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Saugumas ir nusikaltėlių 
pasaulis 

Dabartiniai saugumo veiksmai panašūs ne Į kovą su nusikalstamumu, bet tik į jo regu
liavimą, kad neimtų kenkti pačiam valstybes aparatui 

Laužydami Konstituciją, pa- vištai, ne tik iš "broliškų" res- bet iš tikrųjų likviduoti nu-
žsidinėdami piliečių teises bei publikų j įvairias įmones atvyks- sikalstamumą. Dabartiniai veiks-
varžydami jų sąžinės laisvę, sau- tą "kadrai", bet ir vietinis jau- mai daugiau panašūs ne į kovą 
gumo darbuotojai stengiasi iš nimas — tarybinės mokyklos pro- su nusikalstamumu, bet tik į jo 
vienos pusės veikti tyliai, paslap- dukcija. Vis daugiau pasireiškia reguliavimą, į tam tikrą ribojimą, 
čiomis ir klastingai. Iš kitos pu- kažkoks sugyvulėįimas, bepras- kad neišeitų virš ribų, nepasida-
sės — nori palaikyti baimės, ne- mis žiaurumas, šėtoniškas sadiz- rytų • nesuvaldomas ir neimtų 
tikrumo ir nepasitikėjimo atmos- mas. Nakties metu pereiti nuo- kenkti pačiam valstybės apara-
ferą. Nori, kad žmonės, išgirdę šalesnėmis miestų gatvėmis da- tui. O piliečių sveikata, ramybė ir 
vien tik saugumiečio vardą, pa- rosi ne tik pavojinga moterims, gyvybė — antraeilis dalykas. Dar 
sijustų menkučiai ir bejėgiai. Pa- bet ir kiekvienam ramiam pilie- geriau, jai jie jaučia pastovų pa
slaptingumas turi gimdyti pa- čiui. Niekas negali būti tikras, ar vojų iš nusikaltėlių pasaulio: tuo-
slaptingos visagalybės mitą. tokiu atveju jis grįš sveikas ir met žmonės paklusnesni, privers-

Šitam visuomenės bejėgiškumo gyvas. ti daugiau glaustis prie valdžios 
jausmui palaikyti canaudojama ~ , . . . . „ . _ . , . atitinkamų įstaigų, ieškant jose 
• i •* J . • .,. ..' O kaip ; visa tai ziun, kaio su - , D . ' • , „ , . „ _ , 
ir kita, saugumo ir milicijos or- . . y * „. ., , ' _ pagalbos. Be to, geriau matoma 

šituo augančiu nusikalstamumu ; . , . J - J „ I ; A 0 ; x : n m ; 
tų įstaigų, su dideliu skaičiumi 

Trakėnų Mažosios Lietuvos žirgai, žinomi visoj Europoj (Prieškarine nuotrauka) 

ganams, atrodo, visiška pnesin- , 
ir gybe — nusikaltėlių pasaulis. Vi- . '.->. v. . , 0 darbuoto ų, svarba 

tis piliečių saugumu ir ramvbe? ... - : . , i- „_„ •< J , Atseit, matote, kokie mes reiKa a'rodo, 
lyg kažką tai daro. Slampinėja 

,. T .- ,. nemaža uniformuotų vyrų (o hga-mzmas. įsilaužimai, apiplesi- , . - \ ? \ . . , r i . daug yra ir nsunuormuotų), or-

si matome, Kaip pas mus didėja r, . « . . . ., , - i - i. .. . . Paviršutiniškai ziurmt, nusixalstamumas, kaip plinta ir u r n v 
vis žiauresnes formas įgauna chu-

reikšmė. 

