
keliauja kaip caras ir kt. (E.) 

Libane reikalai blogėja 

Beirutas. — Libane reikalai 
blogėja, bijoma atviro, didelio 
masto karo. Trečiadienį užmuš
tų buvo 50 ar daugiau, o sužeis
tų apie 150. Kovos vyko ne vien 
Beirute ir jo priemiesčiuose, bet 
Tripolio mieste ir kitose vietose. 

Kairiųjų muzulmonų vadas 
Kamai Jumblatt buvo susitikęs 
su sovietų ambasadorium Alek
sandru Soldatovu. Yra žinoma, 
kad sovietai spaudžia muzulmo-
nus nesipriešinti Sirijos inicia
tyvai atstatyti taiką ir nerei
kalauti, kad sirų kariniai dali
niai pasitrauktų. 

Washingtonas. — Senato Tei
sinis komitetas priėmė jstatymo 
projektą kuriuo 5.4 bil dolerių 
būtų paskirta savivaldybėms or
ganizuoti kovai prieš kriminali
nį elementą. 

157-J gegužės mėnesį, prieš 
pat R. Kalantos susideginimo 
metines, medicinos studentams 
buvo suruošta arbatėlė su meni
ne dalimi ir šokiais. Buvo pa
kviestas paskaitininkas, išvirta 
kava psichiatrinės ligoninės vir
tuvėje, pripirkta maisto produk
tų. Kuzmos gatvėje, po ligonine 
esančioje erdvioje salėje, laukė 
atvykstančio akademinio jauni
mo. Atvyko ruošėjas prof. gyd. 
Pūras ir paskaitininkas, tačiau 
studentai nesirodė. Profesorius 
nervinosi: "Aš su jais atsiskai-
tysvu"*. 

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

("LKB Kronika" Nr. U) 

KALENDORIUS 
Gegužės 14: Motiejus apašt., 

Petronėlė, Gintaras, Milda. 
Gegužės 15: Torkvatas, Sofi

ja, Gražutis, Jaunutė. 
Saulė teka 5:33, leidžias 8:01. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukę. 50 proc 

galimybė lietaus, apie 62 laips-
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r ĮSPŪDINGOS ŽAIDYNĖS TORONTE 

• ' 

. ' 

-» 

- ftere::q savaitgalį Toronte bu
vo pradėtas mūsų sportinės są~ 
jttngrjs antrasis '<«£virtis Šimtme
čio. irVadėtas, saicytumėme, ga
l inai , net Įspūdingai. Organiza
cija, ir tvarka buvo laikrodžio 
tikslumo. Medaliu už tai negavo 
nei organizacinio komiteto pir
mininkas L. Baa'liauskas, nei 
varzybinio k-to pirm. A- Nausė
das, nei ju komitetų nariai, bet 
jie įrodė, kad joks skaičius )ų ne 
gąsdina, kad įie pajėgūs dar d i 
desniam uždaviniui fspūdingos 
žaidynės buvo ne tik rekordiniu 
komandų ir dalyvių skaičiumi, 
bet ir geru lygiu ir visa eile aud
ringų, net neužmirštamų kovų. 
Rekordinis buvo ir žiūrovų skai
čius, finalinėse rungtynėse siekęs 
ne; 2,000, ir jie nebuvo apvilti. 

Bostonui didieji titulai 

Bostonas pakartojo pernykščią 
puotą ir vėl išvažiavo su abiem 
didžiausiais titulais: vyrų krepsi-
rffO'ir tinklinio. 

Tinklinyje Bostono Grandis 
mažai lovos tegavo ii Aušros ir 
Neries, tik Cieveiando žaibas 
pasipriešino- rimčiau ir pralaimė
ki 9-15 Lr 13-15. Krepšinyje Bos-
;ono L.S.K. atvyko pasiruošęs ir 
dar labiau pasistiprinęs. Ir gerai 
padarė, nes finale prieš Nerį rei
kėjo kiekvieno centimetro, kiek
vieno svaro. Ir, kaip ir pernai, 
finalinės 'rungtynės buvo gero 
;ygJo \i įtemptos iki paskutinio 
švilpuko, nors to niekas ir nesi
tikėjo. Ypač po greičio, pasuočių 
ir fantastiškų mėtymų demonst
racijos, kurią Bostonas davė prieš 
Auira, laimėdamas rekordine pa
sekme 151-100. Tuo tarpu, kai 
Aušra, puikiai vedama Kanados 
rinktinės žaidėjo G. Rautinšo, 
įtikinančiai įveikė gerai kovojan
čią, ir užsispyrusią Cicero Ateitį 
93-82. Kita lentelės pusė buvo 
dar įspūdingesnė, net sunkiai įti
kėtina, jei Cieveiando Žaibas ne
davė bėdos Neriai 77-112 tai pa
skutiniu šeštadienio rungtynių 
nepamirs torontiškiai, o ypač Li
tuanika. Neries ir Lituanikos 
rungtynės visuomet spalvingos, 
bet šios apvainikavo viską. Litu
anika, su Mažeika, gal per mažai 
naudojamu pirmajame kėlinyje, 
visą laiką veda ir 34 sek. prieš 
įfįą dar turi 5 saldžius taškus. 
Deja, 2 sek. likus per visas rungr 
tynęs fantastiškas, R. Butkus so
dina pergalės krepšį. Neris laimi 
84-83 ir nenori tfkėti, o Lituani
ka apstulbusi. Gal dėl to, nega
lėjusi visą naktį sumerkei akių, 
sekančią dieną Lituanika bandė 
įrodyti, kad:tLkrai tai nebuvo sap
nas. ]i dėl trečios vietos pralai
mi Aušrai 77-76- O kad geriau 
atrodytu, tai Lituanikos antroji 
komanda, B klasėje pralaimi 
Aušros antrajai -47-46. Geriau te
gul niekas nebando skųstis nesėk
me. 

Neris, laimingai pakliuvusi į 
baigme, įrodė, kad ji buvo verta. 
Senu įpratimu ir visuomet didės* 
nėmis progomis ji sužiba karališ
kai. Ir Bostonas, didesnis ūgiu, 
svoriu ir patyrimu Neries nuo 
aikštės nenupučia, o pergalę iš-
kovoja didžiuliais prakaito lašais. 
Pirmame kėlinyje kova visiškai 
lygt 61-39, antrajame svoris 
ir lentos nulemia sunkią 
10?-!^ pergalę. PSš'B'osTorrą. irafp 
ir pernai, Ambroze buvo nesulai
komas ir daro 36 taškus, vis dar 
puikus Baskąuskas 12. Ketvirtis 
16, Bourin 12, Gmeitis 2, Mini-
5hek 20, Mmkowitz 6 ir kt. Pas 
Nerį visi atidavė širdį ir gali 
drąsiai didžiuotfs. R. Butkus buvo 
kaip viesulas —• 33 t., J. Stankū
nas I o,. Jesevičius 16, Dagys 
12, Jankauskas 4, Vaitkus 6, A. 
BtarJtus 6. 

B. klasėje visos 8 komandos bu

vo apylygės, tik Hamil tono Ko-1 
vas jau §ali drąsiai ir A klasėje 
bandyti. Baigmėje jis nugali To-1 
romo Vytį 87-54. 

Neriai visas krepšinis 
Neries klubo pirmininkas A. 

Liškūnas su visu savo vadovų šta
bu iš Toronsto grįžo su didžiule 
šypsena ir 4jlėbru titulų. Po gar
bingos antros vietos vyrų klasėje 
Neris nušluoja visus jaunių titu
lus ir dar, kaip kremą, uždeda 
jaunių tinklinio titulą, kur po 5 
setų kovos įveikia Toronto Auš
rą. 

Jaunučių C klasėje jai lygių 
nėra ir baigmėje atskaito Bosto-
•nui 103-30. LiŠkūnas, Jonikas, 
Degutis, Valaitis, Jurkštys ir k t 
buvo per geri. B klasėje jau vaiz
das kitoks ir lygis kitoks. Finale 
prieš Niujorką Neris ištempia tik 
paskutinėse minutėse 47-44. Lai
mei Sekmakas buvo formoje. Tre
čiąją vietą laimi Aušra prieš Litu-

-aniką 59-53. A klasėje Neries J. 
Stankūnas ir A. Butkus buvo ge
ri pas vyrus, tai čia, žinoma, jie 
ir padarė tą- skirtumą. Baigmėje 
laimi-prieš Lituaniką 61-48, Tre-
Soje vėl Aušra prieš Hamiltono 
Kovą 98-70. 

Tinklinis Žarai i r Vėtrai 

Moterų tinklinyje Žaibo ir Ne
ries gadynė pasibaigė. Prasidėjo 
Cicero Vėtros ir Chicagos Žaros 
era. Moterų klasėje ne 7 koman
dos, bet nesimatė geresniųjų, taip 
kad lygis buvo vos vidutinis. Aiš
kiai dominavo Cicero Vėtra, ku
riai tik Žaibas davė rimtesnę ko
vą 15-9, 15-10. Mergaičių klasė 
priklauso Čikagos Žarai. Ji ir nu
sineša abu titulus, palikdama vi
sais atžvilgiais puikų įspūdį. B 
klasėje neturi sau lygių ir at
skaito Detroito Kovui 15-6. 15-4, 
o Niujorkui net 15-2, 15-0. A kla
sėje jos kova prieš Cicero Vėtrą 
buvo puiki ir gero lygio. Šešta
dienį laimi Vėtra, bet sekmadie
ni baigminėse rungtynėse Žaros 
kovos dvasia ir komandinis susi
klausymas jai atneša sunkią per
galę 15-13, 15-9. 

Buvo dar ir mergaičių krepši
nis, kur kaip iki šiol, tik To
rontas žino ką daro. Vytis laimi 
prieš Aušrą 25-21, o Niujorko 
krepšininkės gavo pamoką ir ža
da kitais metais geriau pasirody
ti. 

Be abejo, tokio masto žaidy
nės turėjo palikti įspūdį ne vien 
iš kovų aikštėse, bet ir už aikš
čių ribų. Apie juos; gal prie pro
gos vėliau. 

REGINA ARMONATTĖ 
JAPONIJOJE IR KORĖJOJE 
SU KANADOS TINKLINIO 

RINKTINE! 

Neseniai Kanados tinklinio 
rinktinė grįžo iš Europos. Toje 
rinktinėje Armonaitės nebuvo. 
Gegužės 4 d. ta rinktinė vėl iš
vyko kelionei ir pasiruošimui 
olimpiadai šį kartą į Japoniją ir 
Korėją, Ir su R. Armonaite! Grįš 
gegužės pabaigoje. Plačiau sekan
tį karta. 

FUTBOLAS 
SAVAITGALIO FUTBOLAS 

Praėjusį savaitgalį visos še
šios Lituanicos - L i ths futbolo 
komandos žaidė pirmenybių 
rungtynes. fcc&tardienj, Jono Žu-
kausko vadovaujama, mažiukų 
komanda smarkiai nuskriaudė 
mariau patyrusius lenkų Eagles 
mažiukus rekordine pasekme 
1 4 - 0 . 

Po jų dr. Jul iaus Ringaus va
dovaujami L i ths jaunučiai per
mainingoje ir atkaklioje kovoje 
pralaimėjo prieš s t ipr ius vokie
čių Kickera j aunuč ius rezultatu 
5 - 6 . Baigiantis p i rmam puslan
kiui Kickers vedė a e t 4. • 0 ir at-
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rodė, k a d mūsų jaunučius ištiko ton 
taure. Eagles mažiukų likimas. Visu 

nustebimui Liths susikoncent- te 
ravo i r maždaug per tiek pa t p ra ; *: 
laiko rezultatą išlygino 4 - 4 ir 
beveik persvėrė savo naudai. 
Kai vokietukai dar kartą atsi
plėšė, mūsiškiai sugebėjo gar
bingai užbaigti 5 - 6 . 

Paskutinėse šeštadienio rung
tynėse Liths veteraną, prašo
vė du t ikrus taškus neišnaudo
j ę 11- metrų baudinį. Pralaimėjo 
prieš vokiečių Fortūna pasekme 
1 - 2 . Veteranų vadovas Vyt. 
Miceika. 

Sekmadienio rytą Liths jau
niai, žaisdami tik aštuoniese, 
jų žaidėjų buvo išvykę 3U krep
šininkais į Torontą, buvo pri
versti kapituliuoti prieš ukrai
niečių Wings 1 - 3. Sunku pasa
kyti , kaip mūsų jauniams būtų 
pasisekę žaidžiant pilnu sąstatu, 
bet pažanga matyti žymi, ypač 
kr i to į akį gynikai Leonas Jo-
kubauskas puikiu poziciniu žai
dimu ir geru startu ir M. Sta-
kėnas. 

Vyrų antroji komanda — re
zervas pateikė staigmeną, su-
žaizdamas lygiomis prieš vokie
čių Schwaben 2 - 2 . Rezervo j -
varčius įkirto P. Catterson ir 
R. Balčiūnas. Keletą tikrai pa
vojingų šūvių sulaikė vartinin
kas Jonas Putna. Rezervo va
dovas Algis Kidalis. 

Vyrų komanda po stiprios ko
vos ir gero lygio žaidimo, rung
tynių laikui baigiantis, pralai
mėjo prieš Schwaben 0 - 1 . Po 
trejų pirmenybių rungtynių mū
sų mėlynosios sekcijos koman
dų stovis: 1) Adria G taškai; 

į 10 - 7 įvarčių; 2) Chicagos Stars , 
Į 5 taškai 8 - 4 ; 3) H - F United į 
j 4 taškai 6 - 4 ; 4) United Serbs j 
3 taškai 4 - 5 ; 5) Peoria 2 taškai i 
6 - 7 ; 6) Liths 0 taškai 5 - 8 . 

trečio kar to laimėjo šią 
kai tuo "arpu Manches-
: . . - ouvo dalyvavusi 

ffa 7 finaluose, iš kurių 
išėjo 3 M M B laimėtojais. Nu
lėmė .c:rr.4 :mą FC Southamp-
tonui M t g n internacionalai P. 
Osgoo.- ;.- H Channon, kurie 
sena patirtimi turėjo prasiveržti 
pro kovingus jaunus Manchester 
Uni te- ru..cėjus (įvartį pelnė 
StoKėSi. Anglijos taurė buvo 
priimta iš karalienės Elzbietos, 
dalyvaujant 100.000 žiūrovų 
Wembley stadijonc Londone. 
10,000 mėgėjų iŠ Manchester at
vyko Londonan be bilietų ir su
kėlė neramumų, kol 1000 polici
ninkų juos apramino. 

— Belgų komanda Anderiecht 
finale dėl Europos pokalo įvei
kė praeitų metij anglų t au rės 
laimėtoją Bmeselyje West Ham 
United 4:2 (1:1) , kur gera i bel
gų t a rpe pasirodė olandas R. 
Rensenbrink. 

— Legendarini s belgu varti
ninkas Piot pramatąs Olandiją 
nauju Europos meisteriu. 

sivėlusi klaida pat •,.'. M M ?. ;. 
:v.z::a . a i i r ^ o y-n-^š Lenkiją 2-*)\ 

. - Srr^J: ?-:;•: S^SH 
-. ....•::::.-; i..idė Prancūzi

j o s jauniai, ir <• M t g } | M j ^ -
n ių 1-2 -r 2-1 pergalę bttadq on-
Šimu nusmešė SSSP:. 

\ --Ta u tas .V. Krikščiūnas 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS' 
K"• j»iii\jt; _n.v-tuvc/a ."."ru 

i r moterų p i rmciyoės =ina ) pa
baigą. Vyrų klasėje, savaime 
aišku, savo grupėse pirmauja 
Vilniaus S ta tyba i r Kauno E? r-
g a , už kurią žaidžia žalgiriečiai 
M. Paulauskas , ZJ^^^SKU, 

a 5:30 — 12sX». 
= • Adnsmiitraciįa i r o e JCU-

"JI. Vr -^<^._. i i ; -=« 
a * 5T^-.z: 
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DR. ANNA BALIUKAS 
3S58 West SSrd ^ r r ^ t 

AK7V A ' J S V NC.^IZO I 
GERKI ,r.S LI-G-J; 

-L .'A., \r iJQW OL^aipic 3-1138 

DR. P KISIELIUS 
ZTZ S T O J A S IR ramumam 

DR. K. G. BALUKAS 

IšsJcyrua treil&dlenlua 
fcitBilIiMlnlii 12 iki 4 vaL popiet 

DR, WALTER 1. K1RSTUK 

VaL p irmai , antrad., Ketvirtai ir 
i l^dicai M M B M } LL >o-t401 peaktad. nuo 18-4 vai popiet ir t-S 

Į ral. vak. defitad. 12-2 raL M M : 
Mtafti ' i -^ I —-' - • • ^artina, Į troeladl^nlaia uždaryta. 

CS^^li. 

OliySEJSlAl AKINIAI 
JAV sportininkai olimpiniuo

s e žaidimuose Montrealyje dė
v ė s specialius pagamintus Ray-
B a n saulės akinius. Rėmuose 
oUmpiniai ženklai. Akiniai, gau-

_-: pu>> \ . hLarosaite, Opticai 

DR. V L B U Ž Y S 

Mar^-jetJa ^fedlca." C<?nter 
5i32 šc_ A.ecLae Avvou-

& iki 7:30- vaJL vakaro. 
ftefttad. nuo 1 iki 3 vaL 

.^^i,- •*-... .sarima 
Oft-n i.iief. v, \ -_•.-

DR. IRENA KURAS 
G Y I - Y T O J A 3 . CHI?.'J7>G2 
Krurh:i . I R VAITVC U G O S 

i P t C i A L i s l t 
MXT"CAI ?TTT.r>r>"G 

IKJ i vai. popiei. 
Ofteo teL RE 7-11C8; M M 

Studio, 7051 S. Washtenaw. TeL 
— Dėl "auksinio b a t o ' " už, 778-6766. 

daugiausiai pelniusių Įvarčių 
pirmauja: 1) Kaif iš Kipro su 
39 įvarčiais, 2) Biancni iš Pran- j e«s«»m"<c«:r«raoinrii^^ 
cūzijos Reims su 29 įvarčiais, 
3) Jordao iš Lissabon su 28 į-
varčiais. 

TeL Ofiso H E 4-5849. re*. 388-2333 

DR, P£TER T. BRAZIS 

S434 West *1»T - t r ^ - t 

' • . ' : < H l ;-:-»-.•> Hffi i l . PT, »5-*»0i 

DR, J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAI ^ CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l ig :3 
i4;-4 vV^,i Tirt >treet 

T,->; . '.a^ ;,&*;: A«'e. kampae) 
•aL plrmad., antrad., ker^.-taa ir 
penktad. i iki 7 v. p.p. lik rjffta.-^« 

— Tarpvalsti,*binių rungtynių 
pasekmės: Austri ja - Švedija 
1-0, Vengrija - Šveicarija 1:0, 
Brazilija - TJragvajus 2-1. 

— Praėjusiame straipsnyje į-

ALR0N CORP. 
AUTO B0DY SH0P 
Body St Fender Repair 

Towing 24 faoors 
Kalbame lietuviškai 
2818 W. 48th Place 
Skambint 847-3S22 

Vii. p.rrr.. 
.VBV--S >.. ? * : •::. 
ti.'--. TZB13.~1A. 

tr^č. ir šeštad. 
T*l. TT^-656.i 

DR. VIDAS J, HEMICKAS 
OKO SLa Dili*"!..! 

" D R T E D M U H D ^ E , GIARA 

?J09 West 5ist ^v^-t 

-Zi-A «rx~ -t Street 

• 

Lituanica - Cbicago Stars 
I 

Prapylę penkerias rungtynes 
iš eilės savoje aikštėje, prie sa-^ 
vų žiūrovų, Li ths vyrai vyks ' 
laimės ieškoti kitur, į Lincoin; 

j Parką, kur žais ketvirtąsias pir- j 
menybių rungtynes prieš dar 
nepažystamą k* net nematytą, 
bet iš anksto žinomą, stiprią ju
goslavų komandą Chicago Stars. 
Rungtynės bus šį sekmadienį, 3 
vai. po pietų. 

Marąuette Pa rko aikštėje žai
džiant matysime tik jaunučius 
prieš Viking šeštadieni, 3 vai. 

J . 

I š EUROPOS PIRMENYBIŲ 

— Anglijos nauju krašto po
kalo laimėtoju tapo antros ly
gos komanda FC Southampton, 
įveikus patyrusią pirmos lygos 
komandą Manchester Umted 
1-0 . Po pralaimėjimų finaluose 
1900 ir 1902 m, F C Southamp-

.HiPru0 oomjKa, nanui 

I 

BALZEKO LIETUVIU KULTŪROS MUZIEJUS 
rengia diskusijas, kuriu bendra tema yra: 

U YRA AMERIKA MUMS DAVUSI? KA j f YRA 
ATĖMUSI KUO MūSU? 

Bus diskutuojamos šios specifines temos: 
šviet imas. Amer ikos užsie 
savininkyste, ir t ikyba, 

ANTRAS DISKUSIJŲ FORUMAS, kur iame dalyvauja T>a- I 
r iaus ir Girėno mokykla, bus Lietuvių Jaunimo Centro ka
vinėje, 5620 So. CIaremont Avenue, Chicago, Illinois, 1 :U 
vaL popiet šeštadieni, gegužės 15-tą dieną. 

Šių diskusijų specifinė t e m a yra aktuali mūsų tautiniui 
išsilaikymui išeivijoje, ta i y r ą švietimas amerikiečių mo
kyklose ir lietuvių šeštadieninėse mokyklose. 

Publika yra kviečiama ne t ik atsi lankyti bet ir aktyviai 
dalyvauti diskusijose. Tikimės, kad kuo daugiau mokytojų, 
jaunimo organizacijų atstovų, s tudentų bei tėvų dalyvaus. 

Šią diskusijų seriją padeda įvykdyti American Issues 
Foram of Chicago ir ji dalinai finansuojama National En-
dowment for the Humani t ies . 

1—4 lr 7—9; aatrad. tr penkt 
10—<; ftefttad. l t — S -tū. 

Ofi"teL 78»44-7: Kea. 346-3839 

DR, L DEDKYS 

Sp*ciaJTh^ — N>rrri į? 

CEAW-••••.-.-..; v^mcAi , »xnxDix9 

Eerid, teL — OI S-fiS~3 

DR, W, M, EiSiH-EiSINAS 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOIiETA KABOSAire 

*rt-i -to- Wasbtenaw, teirf. 77S-«7M 
PHtelkatni sAlnial pe«al gydytoja 

r©c*5rtn*. 
Dideli* akinių rėmų s%>*; 
Vai.: ytrm., aatx., penkt 

Ke*v. l - l • . • . fleStad. 19-4 v. p. p. 
Trečladieiaiais uždaryta. 

•tąsa*. 

Telef. — 382-4428 
DR; ROMAS PETKUS 

C . UOOfl — OaUKUMHJA 

! ! ! v O W"A?..\?H %VTL 
'**V NO. CtfRBAI. ATF, 

OR. FRAMK PLEČKAS 

riba lietuviškai) 

TeL — B Z S-389S 

DA. A. B. GLiVECKAS 
GYDYTOJAS IR C K I ^ H n A ; 

3907 W « . T lyS-H -—i^r 
Valandos papai s i s ^ a r r t ^ 

( M 3 M t e k i . P B 8-3-2*30 

DR. JANINA JAKŠEV1Č1US 
l O K K A 

v A : -- v i : " : -
3*56 W«rt S3rd Strwt 

OR. LEONAS SEIBUTJS 

Vai. 5j:,*-c:d- - ; : l - i popiet 

DR, J, J. SIMONAITIS 
c- T - T T •: .; A s 

Adn»ww: 4355 W. SSrd 81 
>f,*r: tfiri, KK f,-44Jft 

R«z«d«iici1na teta*. GR «-0«lT 
'3!?...' pirma/!.. i.r. ~iA.. <~'*-7'.r*MA 8 

penktad. nuo 1 *.« ' -^.1. p^pbA. 

Olav PO T-fi000 K ^ L <i \ i-"i .*•> 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos progrmos iš WOPA, 
1490 A. M. 

Lietuvių b O c kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vaL popiet — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8 3 0 iki 9:30 v a i 
ryta 

Telef: HEmlock 4-2413 
7 1 » So- MAPLEWOOD AVE. 

HICAGO a L ^0629 
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POEMS WANTED 
THE »LL!M0̂ S 50C!ETV 0F P0ETS 

DR. A. IENK1NS 
GTTTTOJAS IR CHtRURGAa 

sg44 ^<«t m*' --r.^t 

9: LS coropilinci i t * a « 3 i 
a s i bCO*C 0 * - 0 £ j » - ; 3 x ; " - 1 1 ftcive WT1 

| poem -.r.i would likę o\ii ūei&cticn committee to con- | 
| sider it for publication, send your poem and self-ad- 1 
| dressed stamped enveiope to: | 

= i i . i a i<u io i u u i J i i i Ur r u j C i S 3 
= 3 
l 55 E. Washingtss St„ šuite 201 | 
1 Chicago, Illinois 60502 = 

i = S< 
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DR, K. A, Y. JUČUS 
D17RMA70LOOIJA - -

CiiTRTTRGT.TA 
i 002 So. WeAtera A vatine 
5211 No. W«**,t̂ ni \vrnnp 

^ P ^ VYT, TAURAS 
GYDYTOJAS IR w ,r. . iv rA5 
Bendra praktika r - - *^-. , ?oa 
O d l M tr ra. S6U r.' '<Hh =«. 

i>*. PRoopael h-ii2S 
Oflao TtU.: pirm., aatr.. traft. tr 

penkt. nuo 2-4 vai. tr 8-« H vaje 
iaftt 8-4 pp. tr kltn laiku •"*i«,-Ji» 

Atostogose Dd geg. 24 d. 
- ^ * a - c i s_«ia» 

C H I R U R G A S 
2454 W « t - » t %««* 

• • L , ptrta., ajstrad.. ke*^ T- p«nk*sji 
•-5 lr 6-7 — Ii aakato auataarua. 
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DR, F, Y, KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1447 So. <8t& Conrt. Ooen 
f t t ! C H f l H t » . t t i r »-T •»«». 

Tr^akad. tr i altai d. tik 
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DR. F, C, W!NSKUNAS 
GYl VTOJAS IK CHTHURGAS 

Valaadoa: 1-S v»L pnpt«t 
Tre<!. Jr ftettad. pa«al nBSknfaa> 

Ofiso teL Rt-Slffi: « H | 

DR. PETRAS iLIOBA 
GYDYIOJAS IR CHIRURGAS 

S2S4 S. " • I I I Į I M I H Ava. 
V«į pirm, «atr^ katr. ir pankt ML 
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Dabarties pavojai 

VIDINĖ ATSPAROS JĖGA 
Negausiai mūsų tautai, oku- tone; berniukams neatėjus, nesi-

pacijos priespaudos slegiamai ir varžo ir patarnauti Mišiose ir 
išeivijos šiaurių vėjų šaldomai jungiasi prie parapijoje vykdomo 
reikia ypatingai didelės dvasinės, suaugusių švietimo, 
moralinės stiprybės, kad galėtu
me išsilaikyti ir būti pajėgūs 
sunkiems laisvės atkūrimo užda
viniams. 

Beieškant tos vidinės stipry
bės, tenka mums semtis jėgų iš 
tų herojiškų impulsų, apie ku
riuos mes išgirstame iš už gele
žinės uždangos. Neseniai JAV pa
siekę Jurašai savo pasikalbėjime, 
paskelbtame "Tėviškės Žibu
riuose" (Nr. 19, geg. 6 d.) liudi
ja, kad Lietuvoje jau yra įvykę 
net vienuolika susideginimo ak
tų, tik kieta okupantų cenzūra 
nepraleidžia žinių apie tai. Jura
šų liudijimu, tautai daug tvirtu
mo teikia religija. Anot jų: 
''Lietuvoje, kur tikėjimas šian
dien labai varžomas, jis yra ne
paprastai sustiprėjęs kaip gal būt 
niekad. Tikėjimo šviesa apšvie-

Vienas iš pirmaujančių JAV 
laikraštininkų yra William F. 
Bukcley. Jo sindikatiniai straips
niai pasirodo 3l 0 laikraščių, jis 
girdimas ir matomas 200 radijo 
ir televizijos stočių. Net ir gegu
žės 11 d. Chicagoje, televizijos 
11 kanale, pakartojant Solženi
cyno duotą Londone pasikalbėji
mą, dalyvavo ir Buckley, "Firing 
Line" televizijos kalbėtojas, au
torius veikalų, patenkančių į la
biausiai perkamų skaičių. Jis kar
tu yra ir veiklus katalikas. Tvir
tai reiškia apgailestavimą, kad 
krikščionys yra pasidarę taip 
abejingi katalikų kančioms ko
munistų priespaudoje už geleži
nės uždangos, sakydamas, kad 
net ir katalikai prarado susirū
pinimą jis, daugiau nueidami su 

x; • j • _. . sekuliaristų srove ir daugiau rū-
cia ir tautinę dvasią, stiprina ją, , . . V \ * / - A I • I 

. . _*v v- v. ' pindamiesi YMCA, kaip kancio-
maitina... Baznvcia šiandien y- . i *• • v, 
ra vienintelė vieta, kuri teikia m i S a n a p u s g e l e z m e s ***** 

LIETUVOJE KURIAMI RUSINIMO 
CENTRAI 

Naikina tautos sukurtas amžinas kultūrines vertybes 

VLADISLOVAS ŽILIUS Didžiarusirus šovinizmas vi-i 
suotiniai išplitęs, didžiai palaiko-] 
mas ir remiamas komunistinių 
valdžios instancijų. Šalia gink-, 
luoto okupacinio teroro, didžia-! 
rūšinis Šovinizmas, tai antras sa
vo galingumu ginklas, Sovietų | 
Sąjungos tautinių mažumų 

duodanti savęs sunaikinimo agi
tacijai. Geriau ir ramiau bus ru
sams, jei lietuvių, kaipo tokių, ne
bus iš viso. Planingai, kasmet į \ sai. Lietuvių kalbos čia neišgir-

vio elektros jėgainei aptarnauti. 
Aptarnauti galėtų ir lietuviai. 
Tame ir "šuo pakasias" — mies
tas pastatytas rusams. Beveik 
100 proc. gyventojų čia — ru-

visus didžiuosius Lietuvos mies-
bei I tus atvežama po keletą tūkstan-

okupuotų Pabaltijo kraštų tautų j čių rusų šeimų, jos be eilės aprū-
engimui, tyčiojimuisi ir kitokiam\ pinamos butais ir darbu. Lietuvis, 
niokojimui. Kiekviena proga ir j pavyzdžiui, Vilniuje gali išgyven-
bet kur, rusui, taip neseniai at 
kutusiam lietuviška duona po il
gų badavimo ir alkoholizmo me
tų savo "plačiojoje tėvynėje", 
laisvai leidžiama tyčiotis iš lietu
vių ir lietuvių kalbos. "Para tebe 

ti 10-15 metų ir buto negauti, 
tai nieko nestebina, tai normalu, 
•perėjūnas, atsibastęs vakar užva
kar iš Rusijos — butą turi gau
ti tuoj, to lietuvio sąskaita, ku
riam savo gimtam krašte pradeda 