Ištirs ir sovietu; 
nusikaltimus 

Maskva nebus tabu 

beprasmis mai, prievartavimai, 
sete*1 -
— tai ka dieniai, tiksliau sakant, 
kasnaktiniai reiškiniai. Tikras nu-

• žmonių užpuldinėjimas ; 
ganizuojami draugry'-:::: :at bu
di geltonos mašinos... ~la as nuo 

GENEVA. — Jungtinių Tau
tų Žmogaus teisių komisijoje 
Amerikos delegacijos vadas Al

ingi! Tad ir toleruoja nusikaltę-Tard Lowenstein sakė, kad jam 
liūs, negirdomis praleidžia žmo- pasisekė komisijoj pravesti nu-
r i nu-'-kund'mus. Jie ne tik tarimą, kas iki šiol būdavo ta-
i -arodo iniciatyvos išaiškinti bu : ištirti, pradėti diskutuoti 

KODĖL TURIME SU RODEZIJA 
PREKIAUTI 

karto kažką pagauna, kažką tei-
. - j , .,. ., , . sia. Bet tai tik dalele to, ką is ,<nxa!t mij skaičius ne tik reskel- . . . . , . ' . . . , , . V A . . . tikrųjų turėtų paaaryti a i.m.<a-biamas, bet rupesmgai slepia- . . . ^ . T „ ., . . , . i ^ i - • ntos įstaigos, norėdamos uzti.<-mas. tiesiog kain valstvbme pa-

shpt is .Taelaū jis milžin'škas ir r i n t l ? : I k 2 i l ? ramybę, saugumą ir 
nuokai didėja. Šiuos nusikaltimus tvarką miestų ir priemiesčių gat-
vykdo ne tik seni prityrę recidi- vėse, norėdamos ne tik apriboti, 

eisiog vengia pradėti sidentų skundus. Komisijoj y ra 

ypač smulkesnius nu i- žmogaus teisių pažeidimais So 
kaitimus ir cniilig r:\zr.\o raiški 
aras, bet 
-.yrimą net tada, kai piliečiai dauguma Trečiojo pasauiio ir 
kreipiasi pagalbos. Tai per smul-1 komunistinių valstybių, t a i to-

' kie pasiūlymai v4gada būdavo at 
metami. Džiaugiasi dabar Lo-
vvenstein, kad nuo šiol neturės 
imuniteto nei viena šalis, bus 

dalyk aš, ta: neaiškus atvej<s: 

WASHTXGTONAS. — Sen. 
H a r r y B y r d (D., Ind.) buvo vie 
n a s iš autorių rezoliucijos, pri
imtos 1971, leidusios pramonei 
p i rk t i chromą iš Rodezijo3. Jung 
t inės Tau tos t ada buvo nubalsa
vusios paskelbti boikotą Rodezi-

išklausyti di-1 J * Amer ika jo nesilaikė. Dabar 
n u t a r t a la ikyt is J . Tautų rezo
liucijos h- boikotuoti, bot Byrd 

tai gal kitaip buvo.. t 

CBus daugiau) 

Krikščionys demokratai Narkotikų augintojai 
prieš teishi pažeidimus 

galima tirti visur, kur reikia 
("Chicago Sun-Times"). 

Madridas. — Vakarų Europos 
krikščionys demokratai griežtai 
protestuoja prieš žmogaus teisių 
pažeidimus ir jų slopinimą ko-

valdomuose Europo-

šaudo lėktuvus 

Meksikos Miestas. — Narkoti-

Numatomi ūkiniai 
sunkumai 

Angoliečiai tebelaiko 
Zairo mieste 

Pagalba New Yorkui 

sako, jog šiuo a*veju Amerika 
palieka priklausoma mae Sovie
tų Sąjungos. Tik Rodezija ir so 
vietai turi diromo. 

"Esame verčiami nutraukti 
prekybą su draugišku kraštu ir 
remti gatimą priešą", s-\!:o sena-1 
torius. To'iaų jis paminė.io. kad 
Idi Amin išžudė savo taatiečių 
nuo 50 iki 300 tūkstanc'ų, bet 
mes visai nieko dėl to nedarome. 
tik sukoncentravome savo dėme 
sį i nedidelę sali, Rodezi.ią ku-i 
riai tokių ka.'t.inimų niekas ne-! f 
gali primesti. 