žmogui paguodą, dvasios ramy
bę, susikaupimą ir viltį, kada jau 
nieko nebėra... Be didelio tikėji
mo nebūtų įmanomas Lietuvos 

Jis skelbia: "Jeigu krikščionys tu
rėtų tą pačią dvasią kaip Ameri
can Civil Liberties Union, kuri 
taip kelia didelį triukšmą kada 
koks čekistas imamas sekti, tada 

naučitsia gavorith čelovečeskim I nebeatsirasti vietos. Atėjūnai įžū-
jazykom, — tvojevo sobačjevo ja | lūs. Sąmoningai atvežama pati 
neponimaju"! — laikas tau iš-

Katalikų Bažnyčios Kronikos lei- ._ ~.~ . . . . „ . _ , i. „ ' butų visai kitaip . Būdamas gau
sių kūrinių autorius, jis skatina 

* veiksmingai atstovauti religijai, 
Religija ir išeivijoje yra dauge- kai toks reikalas iškyla. 

liui stiprus ramstis. Neseniai A- „ , , , , 
., f . . . . ., , .' . . Tas pavvzdvs sako, kad yra rr 

menkoje įseio veikalas mtnguo- . \ J • -L, . ••*• • 
jančia antrašte: "I'm Learning "oderniano sukriuose nepasi-

„ . , « metančiu žmonių, kūne auks-rrom Protestants how to be a . ,. . . . , , , ., •o . r* .u i- » T • tuosius rengimus idealus laiko Better Catnonc . Jo autorius vra . . L_»_L. • •• • • "•" • • • sau krypties gaire ir žmonijos ankstvbesnių lietuvių ateivių sei- . , , ,". 
_;_"' • T- \/t i n • - geroves kelrodžiu. 
mos narys lony Mockus. Iki se- ° 
šių savo amžiaus metų jis kitaip * 
nemokėjo kalbėti, kaip tik lietu- Tik šiemet neseniai Notre 
viškai. Baigęs Šv. Ignaco jėzuitų Dame, Ind. spaustuvėje išleista 
laikomą aukšt. mokyklą, išėjo intriguojanti knyga: "The 
Lojolos universiteto dramos mo- Gospel Vvithout Compromise'*. 
kyklą ir dabar Chicagos teatruo- Jos autorė — gilaus talento, pla-
se ima garsėti kaip stiprus akto- taus išsilavinimo Catherine de 
rius. Buvo pakviestas dalyvauti Hueck Doherty. Ji Rusijos revo-
ir sukant filmą. Korėjos karo ve- liucijos buvo išblokšta iš sa-
tėranas, sužeistas ten kai jam bu- vo krašto, apsigyveno Kanadoje, 
vo pavesta valyti minų laukus, pergyveno daug vargo, kol įsis-
Gydomas Battle Creek ligoninėje, tiprino kaip paskaitininke ir ra-
ten per klaidą buvo įregistruotas šytoja. Savo gyvenimo kryptį ji 
protestantu ir jį uoliai lankė pasuko į socialinę akciją, steig-
protestantų kapelionas, parody- dama miestuose globos namus 
damas daug nuoširdumo. Bet, vargo žmonėms, tas pastoges pa-
paaiškėjus, kad jis katalikas, tai vadindama Friendship House. Ji 
jį pradėjo globoti ir katalikų ka- turi tiek daug apaštalinio ryžto, 
pelionas. Ir tai jame dar labiau kad nepabūgo net kai kurį laiką 
sustiprino iš jėzuitų mokyklų iš- darbuotis tarprasinėje srityje 
sineŠtą religinį nusistatymą. Jam Harleme, kur yra tiek daug 
teko dirbti su protestantu filmų įtampos ir pavojų. Ji su giliu įsi-
kūrėju. Nelaimei, tas filmuoto- tikinimu minėtoje knygoje kal-
jas visai pristigo lėšų į pabaigą ba: "Artimo meilė miršta ir pa-
ir po gilios maldos apsisprendė saulis darosi taip šaltas. Dauge-
užstatyti savo privačius namus, lyje pasaulio vietų žmonės žudo 

mokti kalbėti žmonių kalba, rei
kia suprasti — rusų, — tavo šu
niškos kalbos aš nesuprantu". 
Arba "zakroj mordu, tvoj jazyk 
gniįuščyj"! (užčiaupk snukį, ta
vo kalba pūvanti). Panašių šian
dieninės "plačiųjų masių" rusų 
kalbos perlų pavyzdžių, "draugiš
kai" adresuotų lietuviams, Lietu
vos miestų gatvėse, galima būtų 
pateikti daug... Viską ką sovieti
nis rusas rado Lietuvoj pozity
vaus ir aukštesnio, kaip materia
liai, taip ir kultūriniai — spėjo 
labai greit, deja paviršutiniškai, 
prisavinti sau. Ir štai rezultatas: 
"Mes jus išvadavom, mes jums 
atnešėm kultūrą(!), išgelbėjom 

tamsiausia, recidivistinė masė. 
Maskva žino. kad tokiai publi

kai, sudoroti "pradvokusius va
karų kultūra" lietuvius — užda-
davinys nesunkus. Rusinamos 
įstaigos bei gamyklos, ten vado
vaujantis personalas — rusai, 
dokumentacija pildoma —rusų 
kalba. Lietuviai dirbantys tarp 
rusų — privalo kalbėti rusiškai. 

sit. Miestas sparčiai plečiasi kas
met vis atvykstančiųjų vis naujų 
"specialistų" ir giminaičių sąskai
ta. Prievartavimų. plėšimų ir 
žmogžudysčių banga plačiai 
sklinda po apylinkes, pasiekda
ma ir aplinkinius miestus. Veltui 
paskui Vilniuj ar Kaune, po eili
nio apiplėšimo ar nužudymo ieš
komi galvažudžiai, jie seniai jau 
ramiai ilsisi namie — Elektrė
nuose. Auga ten ir jaunoji kar
ta, sėkmingai perimanti "revoliu
cinį" savo tėvų patyrimą. Pana
šūs centrai sparčiai auga Kėdai
niuose, Mažeikiuose ir kitur (Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos —jau 
ir neminint). Nesusilaikė lietu
viai nenusišypsoję iš BBC radijo 
pranešimo, kad Didžiajai Brita
nijai gresia šiurpus suniokojimas, 
mat daugiamilijoninę britų tau
tą prezidentas Aminas nori "pra
skiesti" 20 tūkstančių Ugandos 

kad Lietuva kaipo buvusi sava
rankiška valstybė yra tik "buržu
azinių racionalistų kliedesys". 
Žmonių veidai pasidaro nedrau
giški, kada šiandien keleivis pa
vyzdžiui Jugoslavijoj, Vengrijoj, 
Čekoslovakijoje ar Lenkijoj pa
šnekesio eigoj pasisako esąs lie
tuvis ir iš Lietuvos: pirmą se
kundę pašnekovas (?!), pasime
ta, bet po papildomos informa
cijos, kad Lietuva yra prie Balti
jos jūros, kad šalia Lenkija, Lat
vija — darosi priešiškas ir seka 
frazė: "a, žinom, žinom, Rusija, 
tai jūs — rusas!"... Lietuviams, 
kuriems po kruopštaus KGB at-
siiojimo pavyksta su turistine 
grupe išvykti į užsienį, yra griež
tai uždrausta ten kalbėti, kad jie 
lietuviai ir kad iš Lietuvos. Inst
rukcija leidžia prisistatyti kaipo 
turistams iš Sovietų Sąjungos 
(pažodžiui — "mes tarybiniai 
turistai"). Kiekvieną tokią grupę 
lydi "vadovai" iš KGB, kaip iš 
Maskvos, taip ir iš Vilniaus. Jų 
uždavinys būti "visamatančiais 
ir visagirdinčiais", akylai stebė
ti kiekvieną išvykos narį (kelio
nėj, mieste, parduotuvėj, bare, 
viešbutyje), kad neatsiliktų nuo 
grupės, kad nenueitų kur nors 
vienas, kad nei su kuo nesusitik
tų. Jei kuris, "angelų sargų" ne
laimei, iš grupės 

Harold Wilson, 60 m. amžiaus, ne
seniai atsisakys D. Britanijos prem
jero vietos, džiaugiasi ramybe ir 
nerūpestingai leidžia laiką, gurkš
nodamas alų. Greta sėdi jo žmona 
Mary. 

Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Šiauliuose ir dalinai Kaune, su- j azijatų (savo "nelaimei" turinčių 
rusinta visiškai: visos žemesnio Anglijos pasus) 1 Taigi, "lietu-
rango aptarnavimo įstaigos, na- \ viams anglų rūpesčiai" 
mų valdybos, autobusų ir gėle 
žinkelio stotys, oro transporto 
įstaigos, paštas, milicija Kai kur, 
dėl dekoracijos, viršininku skiria
mas lietuvis, bet jo pavaduotojas 

jus nuo bado, mes jum suteikėm | būtinai turi būti rusas, jis ir "bo-
istoriją!" 

Pasižiūrėkim įdėmiau, kas uz-

žyjglaz" (dievo akis) ir faktinė 
valdžia. Ypač ta taisyklė priva-

v. .«-«. r i j . loma visos Lietuvos partinėj ad-sitų įzulių frazių skydo matosi . . . . . . . T . , *V . » • i » K i mmistracnoj ir Lietuvos mano-nuogoje tiesos plynėje. Mat r u - į n e t i n ė j ^ ^ 
sas ir lietuvis tai supranta, at 

Tas viskas paveikė mūsų 
Mockų, kad jis galėjo 
knygą, kaip jis iš protestantų iš- bedama ir baisėdamasi, kad vėl 
moko būti geresniu kataliku. Tai turi sugerti Kaino liejamą krau
davę jam jėgos apsispręsti, kai ją... Artimo meilė miršta žmonių 
buvo kviestas vaidinti Broadvvay širdyse, nes jie atsisako mylėti 
veikale "Picnkf: pamatęs, kad Dievą... Arba mes turime mylėti 
jame yra gausu vulgarumo, ne- Kristaus širdimi, ar mirti keista 
padorumo, atsisakė, nepaisyda- bedvasių robotų mirtimi... Be 
mas galimų karjerinių laimėjimų. Dievo mes negalime mylėti nie-
Viename pareiškime spaudai jis ko, net ir savęs pačių... Mes turi-
dabar galėjo tarti: "Kadangi me gyventi evangelija, Dievo <pa-
Dievas mane palaimino tikėji- veikslą taip ryškiai reikšdami 
irtu, Jis laukia, kad savo talentą savo širdyse, jog niekas nebega-
laikyciau kita jo dovana ir nau- lėtų sakyti, kad Jis miręs. Jie (turi 
dočiau Jo garbei, ne savo..." Jis matyti Jį mūsų gyvenime... 
dabar yra skaitytojas Mišių me- Krikščionys savo gyvenimu turi 
tu Šv. Atanazo bažnyčioje Evans- šaukti evangeliją". J. Pr. 

sų Antaną tokius pat žmones kaip jie patys I c^gjį esą nedėkinga 
o parašyti ir žemė vėl šaukia baimėje, dre-, "išvaduotojams" ir sunl 

rodo, kiek skirtingai. 
"Mes \us okupavom"! 

"My vas osvobodili" reiškia — 
mes jus okupavom. Mes panai-
kinom Lietuvos valstybingumą. 
Kiek pasiekėm — sunaikinom 
diplomatinį korpusą. Apiplėšėm 
ir išvežėm Maskvon Lietuvos 
valiutą. Apiplėšėm gyventojus, 
konfiskuodami jų turtą, kada ve
žėm juos į Sibirą bei kolchozi-
nom ūkius. "My vas osvobodili" 
reiškia — iššaudėm Lietuvos in
teligentiją, kad tauta liktų be 
galvos, nes pavergtieji, o tai jau 
žinojo ir senovės Maskva, be švie
sesnės sąmones kibirkšties — 
lengviau plėšiami ir valdomi. 

Šitoj "kilnioj" frazėj telpa taip 
pat ir Maskvos slaptas planas 
Lietuvą surusinti, nes lietuviai 

tauta 

(Charazovo še
šėlyje Griškevičiaus funkcijos — 
grynai marionetinės) 

"Grynieji" rusinimo centrai 
Sunku lietuviui, atvykusiam iš 

provincijos, egzistuojant griežtai 

Raudonojoje armijoje 
lietuviai nužmoginami 

"My vas osvobodili" reiškia — 
100 tūkstančių jaunų lietuvių 
kasmetinį rekrutavimą į rusų ar
miją. Ten jie bandomi nužmo
ginti. Yra neretai priverčiami da
lyvauti purvinose rusų teroristi
nėse operacijose. Daug lietuviu
kų negrįžo 1956 iš Vengrijos, ne
grįžo ir iš Čekoslovakijos — 
1968-siais, negrįžta kai kas ir 
nuo Kinijos sienos šiandien. En
kavedistų varomi daliniai į Če
koslovakiją 1968 metų pogrome, 
didele dalim buvo suformuoti iš 

mašos ir katiušos pirmą kartą sa
vo gyvenime, Kaune, pamatė šį 
drabužį ir suprato, kad tai... ba
linės suknios! Nedaug ką jų kul
tūrinė evoliucija per tuos trisde
šimt su viršum metų yra pažen
gusi ir iki šios dienos. Alkoholiz
mas, bendra degradacija... O ir 
maša, po sunkios darbo dienos, 
nešiojusi statyboj plytas, maišiu
si betoną ar kasusi kanalizacijos 
griovius, sugrubusiom, "laimin
giausios pasaulio moters" ranko
mis, sunkiai bepritaiko sau kokį 
gražesnį aprėdą... 

"Kultūros atnešimas" skaus
mingas lietuvių tautai ir jokiais 

pakviečiamas matais nepamatuojamas reiški-
privačiai į svečius, tai kartu į nys, kaip ir visi kiti okupaciniai 
svečius vyks ir jis — prižiūrėto-' rezultatai. Nukirtimas tautai gal-
jas, nesvarbu, kad ir nebuvo vos —Lietuvos inteligentijos su
kviestas. Grįžus namo, apie kiek- ' naikinimas, skaudžiai atsiliepė 
vieną išvykoj dalyvavusį asme- Lietuvai ilgiems dešimtmečiams, 
nį, jie privalo saugumui pateikti j Visa, kas buvo sukurta per ilgus 
kaip žodinę, taip ir raštišką ata
skaitą. 

Nekaip vyriausiam būrio pri-

Lietuvos valstybės gyvavimo am
žius, o ypač per 22 paskutiniuo
sius laisvės metus, okupanto bu-

žiūrėtojui baigiasi karjera, jei kas Į vo paskelbta negaliojančiu, 
iš jo ganomos bandos užsienyje. Žmogaus kūrybinis pradas yra 
"pabėga" ir pasiprašo politinio! gyvybingas, ir tautos, karų ar ki-

enkavedistinei registracijos siste Pabaltijo rekrūtų. Nebenori rusai 
mai, apsigyventi mieste. Iš jo rei
kalaujama 13 kv. m. gyvenamo
jo ploto ir dar pažymėjimo apie 
įsidarbinimą. Bet be prisiregist
ravimo atžymos pase — lietuvis 
įsidarbinti negali, o be įsidarbi-

Europoj rodytis vien su savo 
mongoliniais veidais. Nauda ke
leriopa: okupuojamas kraštas, 
parodoma europietiškų veidų ar
mija ir... tautos supiudomos, šiaip 
viena kitos atžvilgiu ir neturin-

tų nelaimių suniokotos, bet liku
sios laisvos, greitai atstato savo 
kukūrinį (ir ekonominį) poten
cialą. Lietuviams ta galimybė bu
vo atimta. 

prieglobsčio. Lietuvoje prasideda j 
ilgos tardymų dienos. Tardomi 
pasilikusiojo artimi ir tolimi gi
minės, tardoma įstaigos, kurioje 
pastarasis dirbo, didžiulė admi
nistracija: partorganizacija, kad
rų skyriaus šefas, direktorius ir t i 
t. Neretai kas nors iš jų išme- j 
tarnas iš darbo. Tardomi drau- Į Ginklu sunaikinus kas lietu-
gai ir pažįstami, kodėl iš anksto; viška, grasinant Sibiru, buvo bru-
nebuvo demaskuotas tas "liau-: taliai pradėta diegti visa, kas so-

Vaikai išdavinėįa tėvus 
mirčiai 

nimo pažymos — negali būti j čios jokių piktų kėslų, nei preten-
priregistruotas! Verskis kaip su-įzijų. Maskvai naudingiau, kada 
gebi. Rusas nuo šių, ir dar nuo j čeko-slovakai ar vengrai galvos, 
eilės kitokių biurokratinių forma-į kad ir lietuviai, estai ar latviai, 
lumų atleidžiamas, nes juk na-Į taip pat yra jų priešai. Dalinai 
mų valdybose ir pasų "staluose" šito jau yra pasiekę: išnaikinę 
sėdi jau savi. j Lietuvą iš pasaulio žemėlapių, 

Su, buvusio, A, Sniečkaus, o j daugiametės mirtingos propagan-
dabar P. Griškevičiaus, karštu 1 dos pagalba, įteigė jau Rytų Eu-
pritarimu, steigiami Lietuvoj ir! ropos tautoms (deja, ir ne tik Ry-

("grynieji" rusinimo centrai. Pa- tų Europos...), kad jokios Lie-
sunkiai pasi-1 statytas Elektrėnų miestas Vie-1 tuvos nėra ir niekada nebuvo, 

dies priešas" ir "tėvynės išdavi
kas". 

Pajuokos objektu yra jau vir
tę sovietiniai turistai užsienyje. 

Mes jums atnešėm kultūrą... 

vietiška - rusiška. Pradedama 
nuo "raudonųjų kampelių". Tai 
kapitali įsibrovėlių (ir lietuvių 
koloborantų) viltis, deja, baigu
sis visišku bankrotu, jog tai pakeis 
ir užpildys, uždarius ir bažnyčias, 

Sekanti frazė, vis su didesne i žmogaus dvasinio gyvenimo defi-
savitaiga šūkaujama pagiringo Į c i t3- Sumirgėjo raudonos drobės 
maskvėno lietuviui, yra: " my: gabalai, išmarginti "didžiojo va-
vam prinesli kultūrų"! (mes i d o " i r P a r t i i o s bedvasėm citatom, 
jum atnešėm kultūrą). Kągi, ne!™™""^0 t li "vadų" ir vienadie-
taip daug ir reikia girtoms "išva-1 n i u soc- d a r b o didvyrių portre-
duotojų" smegenims, kad primirš- i ta i* pasipylė iš tribūnų (būtinai 
tų, jau legenda virtusį įvykį, kaip! i š tribūnų) "revoliucinė" agitaci-
pirmosiom okupacijos dienom i la a P i e aukščiausią kiekvieno pi
jų armijos elito — karininkų žmo
nos apsilankė Kauno operoje, 
pasipuošusios naktiniais marški
niais, mat "subtilios" kultūros 

liečio moralinę pareigą, siekiant 
įgyvendinti komunistinės kultū
ros ir moralės principus. 

(Bus daugiau) 

LIETUVOS PARTIZANO KELIAS 
| MIRTj 

VL. RAMOJUS 

Ištrauka & spaudai paruošto veikalo "Kritusieji xd 
laisvę" m tomo 

Lev. vyresnysis. 
— O tu už ką? — kreipėsi kapitonas į tylintį Nor

kų. — Neturėjai dokumentų, — atpylė Norkus. 
— Iš kokios planetos tu nukritai, kad neturi do-

dokumentų? — perdaug dėl atsargumo nenustebęs pa
klausė kapitonas. 

— Karo metais sudegė. 
— Koksnuostolis! Užuojauta! 
Norkus dėl užuojautos nepadėkojo. Kapitonas 

padėkos, matyt, ir nelaukė, nes tuojau ėmė daryti pot
varkius: 

Padidėjusi kompanija greit patraukė pirmyn, ne* j - S a v o lagaminus padėkite ten, - parodė ranka 
artėjo vakaras, o iki R. buvo dar apie septynetą M-1 vietą, kur sudėti tarbas o po to kreipėsi, kareivius: 
lometrų. Beeinant į R. Norkui praėjo noras bėgti, k a d | r Iškratykite šiuos bičiulius ir nuveskite juos * sve-
nušautų. "Mirti suspėsiu visada. O gal atsiras proga!CIU kambarj. 
išsisuku, gal greit kils karas", nusprendė, ši mintis Kai kuopos vadas, davęs reikabngus nurodymus, 
jam pridavė jėgų, pakėlė nuotaiką. Eidamas atsargiai, j ™ leitenantu dingo už durų. o suimtieji atsargiai sus-
fad neišgirst^kareiviai. kurie ėjo pireiaky ir užpaka- \ * t ė kampe savo tarbeles. seržantas emesi darbo: ap-
ly garsiai tarp savęs klegėdami, paklausė merginas, iš I čiupinėjo ir išvertė paeiliui visų kišenes, ateme degtu-
kokio jos kaimo ir už ką areštuotos. Merginos p a s a k ė ; k ^ P * " ^ i r n e t š u k a s ^ ^ k r a t a b u v 0 , ^ a n a 

kaimo pavadinimą ir kad esančios suimtos už tai. kad! paviršutiniška. Po kratos liepė suimtiesiems sekti j ^ 
— O kaip su mūsų maistu? — susidomėjo Norkus. 
— Nepabėgs, — sausai atrėžė seržantas. 
Liūdnais žvilgsniais atsisveikinę su tarbomis, 

areštuotieji nerangiai išėjo paskui kareivius j kiemą, 
mintyse spėliodami, kas bus toliau. Išvedę į kiemą, ka
reiviai suimtuosius privedė prie iškilusio, apsnigto 
nedidelio kauburėlio. Tai buvo gyventojų primityvus 
rūsys bulvėms, daržovėms ir kitiems maisto pro-

Iš Detroito skautų šv. Jurgio sueigos. Matyti vėliavninkai, A. Rudis ir 
tnat C Aan&a. Nuotr, J Urbono 

jų broliai esą nežinia kur. Tai greitai atkreipė karei
vių dėmesį, kurie ėmė bartis ant besišnekančiųjų. Ta
čiau, kol nuėjo į R., suimtieji apsikeitė ne vienu saki
niu. Suimtuosius lyg šešėlis atlydėjo Lv-nė. 

Mieste suimtuosius perskyrė: Norkų su Lev., nu
varė į vieną namą. o kitus — { kitą, netgi kitoje gat
vėje. Norkus su Lev. atsidūrė nedideliam name, kur 
buvo jsikūręs vienos pionierių kuopos stabas. Juos pa
sitiko pusamžis energineras. vidutinio ūgio lieso veido i duktams laikyti. Kareivis atidarė dureles ir rankos 
kapitonas ir tuojau pasiteiravo suimtųjų pavardžių ir mostu nurodė nelaimės draugams eiti j vidų. 
už ką areštuoti. Pažvelgę vienas \ kitą. areštuotieji ėmė vienas 

— Aš nežinau, už ką mane suėmė, — atsakė Lev. Į paskui kitą lįsti į rūsį. Kai Norkus paskutinis per-
jaunesnysis tyliu. įgąsdinto veršio balsu. j iengė, kapitono žodžiais tariantį "svetainės" slenkstį, | 

— Ir aš nežinau, — pakartojo brolio žodžius ir Į kareivis užtrenkė už jo nugaros duris. Pasidarė taip 
tamsu, tarsi juos būtų staiga panėrę į tušo statinę. Iš
tiesę prieš save rankas, kad neišsibadytų akių j ten 
esančius virbus ar vinis, grabaliodamiesi apie sienas, 
susidurdami vienas su kitu, naujieji rūsio gyventojai 
ėmė tyrinėti jiems skirtus apartmentus. Apžiūra ilgai 
neužtruko. Tai buvo tuščias, lyg išluotas, be grindų, 
trijų, trijų su puse kvad. metrų rūsys cementinėmis 
sienomis ir lentų lubomis, iš viršaus apmestas gana 
storu klodu žemių. Vyrai buvo priversti vaikščioti ge
rokai sulinkę, nes patalpa tebuvo vos pusantro metro 
aukščio. Joje buvo trys laipsniai Celcijaus virš nulio. 

— Nieko sau parinko mums buveinę, kad jis (ka
pitonas) kur nusprogtų! — pirmą kartą garsiai su 
savo kaimo vyrais pasidalino mintimis Norkus. 

— Gal mūsų čia ilgai nelaikys? — rarninosi Lev. 
jaunesnysis. 

— O jei savaitę reiks Čia patupėti? — baiminosi 
Lev. vyresnysis. 

— Ištversime, Juozai, ne tik savaitę, bet ir žy
miai ilgiau, — drąsino Norkus. 

— O jei ims mušti, kankinti? — baisėjosi Lev. 
vyresnysis. 

— Kentėsime, Juozai, Jėzus ne taip kentėjo, kaip 
mes kentėsime. Po kentėjimų danguje vaikščiosim su 
palmes lapais rankose, — paguodė jį Norkus. 

Pokalbis kuriam laikui nutrūko. Kiekvienas veikė, 
kas atėjo į galvą. Po geros valandėlės kaimynai susė
do ant žemės ir ėmė savo vargus bei rūpestėlius pasa
koti. Pasipasakojo arešto smulkmenas, kaip gyveno 
anksčiau, paspėliojo, kas jų laukia ir t.t. Šeimynišką 
jų pokalbį nutraukė kareivis stovėjęs prie rūsio sar
gyboje. Jis ėmė garsiai belsti plaktuku ar kirviu 
duris. 
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ATJD2IAM NAUJA , d., Cu. Community Kolegijos te-
GBANDINELfcS TRADICIJĄ tennid programa "Grandinėlė 

atre bus atKtota grupės Bieen-
^randfnėlės gegužes «-tos Vi-1 76". 1977 metų balandžio 16, 

liotinio balius praėjo gražiu pa-' šeštadienį Grandinėlė ir vėl 
sisekimu. Erdvi Slovėnų audito-j fcyįes visus į naujo šokio labda-
•rija buvo perpildyta linksmai i rybės balių. Iki pasimatymo. 
nusiteikusiu svečių. Daugelis kle-
veiandiečių buvo pasikvietę gi
mines, draugus, pažįstamus net 

Rėmėjas 

LITERATŪROS VALANDĖLĖ 

C L A S S I F I E D - G U I D E 
^ b 

I E A K O N U O M O T I 

T3vfem suaugusiems reikalingas 5 
ar 6 kamb. butas Marquette Parke. 
Pasiūlymus skambmtt 434-4662. 

M l S C E L L A N E O r S 

11 iGU BDDSIAnB ta* apsitvar
kyti apie savo namus. Garaže, vi
duje ar ič lauko namo. Visuomet 
Jums, čia, su patyrimu, už priei
namą kalną padės, skambinant po 
6-toa vaL vak. telefonu — 

478-3956 
- ~ 

iš Rochester, Amsterdam, Tole
do, Pittsburgho, Hamiltono (Ca-
nada) , Akrono. 

Amerikiečių svečių tarpe ma
tėsi Grandinėlės bičruliai-rėmė-
jai: "CIeveland Press" tautybių 
skyriaus redaktorė Eleanor 
-Prech su vyru, "Plam Dealer" 
jaunimo skyriaus redaktorė Jane 
Scott su tėvu Cuy, Apskrities 
mokesčių rinkimo įstaigos virši
ninkas George Voinovich, šerifas 
Rfcįph Krieger. Su visa šeima ir 
marčiomis baliuje dalyvavo Cus-
tam Trim Products korporacijos 
prezidentas, lietuviškų kultūrinių 
organizacijų rėmėjas Aleksas Ku

nevičius. Gražina ir Raimundas 
Kudukiai dalinosi šeštadienio va 
i&aro laiką tarp Clevel and Play 
tfouae labdarybės baliaus ir 
Grandinėlės. Jų svečiais buvo 
smuikininkas Vitoldas Kušleika 
su ponia ir Clevelando orkestrui 
remti Grandinėlės baliaus bilie
tų laimėtojai Jack Saul. Gran
dinėlės mokytoja Terese Schaser, 
šaMa savo vyro turėjo viešnią, 
Clevelando universiteto dramos 
skyriaus direktorę,Margaret Eze-
ckieL Ji Vra žinomos rašytojos, 
T V komentatorės Dorothy Fuld-
heim.duktė. 
.r. Sunku suminėti visus svečius 
amerikiečius, lygiai taip pat lie
tuvius. Jie visi šventiškai nusitei
kę džiaugėsi tvarkingu vakaro iš
planavimu, gražia Grandinėlės 
įa tinimo atlikta programa, vaišė
mis, šaunia muzika. Visi džiau
gėsi naujai augančia Grandinė
lės tradicija —šokių vardais pa
vadintais metiniais baliais. Šių ba
lių tikslas yra dvejopas. Pirma, 
baliaus metu norima sukelti kiek 
galima daugiau lėšų grupės iš
laikymui. Antra, baliaus metu at 
žymėti ir pagerbti nusipelnusius 
grupės šokėjus, muzikantus. 

1976 metų Grandinėlės vado
vo premija teko Rūtai Giedrai
tytei, Daivai Marcinkevičiūtei ir 
Algiui Nagevičiui. "Už ištvermę. 
meilę fr .pasišventimą lietuviš
kam šokiui Amerikos žemėje" 
auksinės Grandinėlės žymeniu 
buvo apdovanotas ilgametis gru
pės šokėjas Gintautas Neimanas. 
Sidabrinės Grandinėlės šokėjais 
fcuvo paskelbti Dalia Zylytė-Mo-
tiejūrrienė ir Alvydas Narbu-
taftis. 

Vtliotinio balių rengė Grandi-
ttėJės tėvu komitetas, narių tė
vai, pats jaunimas, jų mokyto
jai. Clevelando visuomenė duos-
rriai šį jaunimo vienetą, žengian
tį i 24-tą darbo wzoną. parėmė. 
T o sezono pradžioje, spalio 24 

Gegužės 23 d., 4 vaL p.p. vir
šutinėje Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos salėje 
Pedagoginių lituanistikos kursų 
klausytojų literatūros valandėlė. 
Visi kviečiami. 

SAUDU EILĖSE 

— Gegužės 9 d. Juozapavi
čiaus šauliai aplankė savo kuo
pos šaulį A. Andriušaitį ir ta 
proga atliko pirmus šiuo metu 
šaudymo pratimus. Prieš 6 mė
nesius Šaulys A Andriušaitis, 
grįždamas iš naktinės pamainos 
darbo, susidūrė automobiliu, jam 
buvo sulaužyta abiejų kojų kau- Nuo 1976 m. sausio 1 d. iki 
lai ir po pakartotinų operacijų, gegužės 1 d, Ctevelande mirė 
dar ir dabar ant kairės kojos yra j šie lietuviai: 
ligoniui uždėtas gipsas ir laukia į Genė Jakutienė, Vaitas Šile

ris, Barbė Bacevičienė, Magdė 
Šalčiuvienė, Petre Vyšniauskie-

• » 

Grandinėlės Viliotinio baliuje "Už iš tvermę, meilę ir pas išvent imą lietu
viškam šokiui Amerikos žemėje" auksinės Grandinėles žymeniu buvo 
apdovanotas Gintautas Neimanas. Jono Gar los nuotraukoje Gintautas virtu 
Neimanas, Dalia Rydelytė (kairėje) , D a n a Palubinskaitė šoka Baliaus 
programoje "Našlini Jonkeli ' . Gilumoje-s idabrines Grandinėlės šokėjas 
Alvydas Narbutaitis. 