Senatorius kritikavo ir Vals
tybės departamentą už pareiški 
mą, kad chromas jau nėra rei
kalinga s t ra teginė žaliava. Jei-

Dar apie žemes 
drebėjimą ok. Lietuvoj 

MASKVA. — Sovietų Tasso 
žinių agentūra pateikė šiek tiek 
žinių apie kovo 4 įvykusį žemės 
drebėjimą, kuris , kaip jau skel
bėme, palietė i r Lietuvos teri
toriją. Tos dienos vakare dre
bėjimas buvęs jaučiamas Vil
niuje ir kitose vietose. Sov. Lie 
tuvos Geologijos mokslinio ty
rimo instituto skyriaus vadovas 
K. Sakalauskas pranešė, kad 
būta 1 — 2 balų smūgių. 

Spėjama, kad praeity Lietu
voje buvę keli 3 — 5 balų stip
rumo žemės drebėjimai. Vienas 
jų minimas 1195 — 1196 m. Ki
jevo metraščiuose, kitas drebė
jimas Lietuvoje buvęs 3230 me
tų gegužės mėnesį. 1904 metų 
žemės drebėjimas, su centru 
Norvegijoj, palietė ir Žemaiti
ją. 1940 lapkričio 10. žemei dre 
bant Karpatuose, drebėjimas 
buvo jaučiamas ir Vilniuje. Vi
si šie žemės drebėjimai Lietuvai 
nebuvę pavojingi, nes žemės plu 
tos storis mūsų teritorijoje sie
kiąs apie 40 kilometrų. 

Ispanija paleidžia 
politinius kalinius 

MADRIDAS. — Ispanija grei 
i tu laiku paleis arba sutrumpins 
bausmes visiems politiniams k a 
liniams. Tokių y r a 170. Rus pa
leisti, kurie nė ra įvelti i jokius 
teroro veiksmus. 

• ^ . s 

mumstų 
kraštuose. Madride susirinkę 
Europos krikščionių demokratų : n u o t o - i ^Istijoj ieškojo opiumo ir 

viffr 

KTNSHASA. — Zairo vyriau 
sybė įspėjo Angolą, kad bus pa 
naudotos visos jėgos ir bus iš 
vyt i Angolos įsiveržėliai. Ango- P t i k r a i t a i P y r a - tei t u r ė t u v i e I 

ITASfflNGTOKAa — Iždo ! liečiai, greičiausiai padedami š a i a P l e t a i pranešti preziden-j 
VVASHINGTONAS. čia sekretoriui ^Michael Blumen- kubiečių. įsiveržė į Zairą prieš * * *J ^ į g " > J * | 

kų gaudytojų lėktuvas buvo P a- lankęsis britų premjeras James t h a l s u t į k o New Yorko miestui penkias - • 
šautas, kai jis leidosi Santa Rita 
aerodrome, pietinėj Chihuahua UCUB UKUUUS pianasauja. u^i- pasko 
valstijoj. Du valdininkai ir pilo- nius sunkumus. Sunkumai pa- paskelbti bankrotą. Duodamas j Angoloje paneigiamas įsiver 
tas buvo sužeisti. Lėktuvas kai- lies Europą labiausiai, Ameri- pinigus, Blurr^nthal įspėjo mies'- žimas, sakoma, kad tai padarė 

ką mažiausiai. Padidės bedar- t 0 tėvus, k a i jis seks jų finan- sukilėliai Katangos provincijos, 
bių, sumažės produkcija, pra- sinę politika, tf j ie sugebės su-; ku r i savo laiku norėjo ats iskir į ^ ™ ^ , _ p ,, t Jp,. 