NORI P I R K T I 

PMt«hi namą. N e m a ž i a u 3- jų m i e 
gamųjų. Gali būti kel ių b u t ų . Mar-
guet te Parke į v a k a r a s n u o Kbck 
well . Skambint vakara i s teL — 

434-2165 

EErXP WANTJBD — V H t A l 

:>o<>oooooooooc<>ooo<>oo<>o©ooo 
H M flpi v> h C " * H i M •* 

PRIEINAMA KAEfA 
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

nahjįts Itstas. fr^iiglo 
kambarius rūsy. T)ą5tfn 
Zigmas, teL 778-0838 po 6 v. vak. 

M. fl. Š I M K U S 
BH4L EOTATE. !SOTARY VPHTJC 

F-\COSftE TJLK SEBVKJfc 
• • a Mastecrood, tet 184-749 

Taln pat Surotai VERTIMAI. 
GIMTOTC-SkvJetlnaal. pUSosUl 

FTEETyBES PRAŠYMAI tr 
kito fcl blankai-

AL7TOMAI. ŠEVGLE SPINTKLE 
MAGHINE OPEBATOR 

Set up and operate 

Permanant portrion for csper. set-
up & operate. Aurom ni\e. fon^le 
spindis machine with numericai 
oontrol • fcr*>wle*ige. Steady work. 
free imroranbe, 2ad shift, premiums. 

G U S BROS. MFG. 
Pbooe — 496-7813 

Afi £kmal Opportonlty Employsr 

gimo aktas DMNP parapijos sa
lėje; 12:30 v. — vaiijės apatinėje 
salėje. 

Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami šiose iškilmėse dalyvauti. 
Savo atsilankymu parodykime 
lietuviškai besimokančiam jau
nimui, kad jų pastangas įverti
name. V. A . 

MIRTYS CLEVELANDE 

kitos operacijos. 

— Gegužės 1 d. Juozapavi
čiaus š.L pir. ir centro vai. vi-
cepirm. 3 r. K. Pautienis su žmo
na buvo nuskridę Chicagon į. 
Vyt. Didž. rinktinės namų šven- į 
tinimą ir atidarymo iškilmes, j 
Juozapavičiaus š. kuopa paauko
jo 100 dol. Vyt Didž. Rinktinės 
Saulių namų statybai. 

— Gegužės 16 d. 4 vai. nau
josios parapijos viršutinėje salė- j 
je, Juozapavičiaus šaulių kuopa; 
ruošia dr. *K. Pautienio paskai-j 
ta "Pergreitas pasaulinis gyven-Į 
tojų prieauglis ir maisto proble
ma". Po paskaitos šaulės sve
čius pavaišins kava. 

— Gegužės 23 d. Juozapavi
čiaus Š.k. ruošia šaudymo pra
timus Andriušaičių ūkyje prie 
Genevos 36 m. nuo Clevelando. 
Išvykstama 1 vai. iš Euclid Ave. 
ir East 195 kampas. Palangos 
būrinė jachta su 30 pėdų aukš
čio burėmis, iš žiemos uosto 
rengiama nuleisti \ vandenį se
zoniniam plaukiojimui ir buria-! 
vimui. Pereitais metais Palangos i 
Jachta su šauliais padarė keletą j 
šimtų mylių vandens kelionės. 

Taip pat pereitais metais valdy
bos vicepirm. F. Navicko moto
rinis laivas "NidaM paplaukiojo 
eežre su šauliais ir svečiais. 

K. 

MOKSLO METŲ PABAIGA 

Clevelando šv. Kazimiero Li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų pabaigimas įvyks sekma
dienį, gegužes 23 d. 9:45 vai. ry
to abiturientai padės gėlių puokš 
tę prie paminklo DMNP bažny
čios aikštėje: 10 vai. pamaldos: 
11:30 v. — mokslo metų pabai-

nė, Jonas Damukaitis.. Stasys 
Navickas, Stasė Milkienė, Marė 
Brazauskienė, Vilius Kilinskas, 
Tilė Kubilienė. Jonas Baranaus
kas, Vilius Miliauskas, Jonas A-
žusenis, Stepas Nasvytis. Kazys 
Morkūnas, Marė Kalantienė, Es
tė Bumbiienė, Praškevičienė, 
Stasys Meldažis, Antanas Mu
rauską*, Ona Bakaitytė, Zosė 
Matulienė, Jonas Grigaliūaias, 
Berta Buknienė, Antosė Martin-
kienė, Rožė Stankuvienė, Anelė 
Muliolienė, Magdė Vyšniauskie
nė, Bernardas Palavinskas, Mar
cė Petrauskienė, Monė Sabatai-
tienė, Juozas Sasnauskas, Marė 
Kūcauskienė. D. 

4r 

\ . 

EKSKURSIJOS I LIETUVA 
— a — 

Bostono, Montreaiio ir New Yorko 
Dar yra vietų fiose grupėse: 

liepos 14 — Si045iK> nįįUp 1« — Š9K.W 
liepos 28 — 1045.00 rugsėjo 30 — 725.00 
rugsėjo 1 — 925.00 gruodžio 22 — 875.00 

Dvi naujos grupės su Varšuva (4), Krokuva (2), Vilnium (5), 
Druskiniakais C2) 

Birželio 20 ir rugpa&tto 8 — Kaina $1138.10 

Prie STTJ grupių galima jungtis iŠ krtų miešti}, so papildama mokės* 
du, New yorke. 

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — V E T Ų SKAIČIUS IŠJOTAS? 

TRANS-ATU1TIG TRAYEL SERVICE 
393 Wed 8roadW3|, P.0, Bex 116 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

Sftvininki: ALDONA ADOMONIENB 
• Air F&reti 3ub)ect to Chanse* and goverameot approral. 

fu'Mi rchiittQui ritimu* 
F. * B. MFG. CX)MPANY 

4348 W. C3ucaso Ave, 
CUcago, Illinois 

F R A I K Z & P a L I S 
Chirnsto Tfflant* 

r » » » • » r i I T » > t » o » » | Į i - y 
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M i i i i l A S TV 
HADU Al 

Į^trr-sn tr ffl v^cfntirvfU 

* į d * V» **rt> * V -̂». ""l^iJKI 

HAMU AfŠiL0YMA$ 
i^n*. 'P1irl»»l K^a«n « t r « l ftl--?Lif'w 
tr t-uiMil-u d a dojrj. įdraa 
Ūklyta-r-n. Kre^-tta — 

A. BA>TfS _ tsL « 4 7 - 8 8 « 

» • > > » « • ) • > • » » » > « » * • < < • • » • > » % 

k««a*-)mt K uxūx, -ūdEHa. 
OOSMOS P A S T E L B E X F B E S S 

SHINTIMUl I UETUVį 
• L-u.rA>?>. '•<_„ Ct*»J»(f-. O i V: 

Tet WA v-rtrt, tvi-ssse 
v 
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V A L O M E 

Uoksas apartmentmis. Z-jtj aqkS-
ti? maraa. Marąuctte Pk*}. Gausit© 
112,000 metams pajamn. Ferkat už 
$65.000. 

Geras, didelis 9-įą baCrg mftraa. s 
po 6 kamb. 2 auto muro parsžae. 
Arti vienuolyno. $28,800. , 

4 bott? Svaras, ncitrmmn mftro a * . 
» « s arti Marąuette Pko. bažnyčios. 
$45.000. ^ ^ 

9 kamb. muraa. Galima zajomotl 
pajamoms. J rakaros nuo Californla. 
Marquette Pke. $23.300. 

PUtas komercinis sklypas. Bloką* 
m i o j v . Kryžiaus HgonicjSe. Plgna. 

Tvirtas — erdvos 6 kamb. btracs* 
low. Tinka didelei Seimai. $21,000. 

Gražus 2-Jo bota maras. Atskiri 
gazo Šildymai. Garažas. D S Usna 
parduoda už $27,500. 

Vbu psdkjtaustas 15 meta . t - jn 
aykStu muraa 2 šildymai. ,po. t •vo-
nies. SpedaMsto statytas negg lPm pl-

Marauette P t o . | ^ ^ Ue anie "to Are V ė i d profidailiy 
in all positions. Experienced ifi 6noble 
shootiag Eiectricai, Air, Hydraulic 
Systems. 50 years oid Company. 

Appry -m flerson 
«n)WEST €ONCR£TE PUODUCTŠ 
M M W. Ort td Avc^ Fnmkiic Pkrk 

W00D FimSHING F0REMJLN 
Good opportunity for esperienced 
forėinan with raininram o'f 5 vyrs. 
experience in Wood Finlalung. Abi-
Hpy to speak Polish will be heipful. 

CALL-MB. PAJAK —«6»«Wl 

$5T,0«0. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 7 U t S t . teL B E 7-TJ00 

PARDUODAMI 7 SKLYPAI 
L E M 0 N T E 

o i nesumokėtus taksus. 
Po $6,500.68 

PETER'S REALTY 
Tel. — 257-6675 

Tool and Die Mnker 
litperienced metai stamping. IHen-
ty of overtime. Company oenefits. 

fHairrtenance Meckanic 
OENEKAL MACHDSKY KEP AHt 

• W a » ^ » * w a - 7 » I I , — i i 

HELP WAK1SD 
• iin rnrnifc Ii m 

M O T E R Į -

EKPERIENCED COCNTER GERL 
A \ » H A G G E R FOR CLEANERS 

Wlth iittie knovrtedge of sewing. 
PngtiiA necessary. Good pay, good 
bours and good ncdghbbrhood. 

H0T SPRINGS, ARKANSAS 
parduodami 9 sklypai. 100x200 p. 
Miesto ribose. Vanduo, gazas ir iš
grįstos, gatvė*. $36,000. Skambint 
(Chicagoje) (312)—925-6130 po € 
v. vak. 

Appiy in person 

TOWER CLEANERS 
178 E. Waltt», Cbicago 

__ 

JL BUBNYS — t& BE 7-S168 
BHI wmiinimnHHTmi M — i — — 

HEATTVG OONTRAOFOB 

Manruette Parke — 8648 S. Maple-
wood. Savininkas dėl mirties šeimo
je skubiai parduoda 2 aukStų, 7 
kamb. rezidenciją. Atd. apžiūrėji
mui geg. 16 nuo 10 v. r>iki 5 v. v. 

Tet 778-0M7 

¥YBA1 
— — • • 

MOTERYS 
•X i II1MM1M1 — 

^ 

Medinis i% anksto. 3 grąžas butai. 
Geras. Pigus. Pelningas. 

Mūrinis 2 butai po 4 % kamb. K*-

įrengiu mieste Ir u*miėe*y naajaa • Nauji kilimai. Arti prie parko. 
• * • * > •*- Medinis 7 kamb. namas. Gera*. Pia-

I tns sklypas. Arti Maria mokyklos. 
Mūrinis 8 botai Visi užimti. Namas 

geras, vieta "gera. Vieno buto kaina 

R E C E P T A I 
J. & J. PHARMACY 
2557 W. 69th Street 

Telei. PR 6-4363 
P R I 8 T A T T & A 0 

Važiuojamos kedem, rbmėntal Ir k t Jr$mklal ptrktt «r nooibott Jmpor 
tuoti odekolonai. Kvepalai tr Tanny May —mnlmnl 
Apsirflpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo persUaldyma tr 
rtnlmul Vitaminą E. Ir k t Turime ir gydomu žolių. 

Nemokamai riT»t->-"»rtv iovaaas. 
AVGFLA b? VVTUVIB TMRKIAi asvtaMaal 

STUPUt5 PHARM6CT 
243^ rY,7lt!Streel 

TeL 737-1112; jei u i 
daryta, tel. 776-4363 

N E M O K A M A I 

Stniagm! tr 

4444 k Wes 

Tėte*. — VI 7-A441 Ŝ  7« 

l 

VTT%fT\s SUKAOSKAS 
^lUHTIHIi l \ i i € T U V I 

prekes. Maistas i i Europos aandSMą. 
W. «»tb SC, Obioago, ŪL ' 

ta į . — JWA a-ar»7 a 

Brokeris P. turabakis 
PR š-6916 

VALGYKLAI REIKALINGA 

VURfejA-AS 
Helkaijaga nors kfek kalbėti angliš-
faL Amtrns nesvarbu. 

S. Wcjtefn Aveuue 
Tel. 737-2384 

» • » » • » • » • • » • • • • » • » • • • • • > 
Ifi!TOOMOi*AMA — FOB BENT 

Efe**otnojfen3a« 4 kamb. btrėfcB. 
Brighton Parke 

TeL — 633-7153 

D t M E S 1 0 

imniniifimtini ,iiiuwi«iuuuiiM.iiiinunumHiiiHiMiu" 

3 SIUMTINiai f LIETUVa 
Ir kitus kraštus 

Clevelando organizacijų atstovai posėdyje aptarta, kaip geriau pas ro
dyti JAV 200 m. sukakties minėjime. Nttotr, VI. Bacevičiaus 

|0f}K>OOOOO<X>OOOOOOOOO<>OOOO<>O«OOOOOOOOOOOOO«OOOOO^OOOOO<: 

FRANTS TV and RADIO, INC 
Wt4* *i» 8ALBTBD tTREET n j ^ _ ^ 6-7262 

-̂DUO IR STERBO APARATŲ PARDAVIMAS Dt TAISYMAS 
V" BUS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TKLEVIZJJŲ AJPARAT% 

SPALVOTOS TELBVIZUOB APARATAI 

ssBOOK 
SAVIN* S . „« 
th«be$t»wy*-

-n 
f OP ii 

AT Oufi >vH ftaTB 
KVITF? iresJAr^renrr 

TO F IT VOUM I N C O M f 

RIIrZlNSILAfl, Amhof Aas. 
997-SMt 

• • • • • t m t n i M m u M n i i 

M O V I N G 
T » <«RML k II 

Q u a r t t r l 
OURSAVINOt 
CeHTIFICATll7%? 

EARN UP TO 

Blaal Federal 
2232 WE5T CERMA1C tOAD CBKAGO, HlUfOS aMM 

Prnoi KuuusmtM, Ptmlimš A n a Ybęįml* 7-TMT 
BOURSi Mon.7IM,rri.e-4 TJMtr.9-8 8at . f - 1 

SERVING CHICA60 JH© S3BURBS SI9GE 1905 

-niown i^/t-

TELEF. - VA 54M3 
a~«T M M » 4 M « » « M 

A. V i L I • M o 
M O V I N G 

•M*\m.ttaia» yr+r+nut i-u%s 

WW WT.ST » 4 t a f L A C F 
I B L — frrkMitiar 6-lA>tt 

duokite 
JI Ultieuis 

d l m . D R A U G E 
p l l ^Mirtai ikjutoma* Usv 

(^ •kelbimu kai-

BUD?S W l ESTATE :-utTijf0s ATsiMtiin«Ai« 
PIRKSIT — PffRDŪOSIT 

NuoMosrr 
JViORŪS DFLAUDTMAI 

Maloniai jums pi i 
BfllYS BUDRAITIS 

4369 Art*er Ave. — 264-5631 
lSSth A Archer Ave. — 297-5*61 
8929 So. Harlem Ave. — 598-3280 
UlHIIiiillIlIlIlHliniUiUilIilUIlUlUtlUlUI 

M*^ J«r«rfy. 9 « w T o s * tr CoaiHfotl-
«M n«bjr-An.«: K«S *s»ta4lstų nuo • 
V T »«i ^ - w . d W..VT5 ffdttss 
• B A o t t t ML. AM tr M J 
a a * Wi>. 

Marinis — 5 kamb. ir 2 kamb. pa-
stogSje. Cetrtr. ga2u Stkfymas, garažas. 
56 ir RockweU. $22,000 

2 po 5 kamb. nrfb?. Centr. gaao «9-
dymas. 2 mas. garažas. 61 ir T-ilumn. 
$29300. 

mėn. paismu. Brtgnton Pka. 4 M r , f ' 

• i * » ) 
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REALTY 
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6453 S. KAdsle Ava, — 

LArtrjrrn, T»»rUni^ Aok 

Oranam* DP. 4 T'CP. «--
W«at S3r<i P*r**>t. Cni«*A?r, 
UDOŪI 6062P Ką.-* .*-i •*>. 
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Renkite taos biznJertoa, ka-

He akelmaai "I^M|(sr, 
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Mūšy kolonijose 
Clermonfe, Fla. 

Milda ir Jonas Jr. Sandar ia i , 
Clennonte, Pla., ant gražaus j „ ^ 
ežero kran to pasistatydino Q a r 

įmantrios architektūros puošnią j n e j a 

rezidenciją. Motinos dienos j v^su 

proga jaunieji Sandargai j savo j t „ , 
namus pasikvietė Daytona į ^į^ 
Beach gyvenančius savo tėve- j \ ^ 
liųs dr. Joną ir Aldoną Sandara A 
gos, Birutę i r Vacį Dzenkaus- g^i 
kus, Seascape motelio savinin-; iai<į 
kus Viktoriją ir Adolfą Andru- moi 
lhiar, Veroniką ir Jurgį Janusai- j šias 
čius i r iš kaimyninės Dettonos; mol 
Angelę ir Antaną Kašubas. 

Puikių vaišių metu Jurg i s J a -
nušaitis visų svečių vardu- pa
sveikino Motinas šios dienos Į gali 
proga, o Joną Sandargą Jr . gim- j kai 
tadienio proga, drauge iškelda- i ir 1 
mas jaunųjų Saudargų darbštų- j toj< 
mą i r ryžtą besikuriant Ameri
koje. Jiems sugiedota Ilgiausių 
metų* Milda Sandargienė visom į £** 
motinom prisegė po g y v ą gėlę. j ^^ 

Jonas Sandargas, Jr . , su savo!* 1 6 ' 
broliu Donatu gražiai t v a r k o l j 

tėvų Sandargų nupirktą treile-
rių parką, kuriame gyvena apie 
penkiasdešimt šeimų, gi- trei-
leii^i gatvėmis išdėstyti pen
kių -akrų plotyje. 

Milda Sandargienė pasižymi kiti 
meniniais gabumais, gražiai užr 
dekoruoja naują rezidencija. O dar 
taip pat vietos amerikiečių tik 
taqp£> ypač jaunųjų amerikie- sto 
čiųviT įvairiomis progomis gra- 3 
žial -represtentuoja ir lietuvius toj 
beTl£kelia okup. Lietuvos pro- P3* 
blemas ir bolševikų daromą *M 
žalą, pavergtom tau tom. , **& 

viei 
Svečiai maloniai praleido Mo- pn 

tifum dieną, besidalindami s u Dįn 

jaunaisiais šeimininkais įsikū-! j r • 
rimo galimybėmis, besivaišin- J nin 
darni ir besiklausydami gražios, ' noi 
maionios lietuviškos plokštelių s ta 
muzikos. į. R imtau tas } nių 

mol 
ska 

F 
mis 
nia: 
rak 
liūs 
mai 

Clėvelando metiniame Lietuvių naau, 
apyskaitą akaito Z. Dučmanas. Matyti ] 
vaitia ir Dulieba. 

S P O R T O A l 
(Atkelta iš S p u s i ) ? * 

Va 
Vencbergas ir kitu » 

Lietuvoje viešėjo Lenkijos įr 
krepšinio rinktinė. Pirmose 
rungtynėse prieš Vilniaus Sta
tybą ji krenta 101 - 98. R . Girs
kio*, r imtas kandidatas į olknp> 
nę rinktinę, sodina 35 taškus i r 
dfeoda lygią kovą vienam iš ge
riausių Europos metikų R. Ju r -
kevicz su 32 taškais. Ant ras 
rungtynes Sta tyba be Gaskio 
pralaimi 119 - 90. Kauno Žalgi- ^ 
ris ta ip pa t įveikia Lenkijos j « 
rinktinę 86 - 81. 

;*r? Futbole Vilniaus Žalgiris 
ir Kauno Atlantas pradėjo 30-jį 
sezoną sąjungos A klasės pir
menybėse. Pirmose rungtynėse i ^ 
Žalgiris daro prieš Lančučio Gu- Į S^ 
ri ją 1 - L bet pralaimi Eatumio 
Dinamui 2 - 1 . At lantas pralai
mi abejas rungtynes — prieš 
Guri ją 0 - 2 ir Zugdidžio Dina
r e 0 - 1 . 

— Kankinyje Kaune praside- Į vili 
da sąjungos aukščiausios lygos Į Ga 
paskutinio ra to varžybos. Kau- j ryl 
no žalgirietės šiuo metu lente
lėje t ik 6-je vietoje, bet tikisi 
sezoną baigti žymiai goriau. 

Šiaulių Tauro rankinio ko
manda gastroliavo Vengrijoje 
ir anfa idė t re jas rungtynes prieš 
aukščiausios lygos komandlts. 
Prieft Budapešto Spartaką, prar 
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laimėta 2B-2U, bet atsirevan- 'r in 

ZViLSSNIS 1 DVI M 
J . ALKSNfc 

stiek apie kurią lietuvišką neįbrė 
dieninę mokyklą kalbėtu- McKa: 
Chicagos aukštesniąją, Le- labai 
;o. Dar iaus-Girėno, Cicero, grįstai 
, Melrose Parko ar Kr. Do- t ų J. 1 
čio aukštesniąją ir pradinę, ta , rei 
• rasime panašių rūpesčių, r ai. 
ačių t rūkumų ir tas pačias VieJ 
es pastangas mokyklas iš- na, ka 
I i . ną pir 
"tėjant mokslo metų pabai- mokyl 
įnerta pažvelgta i Kr. Done- y r a k 
j pradinę ir- aukštesniąją nelaič 
yklas, šeštadieniais įsikurti* spren* 
Francas McKay valdiškoje Taip i 
ykloje. kytojs 

Ne visada ta ip gerai 

i devynių į klases įeiti ne-
na. Pradinės mokyklos vai-
skyriais sustoja koridoriuje 
ūkia, P r i e jų skyrių moky-
s. Aukštesniosios mokyklos 
iniai susirenka salėje. Sn
obė jus ausį rėžiančiam 
abučiui, mokytojai veda m o 
is į klases. I r taip kartojasi 
vieną šeštadienį, per ištisus 
slo metus, metai iš metų. 
įsitaiko ir ta ip, net šalto-
žiemos dienomis, kai moki-
atėję į mokyklą randa už-
ntas duris . Direktorius Ju-
Širka, visada atvykstąs pir-
, bėga nuo vienų durų prie 
. Rezultatai tie patys, jos 
.kintos. Pagaliau duris ati-
>. Nieko ypatingo neatsitiko. 

VISUS 
vas i 
reikia 

Pra 
ta ip p 
Baigi 
skyrii 
kinių, 

sa rgas pamigo. 0 mokiniai didės. 

Apl 
bai m 
į tamp 
kad n 
neleis 
su M 
y r a g 

Šiai 
kyklą 
kia v< 
tur i i 
zamiri 

i i r šąla. 
okykių inspektorius moky-
s Jonas Bagdonas. J a m taip 
skir ta palaikyti ryšius su 

[ay mokyklos vadovybe ir 
sto švietimo įstaigom. Kiek-
ą pirmadienį J . Bagdonas, 
Įėjęs darbą, laukia paskam-
Jit McKay mokyklos vedėją 
asiskundžiant, kad šeštadie-
s mokyklos mokimai y r a ką 
j neleistino padarę. I r nenuo-
•u, nes išsaugoti 330 moki-
kad j ie nieko nepaliestų ar 

p rad i 
AU 

metai 
atsis\ 
kurio 

fk 
* % 

akcininkų susirinkime metinę 
rezidiume Motiejūnas, adv. šir-

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

jaunr 
Bostc 
Botsc 
Broa* 
se va 
tų a] 
nuoli 
klaus 
RSA-
no (į 
ketur 
1957, 
Visai 
soma 
- G - i 
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' Ž V A L G Ą 
ta 3 2 - 3 1 . O dvikovė prieš 
ašą laimėta 28 -26 . 
taklinyje Panevėžyje, Kaune i nors 
fonavoje prasideda Jjetuvos rėjo 
e rų pirmenybės. Tik 4 ge-
įsios komandos pateks į fi
ne grupę. 
ąjungos vyrų A klasės ph> 
lybėse Vilniaus komanda 
raį baigė tik 9-je vištoje, ta-
i šiemet pasirodė puikiai. Sa-
įjrupė po Minsko baigė ant-
l vietoje ir kvalifikavosi fi-
nėm varžybom. Ypač įspū-
ja buvo 5 setų pergalė prieš 
ijos Kalevą. 
- Kaukime vilnietis Arvydas 
aitis tarptautinėse varžybose 
flijoje pasiekia dvi įapūdin-

pergales, laimėdamas 100 
'. krūtine per 1:06 min. ir 
mtr . per 2:25 min. Šios per-

is gali jam būti bilietas į 
įtrealio olimpiadą. 
- Olimpiadoje šiuo metu turi 
ies dalyvauti net 16 lietuvių. 
utinis sprendimas bus pada
is artimiausioje ateityje. 
nkime, kaip minėjome, A-
zaicio laimėjimai Anglijoje, 
xio, kad jam vietą jau užtik-
>. Rankinyje Aldona Cesaity-
š Kauno Žalgirio turi daug 
aų. Krep^inyje A- Rupšienė patei 
V. gulskytė iš Vilniaus Ki- aes-r 
Ešti£» ką Ok gwfcroliavo su tikra: 
rtine Amerikoje ir laimėjo kad" ] 

IdKYKtAS 
i 

•»jĮ-*»* 

etj^, y r a labai sunku. O 
,r mokyklos mokytojai yra 
jau t rus u* kartais nepa-, 

skundžiasi. Jeigu iki pie-
iagdonas skundų neišgirs-
škia šeštadienis praėjo gc-

la mokytoja tjek įsismagi-, 
d pradėjo skųstis kiekvie-
madienį. Vis šeštadieninės i 
tlos mokiniai jos klasėje; 
I nors negero padarę. Do- \ 
k> mokyklos vadovybė nu- Į 
iė tos klasės nenaudoti. | 
r padarė. Pirmadienį mo-
L tačiau skundėsi... 
amai nusiskundimų yra la-
ažai, tačiau yra nuolatinė 
a i r nuolatinis budėjimas, 
tokiniai netyčiomis ką nors 
tino nepadarytų. Santykiai 
eKay mokyklos vadovybe 
ana g e r i 

Egzaminai ir išvyka 

s metais aukštesniąją mo-
baigiančių skaičius tesie-

>s dvidešimtį. Dauguma jų 
llaikyti baigiamuosius eg-
us (nelaiko tie, kurie turi 
penketukus). Tai neleng-

nokiniams uždavinys, nes 
gerai pasiruošti, 

dinę mokyklą baigiantieji 
la t tur i išlaikyti egzaminus, 
mčiųjų y ra du lygiagretūs 
ii, todėl kitais metais mo-
skaičius aukštesniojoje pa-
. Be t kiek naujų ateis į 
aę? 
Cstesniąją baigusiems kas 

surengiamas paskutinis 
eikinimo pobūvis, dainai 
nors baigusio mokinio te-

i 

\ C H M A T A ) 
Rytų sporto apygardos 
^ šachmatų,varžybos įvyks 
»ne. gegužės 29-30 , So. 
•no L P D patalpose, 368 W. 
iway, So. Boston, MA. Šio-
ržybose ga'lės dalyvauti Ry-
pygardoje registruoti jau-
ai. Sporto klubams nepri-
ą jaunuotiai turės įstoti į 
gardą iki įsirašymo termi-
fegužės 22) . Varžybos vyks 
iose grupėse: gimusiems 
1960, 1962, 1964 ir vėliau, 

s šių varžybų reikalais pra-
kreiptis į Kazį Merkį, 115 

3t., So. Boston, MA 02127. 
(617) 268-0853. 
LTSR šachmatu pirmeny-

Caune laimėjo antrus metus 
ės kaunietis A. Butnorius, 
kęs 9 % taško iš 15 galimų. 
šsikovojo teisę dalyvauti 
l pirmenybių atrankiniame 
Te, kur i s įvyks birželio 10 
i. Rostove prie Dono. But-
i šių pirmenybių laimėjimą 
jo paskutinioji partija su 

nu. kurią baigė lygiomis, 
po nutraukimo Mikėnas tu-
pėstininką vfcšaus. Butno-
auklėtinis P. Ragelis išei

to sidabro medalį ir tapo 
o meisteriu, surinkęs 9 taš-
rrečiu baigė tiek pat taškų 
kęs meisteris iš Kaliningra-
, Domenijevas. Vilnietis G. 
aa ir meisteris ža Maskvos 
ončenka po 8 taškus. Sve-
iaiyvavo be konkurencijos, 

bronzos medalis atiteko 
iai. Toliau talinietis R Et-
i 714. Meisteriai Krutians-
Leningradas), K. Kaunas 
nas) i r Vladas Mikėnas 
ius) po 7 tš . Kazys Merkis 

rungtynes. Bent viena jų 
ų p a t e k t i Vilniaus Staty-
t Girskis žaidė su rinkti-
igoslavijoje. Nežiūrint pra-
jimo. jo pasirodymaa buvo 
gas. Daugiausia tačiau, 
jau dažniausiai paskutinė-
mpiadose, šansų turi irkhio 

Vilniaus G. Ramoškienė 
unietė E . Kaminskaitė jau 
ir garantuotos, o iš vyrų 
ų patekti bent trys. 
dėjus dar keletą lietuvių, 
:usių 1 kitų kraštų oiimpi-
inkūneaK bur^a, atrodo, bus-
i impozantiškas. Oiilm tik. 
ie už savąją trispalvę.., 

Clevelandc 
Nartrutaitis, 
BeMnskas. 

vų namuo: 
Užbaigiamž 
tradicija. , 
kyklą baig 
kytojai, tė\ 
mokrfo me 
sę lankysią 

. Šiais met 
yį rengia p 
gyveną Sp 
sostinėje. J 
metais bai; 
aukštesniąj 
jų šimtų 
Žilinskams 
viSka mokj 
ir kaip gai 
gyvenančių 
neatidaro J 
durų. 

Taigi, vi 
mėn. 6 d 
vyks į Spr 
kys Lincol 
gubernatūr 
užbaigimo 

Pavasari* 

Kas meb 
pabaigą, K 
los rengia 
sario švent 
vų išvyka 
niai išpilde 
programą. 

Pavasari 
paskirtį: 
programai, 
ir mokytoj 

mus dal 

sulaukę: 
m. gegu 

Bm 
gydytoj) 

Kūi 
kakee. i 
hažnyči< 
Tautinė 

mus'dal 

skaut. >s vadovai pražygiuoja prdi v 
J. Neimanienė, Gedgaudienė, šenber; 

N 

e, jiems pakvietus. 
»is pObū\is jau v i r to 
ame dalyvauja mo-
įsiejį mokiniai, m o 
lį komitetas ir k i ta i s 
ais baigiančiųjų kla-
įčių atsovait. 

lis baigusiems pobū-
mia ir dr. Žilinskai, 
įngfielde, Dlinois 
1 dukra Leda šiais 
ia Kr. Donelaičio 
į mokyklą. Už dvie-
ny lių -. g;/venantiems 
ir jų dukrai lietu-
kla nebuvo per toli, 
a, kad y ra čia p a t 
kurie savo vaikams 
etuviškos mokyklos 

i baigusieji birželio 
specialiu autobusu 

agfieldą. Ten aplan-
0 muziejų, kapą ir 
., ir turės mokyklos 
obūvį. 

i r šokių šventės 

i, prieš mokslo metų 
. Donelaičio mokyk-
aip vadinamą pava-
!. Tai mokinių ir tė -
i gamtą, k u r moki-

specialiai paruoštą 

1 šventė t u r i dvejopą 
mokinių ruošimasis 
jos išpildymas, tėvų 
Į tarpusavio bendra

vimas stipri! 
atžvilgiu ir 
šventės gaui 
miai papildo 
k a s ą i r prisi 
išlaikymo. 

Šiais meta 
gūžės 23 die 
nų soduose, 
soduose praė 
tė buvo renj 
visiems atšilt 
t a patiko, t o 
kiama daugu 
\ų ir svečių. 

Kr. Donel 
tensyviai 1 
penktojoje 11 
kių šventėje, 
kinių susidai 
Jų paruo&m 
ja I r ena Sm 

Kr. Doneh 
šlasi moks! 
Dvidešimts 
aukštesniąją 
eis. Klausim! 
kinių į moky 
mokslo metų 

TURISTl 
P R I E 

3 k m į pi< 
ramidės, Ej 
norima pasu 
centrą — 5 
apie 6000 vi] 
krautuves, s] 

P A U L W A S K 
mo Riverdale, Ulinois. anksčiau gyv. 
y'. 

f. 13 d., Ifi76, 8:45 vai. ryto, suU 
= Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 61 n 
ako dideliame nuliūdime žmona Be: 
-mą vyrą Fendoni). 2 švogeriai Adarr 
r Anthony žilius su žmona Violet ir 
lary žilius ir Helen Corradino su \n 
ietuvoje 2 seserys ir brolis su šeimori 
ir pažįstami. 
mis buvo- I-jo Pasaulinio karo veter 
as bus pašarvotas penktad., 1 vai p 
koplyčioje, 2429 W. 127fch St., Blue 
otuvės įvyks šeštad.. geg. 15 d. iš ko] 
iėtas į lt & Petro ir Povno parapijos 

įvyks gedulingos pamaldos už velio 
is nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
Širdžiai kviečiame visus: gimines, di 
rvauti šiose laidotuvėse. 
iidus: Žmona. 
informacijos skambinkit tel. 388-001 

7^% 
MED. DR. JUOZAS ZUBR 
80 metų amžiaus, širdies priepuolio i 
ės 12 dieną, 1 vai. popiet. 
» ilgus metus Kankakee, UI., psich 
a. Gyvenea 1480 S. 4th SL, Kankak 
M bus pašarvotas penktadienį Yates 
sštad., geg. 15 4 , 9 vai. ryto, po pai 
je bus atvežtas ir laidojamas 11:30 
e kapmese (Čikagoje). 
mię žc.ona .Emilija prašo gimines, d: 
rvauti" Laidotuvėse. 

i^i J 4 U 8 M *SBOl 

DRAUGAS, p. 

Projektas nunu 
nu iš žymiausi 
vių, "Kad pau 
\ ie tą žalia, pj 
turizmo pirmini 
ba Anvar, reik< 
kub. mt. vande 
mui. Kai š is 
baigtas, iš j o 1 
dingas vaizdas 
phreno ir Mykė 
Bet šis centrą: 

moję bus 1 

jnetus. Iš kairės A. 
as, MuKolienė ir R. 
totr. VI. Bacevičiaus 

a. mokyklą mokslo 
n t r a — pavasario 
amos pajamos žy-
mokyklų komiteto 
leda prie mokyklų 

s šventė įvyks ge-
ią gražiuose Jony-
Indianoje. Jonynų 
usiais metais šven
t a pirmą kar tą ir 
nkiusiems pat i vie-
ėl šiais metais lau-
u atsilankančių tė-

ičio mokyklos in-1 
lošiasi dalyvauti 
įtUvių tautinių šd-
Dalyvaujančių mo-
3 net keli rateliai. 
I rūpinasi mokyto-
jliauskienė. 
ičio mokyklos ruo-
i metus užbaigti, 
mokinių užbaigs 

i r iš mokyklos iš-
s, kiek naujų mo
j ą ateis ateinančių 
pradžioje? 

VI8 MIESTAS 
»IKAMIDŽIV 

tus nuo Gizeho pi-! 
ipte, per 8 metus 
ty t i didelį turistinį J 
iidelius viešbučius, 
}, virš 5000 butų, 
orto aikštes ir t. p. 

Chicagoje, Rose-

Jkes 79 m. amž. 

tha (Urbonaitė), 
Urbon su žmona 
ių šeimos. 2 švo-
ru Michael ir jų 
is ir kiti giminės, 

naa. 
pi et Hickey-Van-
sland, 111. 
lyčios 9 vai. ryto 
bažnyčią, kurioje 
lies sielą. Po pa-
capines. 
tugus ir pažįsta-

2533 Wej 
1410 So, 

STEP0I 

tCKAS 
tiktas, mirė 1976 

atrines ligoninės 
e, Illinois 6090L 
ermeninėje. Kan-
aldų Sv. Patriko 
aL ryto Lietuvių 

augus ir pažjsta-

a »a artuBaisMis 

L 

5254 SO B 

'. I 

1446 SO. U 

anktadiems. iy?6 m. g«ktfžės m. 14 d 5 

įto šį miestą vie-1 
ų turizmo vieto- • 
iikjaų šią poilsiu. L 

įaiškino Egipto; 
nkas Abdel Kha- ; 

\B kasdien 15,000, 
ns žol^-nų laisty-
eentras bus ūž
aus matomas di-
į Cheopso, Che-

rinoso piramides. 
» — oazė dyku-
:aip pastatytas, 

kad nesugadintų šios dykumoi 
aplink piramides gamtovaizdžio 

( t ) . 

— Valstybinė nepriklausomy 
bė yra tautinės kultūros ugdy 
mo ir išlikimo sąlyga. Darbu 
mokslu, turtu ir pasiaukojimi 
lietuvis kovoja, kad apgintų i 
išlaikytų nepriklausomą Lietu 
vos valstybę. 

Lietuvių Char t 

A*f A. i 
KAZIMIERUI PAŽEMĖNIH mirus, | 
:CSTŪČIŪIf REGIMANTUI ir VYTAUTUI 
AMS ir jų Šeimoms, reiškiame giliausią 
ir kartu liūdime. 

Vanda ir Vytautas Šliūpai Ą 

> E T K U S 
3UETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S I II Š O N U S 
TBYS MODEBNI06 KOPLYČIOS 

rt 7fsf St. T e i GRovehili 6-2345-
SOth Ava^ Cicero TOnrnhail 3-2 I M 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laldotavia D Irt k :u tai 

S&45 SO. WESTI^l> A 

U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

AS P. SAIDAS ir GERALDAS F. OAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

Telefonai: U 3-0440 ir LA 3-9852 
H South Hermftage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741 - t 

OTIJVIŲ DIREKTORIAI 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
MAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
nTAMCA AVE. TeL TAJTds 7-S401 

IAS C. LACK (UCKAw :Z) Ir SUNOS 
rd PLACB TeL Vlręinia 7-6672 
tfc STSEKT TeL SEpabUc 7-12L8 

Pfcioi am* m. T©I. 974-4410 

PETRAS BIEJONAS 

na A va. TeL LAlayette 8-357* 

POVILAS l RIDIKAS 

lAums i TeL FVrd» 7-191) 

JURGIS F. RUOMIN 

JTBAMCA A VU TeL YArda 7-1LSS-M 

YASAITIS - BUTKUS 

H* Av«- CICEBO, tLL OLympie S>lMO 

file:///CHMATA


DRAUGAS, penktadienis, 1975 m. gekužės m. 14 & 

X Šv. Kryžiaus ligoninė gavo; 
specialų pripažinimą ir pagyri
mą iš Jungtinės akreditavimo; 
komisijos, kuri tikrina ligonių 
veiklą ir kuri rado, kad ligoni
nė gerai vedama. To pagyrimo 
susilaukė vadinamos JAV Ligo-

| ninių savaitės (geg. 9-15) metu. 
X Marijonų bendradarbių 

Marąuette Parko skyriaus susi- ; 

rinkimas įvyks ši sekmadienį, 
gegužės 16 d. 2:30 vai. parapi
jos salėje. 

x Daumantas ir Kantrimas 
Cibai, Vista, Calif., tėvas ir sū
nus, abudu nuoširdūs "Draugo" 
skaitytojai ir bendradarbiai, vėl 
Išsiruošė į ilgesnę kelionę au-

X Kunigo Jono Paupero, ži- tomobiliu. Keliauja šiaurės link 
nomo liet. evangelikų bendruo-;ir bandys Aliaską pasiekti. Iš 
menės darbuotojo, docento ir San Jose mums atsiuntė malo-
parapijos klebono penkerių me- nų laišką ir kiek kelionės įspū-
tų mirties sukakties minėjimą; džių. 
ruošia Ziono parapija Chicago
je. Bažnytinis minėjimas įvyks x Aldona Daukus, Barkus 
gegužės 30 dieną, parapijoje. '• šennos radijo vedėja, parašė 
Velionis bus atitinkamu būdu "gesnį protesto laišką į Baltuo

sius rūmus dėl vadinamos Son-
nenfeldt doktrinos, pagal kurią 
Rytų Europa išduodama sovie
tams. Į jos laišką atsakė spe-

IŠ ARTI IR TOLI 

Chicagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, išstatyta Marijos aukšt. mok. mokinių foto darbų paroda, kuri veiks 
ligi gegužės 31 d. Nuotraukoje matyti būreiis jaunųjų fotografių. Iš kairės: Carmelita Cabildo, Roxanne Cobrera. 
Teresa Mueller, MaureeH Kraut ir Dana Kardokaitė. 

prisimintas ir Kapų 
dieną, gegužės 31 d. 

puošimo 

x Dr. Vanda Sruogienė, ži
noma istorikė, skaitys paskaitą I c ^ ^ - į į F o r d o a s i s t e n t a s 
akademikėms skautėms šį sek- .etninėms grupėms l t B. Kuro-
madienį, gegužės 16 d. 12 vai. j p a s pareikšdamas kad prez. 
po pietų. Jaunimo centre. V i s o s , F o r d a s v i s a d a p a s i s a k ė u ž R y t ų 
narės ir filisterės kviečiamos Europos »aisvę. 
dalyvauti 

X Kun. Robertas J. Martin
iais, naujai įšventintas Chicagos 
lietuvis, Bruno Martinkaus sū
nus, pirmas šv. Mišias a tnašaus 
sekmadienį, gegužės 16 d. 1 vai. 

x Southtovvn Economist" 
laikraštis gegužės 12 d. visą 
puslapį paskyrė Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejaus banke
tui, kurio metu buvo pagerbtas 

.Chicagos Mokslo ir pramonės 
ftr. R*o» bažnyčioje, gaujojo | m u z i e j a u s prezidentas Mac 

x "Tėviškės" parapijos mo
terų nonetas Aldona Buntinai-
tė, Lilija Buntinienė, Zelma Juš-
kėnienė, Irena Kleinaitienė, Rū
ta Naujokienė, Klaudija Sedai-
ty tė , Kristina Sinickaitė, Karina 
Srugytė ir Edita Žemaitaitytė 
dainuos šį sekmadienį, geg. 16 
d., 8:30 v. v. "Lietuviai Televi
zijoje" programoje, 26 stotis. 

Nonetą paruošė Jurgis Lamp-
sat is . 

X Pildymas gydytojo nuro
dymų — asmenybės sveikumo į-
rodymas, 451 Alvudo radijo pa 

C T_T T c r\GOJE 

v A \ f Ų SAVININKŲ 
VAKARAS 

C H 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Daktaras Saulius ir Liucija 

į Vaičaičiai gegužės 7 d. savo 
puošnioje viloje Bellair, Fla., 

. surengė savo tėvelių Onos ir Pi-
, j aus Vaičaičių staigmenkų 40 
i metų vedybinio gyvenimo jubi
liejų. Sveikinimo kalbas pa-

I sakė A. Rūkštelė, VI. Kulbokas 
j ir dr. Petriką. Jubiliatams pa-
j dovanota dail. A. Rūkštelės 
•paveikslas — Lietuvos rugių 
lauko vaizdas, gėlių ir kitokių 
dovanų. Telefonu ir laiškais 
buvo sveikinimų iš Bostono ir 
Washingtono. Svečiai džiaugė- į į £ ~ l į į į į 5 
si šeimininkų vaišingumu, o lie
tuvišką širdį glostė jų vaikučių, 
"Eglutės" skaitytojų, lietuvių 
kalba. 

ŽINiOS 
PALIKTI NAMAI 

Federalinė vyriausybė nu-

kiek skiriasi, rado daug ben
dros kalbos, nes jie vis tebegy
vena sportininko dvasia. Algis 
Varnas labai domisi, k a d i r 
sirgdamas, krepšininkų sėkmė
mis ir Kanadoje įvykusiomis 
sportininkų žaidynėmis. Chica-
gon numato sugrįžti apie vidurį 
gegužės. 

ARGENTINOJ 
— Lietuvių vaikų mokykla 

Aušros Vartų parapijoje pradė
jo veikti gegužės 8 d. Mokoma 
lietuvių kalba, dainos ir šokiai. 
Mokyklai vadovauja seselė An-

Master. šalia platesnio aprašy
mo įsidėjo šešetą didesnių nuo
traukų. 

X Chicagos prekybos ir pra
monės parodoj bus renkama 
gražuolė. Laimėtoja gaus 1,000 
dol. dovanų. Dalyvaus 14 tautų 
atstovių, t a r p jų lietuvaitės. 
Į konkursą atstovės gali kandi
datuoti tik ligi gegužės 16 d. 

kunigo tėvai gyvena 6351 So. 
Campbell Ave., Chicagoje. 

x Kultūrinė vakaronė Jau
nimo centro kavinėj šiandien 
skirta Romo Viesulo kūrybai. 
Ji prasidės tuoj po R. Viesulo 
parodos atidarymo. Vakaronėje 
kalbės pats dail. Romas Viesu
las. 

X Į Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklą nauji mokiniai bus pri
imami birželio 12 d. 9 vai. ryto 
Jaunimo centre. Į 5 kl. priima
mi be egzaminų tie, kurie bus 
baigę lit. mokyklos 8 skyrius. 
Kiti turi laikyti egzaminus. Kas 
nori laikyti į 6 kl., turi iš anks
to susitarti su mokyklos vado
vybe dėl peršokamos klasės 
programos. 

X Ina Užugirienė iš Worces-
ter, Mass., taip rašo mūsų Ope
ra i : "Kadangi dėl nuotolio ne
galėsiu lietuviškų operų pasta
tyme dalyvauti, siunčiu joms 
piniginę paramą 100 dol. čekiu. 
Jeigu įmanoma, labai prašau, . 
atsiųskit man šių operų progra- j 
mą ir libretus." Nedaug tėra to- j 
kių Šviesių ir kilnių pavyzdžių, panutė Pranskevičiūtė deklamuoja 

"Mamytei", Cicero lituanistinių 
mokyklų Motinos dienos minėjime 
gegužės 2 d. Nuotr. Mikalojaus 

Marąuette Parko lietuvių na
mų savininkų draugija gegužė3 sprendė atremontuot i 60 Chica 
15 d. šeštadienį 7:30 v. vaka ro goję paliktų namų, nuo kurių 
parapijos salėje ruošia pavasa- savininkai atsisakė, ir juos par
tinį banketą. Bus įdomi t r u m p a duoti, 
meninė programa, šaltų i r šiltų 
valgių vakarienė. Bankete veiks DALEY I R P E N S I J A 
baras, tur t inga loterija ir šokiai, Chicagos meras Dalev. jau , 

skaitą šį šeštadienį, 9 vai. ryto! J į Ą g 8*°" G' J o m k o o r k e s - sulaukęs 73 m. amžiaus, trečia-
Sofijos Barčus radijo šeimos į g * N a m i * » * » " * * » v o at- ^ p a r e i škė , kad j is dar ne

silankymu prisidės prie Marąuet galvoja pasi t raukt i į pensiją. 
t e P.arko kolonijos išlaikymo 
Kviečiami visi gausiai atsilan-

valandoj. 
x A.L.R. Katalikių Moterų 

s-gos 20 kuopos Brighton Par
ke susirinkimas įvyks gegužės 
16 d. tuoj po 10 vai. Mišių Ne
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėje. 

x A a. Augustas Šatkaus
kas , 88 m. lietuvis, gyvenęs 
5526 So. Oak Park, mirė ir pa
laidotas iš šv. Danieliaus par. 
bažnyčios. 

x Mindaugas Mažeika ir Li-

'PAGRA2INKDI 
kyti. J . K. 

ETNINIŲ MOKYKLŲ 
KONFERENCIJA CHICAGOJE 

CHICAGA" 

Chicagos pradžios ir aukštes
nėse mokyklose paskelbtas pla
katų piešimo konkursas tema 
"Pagražinkim Chicagą": Plaka-

Etninių mokvklų ir s t u d i j ų ' t e i S*& būti tr i jų rūšių: Pagra-
konferencija įvyks Chicagoje ž i n k i m namus, Pagražinkim mo-
sekmadienį, gegužės 23 d. 10:30 k v k l 3 . Pagražinkim aplinką. 
—2:30 v. Spertus College of 

VOKIETIJOJ 
— Balandžio 3-6 d. d. Mar ia 

Laach, Vak. Vokietijoje, įvyko 
— L. R. Katalikų federacijos, Pasaulio Katalikių Mocerų or-

New Yorko apskritis šaukia ganizacijų. unijos suvažiavimas, 
metinį seimelį gegužės 16 d. Šiame tarptautiniame suvažia-

112 vai. Angelų Karalienės pa- vime dalyvavo 45-kių k r a š t ų 
įrapijos salėje po šv. Mišių, katalikių moterų organizacijų 
!Kun. dr. Viktoras Gidžiūnas atstovės. Pasaulio Lietuvių Ka-
skaitys paskaitą apie Lietuvos talikių organizacijų sąjungai 
provincinės bažnyčios 50 metų (PLKOS) atstovavo B . Š^epety-
sukaktį. Federacijai priklau- tė-Venskuvienė — P L K O S įga-
sančios organizacijos prašo- lio.inė tarptautiniams ryš iams , 
mos gausiai atsiųsti savo ats- Suvažiavimo temos: Ta rp tau t i 

nių moters metų įvert inimas ir 
2 Pasaulio Katalikių Moterų o r 
ganizacijų unijos (\VUCWO) 
veiklos gairių nus ta tymas 1976-
1978 m. laikotarpiui. 

Be šių klausimų, sus ipažinta 
su kiekvieno a t s tovau jamo 
krašto katalikių moterų organi
zacine veikla, ieškant bendrų 
akcijos tikslų ir būdų t a r p t a u t i 
nėje plotmėje. Pasaulio Lietuvių 
Katalikių organizacijų sąjungos 

Judaica patalpose, 618 S. Mi-
chigan 'Ave. Konferenciją ren-

BOMBOS RESTORANE 
P. Vileišis Afrikoje su Kamerūno ir atstovė B. Venskuvienė p a d a r ė 
Ghanos vyskupais. P. Vileišis kai- pranešimą apie PLKOS veiklą 
bėjo Afrikos vyskupų konferencijo- ir uždavinius. J i taip p a t infor-

Trijuose Chicagos restoranuo- Je apie priespaudą bolševikų oku- mzvQ s u v a ž iav imą apie religinę 
se anksti trečiadienį sprogo P u o t ° j Lietuvoj. ^ pgįfrą padėtį paverg to je 

tadienį, gegužės 15 d. Liet. ; grupių švietimo priemonių ruo-1 bombos, padarydamos tūkstan- j — Algis Varnas,, krepšininkų Lietuvoje, ypač iškeldama k r a š -
evangelikų liuteronų "Tėviškės" j Šimo projektas, ktirio darbe 1 čius nuostolių. Sprogimai suža- "Neries" komandos ilgametis t o rezistenciją prieš okupan tą 

lojo Niko's restoraną. Bridge- kapitonas, vienas iš žymiųjų įr pogrindžio spaudos re ikšmę. 
view, Pickvv-ick House. Palatine lietuvių krepšininkų, vadovavęs PLKOS atstovė davė eilę "Lie-
ir lietuvio J e r r y Sharko's ręsto- ii- dalyvavęs lietuvių rinktinių tuvos Katalikų Bažnyčios Kro-
raną Lisle. Tiriama, a r čia neį- išvykose į Australiją, Europą, n ikos" ištraukų, kuriose ryškia i 
simaišė kriminalinis sindikatas. Pietų Ameriką, Kanadą ir kit., nusakoma tragiška pave rg tos 
Jau antrą k a r t ą Sharkos ' res- kovo mėn. sunkiai buvo susi- Lietuvos ir tikinčiųjų padėt is , 
torane sprogo bomba. žeidęs galvą ir ilgesnį laiką gu- Atstovės visą suvažiavimo metą 

PABĖGO ŽMOGŽUDYS ' l ė*'° ŠV* K r v ž i a u s ligoninėje, buvo labai gražiai i r at idžiai 
! Chicagoje, dr. G. Bylos ir dr. P. globojamos Vokietijos Kata l i -

Iš Illinois universiteto ligoni- žliobos priežiūroje. Kiek sutvir- \ūų Moterų sąjungos, kur ios 
galerijos direktorė Jaunimo cen- j 434-8382. Pageidautina. kad j nės pabėgo John Agrue, 28 m., tėjęs, ilgesnes atostogas leidžia; centras yra Koelne, narių, ypač 
t re , praneša lietuviškajai visuo- j htuanistinės mokyklos konfe- į nuteistas už nužudymą. Ligoni- Daytona Beach, Floridoje, savo jog pirmininkės dr. G. Ehr l e . 
menei, kad šioje galerijoje pa-jrėncijon nusiųstų savo a ts to- nėję jis buvo atidavęs savo in- artimųjų globoje. Sveikata la- _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — M _ _ _ 

kstą, gelbėdamas savo seserį-1 bai palengva taisosi, čia atos- iiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiimmiimimmt 

Ii j a Giciūtė bus sutuokti šį šeš- 'g ia JAV finansuojamas etninių 

1 : 

parapijos bažnyčioje. į dalyvauja ir LB Švietimo ta ry -
x Skaučių "Kernavės" tunto ba. Programoje įvairūs val-

Motinos dienos sueiga įvyksta i džios pareigūnų i r projekto 
šį sekmadienL Jaunimo centro j vadovybės pranešimai. Regis-

: didžiojoje salėje. Dėl susidėju- į tracijos mokestis 1 dol. Dau-
j sių aplinkybių ji prasidės pusva-: giau žinių gaunama pas projek-
landžiu vėliau, kaip buvo skelb
t a Naujas laikas — 10:30 v. r. 

X Dr. Marija Gaižutienė, mū
sų žinoma keramikė, Čiurlionio 

to koordinatorę Rar ia Markus, 
tel. 996-8591, arba pas lietuvius 
— Modestą Jakaitį, tel. 259-
7877 ir Antaną Dundzilą, tel. 

kaip šis. Chicagos Lietuvių Ope
ra reiškia jai nuoširdžią padėką 

(pr.) 

X Tautiniai drabužiai — jau
nimui ir senimui, įvairaus dy
džio. Galite įsigyti Balio Braz
džionio krautuvėje, 2646 W. 71 
S t , Chicago. Tel. 778-5374. 

(sk.) 

X Leono Barausko plokštelę 
galima įsigyti ir pas D. Baraus
kienę, 3533 West 66 PI., Chica
go, m. 60629, tel. 471-2185. 

(sk.) 
x Su didelėmis nuolaidomis 

išparduodami paveikslai ir rė
mai dail. A Petrikonio Mar
ąuette Meno galerijoje, 3215 
W. 63 S t , prie Kedzie Ave. 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. (8k.) 

Gera proga jaunam 
spaustuvininkui 

Jauna* spaustuvininkas, kuris tu 
rl patyrimo spaustuve* darbuose ir 
oorėtq toliau lavintis gali gauti 
ofseto antyje darbo geromis sąly
gomis Kandidatas turi turėti gerą 
liudijimą Prašome rašyti: Lith 
Oath. Press, 4545 W. «Srd Street, 
Pbfcago. ŪL 60629. Prašoma pažy-
•siti B*tXHna te L L 

rodų sezonas baigiamas mūsų 
žymaus dailininko Romo Viesulo 
paroda, kur i įvyks gegužės 14-
23 dieną. Sekantis sezonas šioje 
galerijoje prasidės rugsėjo mė
nesį, dail. Lapšienės paroda

vus. (pr . ) . 

PADEDA SUŽEISTAM 

Chicagos negrai, patyrę, kad 

Po operacijos. įvykdytos bal. 30 togaudamas turėjo progos susi- DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
d., jautėsi gerai ir pabėgo 

MdKYKLA TELEVIZIJOJE 

tikti taip pat vieną iš buvusių LIU aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC. 
įžymiųjų krepšininkų, žaidusį knygoje 
Lietuvos rinktinėje ir laimė ju-! " K f a H i o S a CIT 

Cikagiečiai galės išeiti aukš- ; šioje Europos meisterio vardą,1 * l w r i i t ' -

X Alfonsas ir Ona Mikuls-
kiai, Cleveland, Ohio, žinomi 
muzikai ir visuomenės veikėjai, 
y ra ir nuolatiniai "Draugo" rė
mėjai, šiomis dienomis jie, at
naujindami prenumeratą, vėl 
atsiuntė auką savo dienraščiui 
stiprinti. Dėkojame. 

X Jonas Jonynas, Berlin, 
Conn., atnaujino prenumeratą ir 
atsiuntė 10 dolerių auką. Nuo
širdžiai dėkojame. 

X Anka po 5 dolerius at
s iuntė: 

J . Jackevičius, Chicago, 
Emilija Sliekus, Merrillvile, 

Ind.. 
Emiy Josen. Phoenbc. 
Visiems esame labaį dėkingi. 

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

(pr.) 

x Antanina ir Pet ras Kau
šai, kurių pa ramą mūsų Opera 
jaučia jau eilę metų ir šiemet 
šių trijų lietuviškų operų pasta
tymui, kuriomis pagerbiama lie
tuviškoji kūryba , įteikė 110 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

I iPr.) 

i r 

jaunas negras taip peršovė N . ' tesniosios mokyklos kursą, pasi- [ Adolfą Andrulį, Seascape mote-
Paskatinicji On trijų ove-lComiU)f 58 m., kad šis prarado naudodami pamokomis, duoda- !lio savininką. Abu sportinin-

rų spektakliai rvyksta jau ry- regėjimą, suaukojo 10.000 dole-1 momis WTTW televizijos 11 ka-!kai , žinoma, greitai susibičiu-
• rių paremti jo šeimai. Auko jo ' nalu. Pamokos prosidės birž. 12, uavo. Pokalbiuose prisiminė 

daugiausia vadovaujantieji neg- j d. 12 v. P i rma tų pamokų šeri-! neprikL Lietuvos krepšininkų 
rų verslininkai. Kal t inamas tuo ja buvo prasidėjusi vasario 7 Į laimėjimus, pokario metus 
peršovimu R Jenkins, 19 m., d. J a pasinaudojo 3,300 čikagie 
jau yra buvęs 6 ka r tus areš- čių. 
tuotas paskutiniais trejais me- v e i k i ą Amerikoje. Palietė lie
tais. Dabar teisėjo sprendimu. — Amerokoje 1976 m. inflia- tuvių sportininkų šakotą veik-
j is iki teismo tegali būti paleis- ei ja būsianti 8 . 8 ^ . 1975 m. ! lą. laimėjimus ir pralaimėjimus, 
t a s tik jeigu būtų užs ta ty ta mi- infliacija buvo 12,2%, o 1974 m. Tiek Adolfas Andrulis ir tiek 
lijonas dolerių. 11.2%. i Algis Varnas, nors amžiumi 

Lietuvoje' 

tuo laiku atgimusį sportinį gy 
venimą, o taip pat ir 

madienį 3 vai. popiet, 
Muz. Aloyzas Jurgutis diri

guoja šio šeštadienio spektaklį. 
Bilietų kasa bus atidaryta 6 vai. 
vakaro. 

Sekmadienio spektaklį diri
guoja prof. Vytautas Marijo-
šius. Tą dieną bilietų kasa ati
daroma 1 vai. popiet. 

Abiejuose Juodo laivo, Ginta
ro šalies ir Priesaikos operų 
spektakliuose dainuoja: Dana 
Stankaitytė, Margarita Mom-
kienė, Catherine Kogutaitė, Ne
rija Linkevičiūtė, Roma Mastie-
nė, Stasys Baras, Stefan Wicik, 

(Algirdas Brazis, Jonas Vazne-
' lis. Valentinas Liorentas, Julius 
jSavrimas, Bronius Jančys, Ope
ros choras ir Vienuolių choras. 
Baletą atlieka J. Puodžiūno stu-

;dija. 
Prašome atvykti anksčiau, ir, 

jei kas nesuspėjo įsigyti libretų, 
tai galės juos gauti prie įėjimo, 

Į nes visiems patartina juos per
skaityti a rba sekti tekstą i r 
spektaklio metu. Pavėlavusieji 
turės palaukti, kol baigsis pir
moji opera, ir tik t ada p l ė s už
imti savo vietas. Visus, kurie 
dar nebuvo operoje, kviečiame 
nepraleisti paskutinės progos 
atsilankyti betuviškų operų Vaizdas is Lietuvių Operos Chicagoje spektaklių. Scena iŠ komp. J. GaideUo "Gintaro šalies". Centre 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl įdo. 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
tovėmis. Knyga didelio formato, 446 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti 

sporto ~Drauge". 
iHIIIIIHIMIIIIIIIIHIIIIIIIIIilIUIIilIlIlIlIlIlII 

jspektakliM. ^ ' |fiT«X J ttfi fdUatu R. Ifeatienė, J. Vaznelii, t MbmkuaV u ^ 
ma-

Nuotr. V. Jaeinevičiaus 

»<XX>0<>000<>0<>0<>0<>0^<>0-0-0-0-0<>0 

Marian shrines oi the 
Americas 

Parašė Titas N a r b u t a s 

Įdomi knyga anglų kalba, 
•orsta iš lietuviško loidinin, ku-
n"a reikėtų Icirkvirnrm perukai 
tyti 

Atsekant Mariios kulta nuo 
lirmu misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
siaurės Amerikos Marijos šven
tovės. 

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rtų tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platu* nauj'iausios JA 
V šventovės bei {oje esančios lie-
fuvių koplyčios aprašymas 

Knyga patraukliai ir rūp^stineai 
kleista, gaunama DRAUGE, 
'-aina &3Ū. 

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba Jos kaina $2.5iO. 
rJUnotf State gyventojai vr\t k 
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