SANTIAGO. - Čilės karinė ^ gyveimo s tandar tas labai ma- balansuoti biudžetą. ti nuo Kongo, dabart inio Zairo. g o s n a f t o s . S u t ų ž a l i k 
Tais Angolos aiškinimais niekas 2 :_:_ * : __i-:i—_T-

lankęsis britų premjeras James t h a l s u t i k o N e w Yorko mies tu i ; Penkias dienas ir uzeme t r is p ^ ,„~7l—MmTk! »rtm7 
Callaghan yra pesimistas. Ki- d u o t i 225 - i i dol paskolą Be l i e s t u s . Du iš tų miestų Zairas » Sovietų Sąjungos J i s pabre-
«• ~ & Vr F - . -, . a " o t l ^° - ' • , p 4 - . . iotcipTMP že- kad negalima nutraukti ry
tiems metams pranašauja uki- p a s ko los m-estas būtų tu rė jęs ; atsiėmė. * J 

maruanos slaptų laukų. unijos po!itm-o biuro nariai pri
ėmė ir paskelbė rezoliuciją, ku
rioje pažymima, kad komunistų I junta susekė du suplanuotus I žai pakils. Labiausiai pajus naf j Praėjusį 
valdomų Rytų Europos kraštų: bandymus nuversti režimą. Juos | tos neturinčios šalys. | turėjo sum< 
gyventojų teisių varyžmas pažei-1 organizavo krikščionių demokra 
džia žmogaus orumą ir priešta- j tų žmonės. Minimi ir jų vardai : 
rauja tų kraštų vyriausybių pri-! Andrės Salvidar, parti jos pir-
siimtiems tarptautiniams įsipa- j mininkas. ir Tomas Reyes. bu-
reigojimams — Jungtinių Tautų: vęs pirrnininkas ir \'ėiiau sena-
Chartos principams, Visuotinės Į torius. 

Po to, kai buvo paskelbta 
apie bandymą nuversti režimą, I v y r ; būstinę. Teisingumo minis-1 rekorduoja 

Į šių su tais, iš kurių esame pri
versti importuoti būtinos žalia
vos. Išskaičiavo tas žaliavas: 
chromas, platina, kobaltas, plu-

žmogaus teisių deklaracijos dės
niams, Europos kraštų pasirašy
tai žmogaus teisių apsaugojimo 
konvencijai. Žmogaus teisių var 
žymas komunistų valdomuose 
kraštuose ypač prieštarauja Hel
sinkio konferencijos nutarimams. 

Birželio mėnesį Belgrade Įvyk
siančioje konferencijoje bus iš
keltas žmogaus teisių pažeidimų 
klausimas ir bus viešai pareika
lauta, kad atitinkamų kraštų vy
riausybės kruopščiai laikytųsi 
Helsinkyje prisiimtų Įsipareigoji
mų. Vakarų Europos krikščionių 
demokratų unijos politinis biu
ras, paskelbęs rezoliuciją dėl 
žmogaus teisių apsaugojimo, yra 
šio tarptautinio sąjūdžio vykdo
masis organas, kuriame dalyvau
ja žymūs Vakarų Europos krikš
čionių demokratų veikėjai, jų tar
pe Belgijos m'nis'ras pirm'n;nkas 
Tindemans, Italijos krikščionių 
demokratų partiios pirmininkas. 
buvęs premjeras Moro ir kiti. 

ADEN. — Kubos diktatorius 
Castro iš Libijos nuvyko į Pie
tinį Jemeną. Libijoj pas Kadua-
fį r iesejo 10 dienų 

I tų už 55 m 
ROMA. — Šeštadienio vaka-j3k<>lų graži:/.; 

re Romos policija kovėsi su': BOSTONAS. 
35.000 studentų, kai jie bandė Biggs, iabiaus 
užpulti Čilės ambasadą prie Va- Į f o m 

tikano. krikščionių demokratų tų. mirė. Ki -
rikoj nuo 192!' 

Čilėje uždraustos visos politi- teriją, Fordo ir Gulf Oil busti- į plokštelių k 
nės partijos. nes. Buvo nemaža sužeistų. į minima da'-

ktadienį miestas 
ti visokių sąskai 

dol.. o šiandien 
64 mil. dol. 

— E. Power 
ai žinomas var
sų! aukęs 70 me

lš Anglijos, Ame 
m. J is labiausiai 

ir Schwann 
loge jo rečitalių 
u negu 50. 

netiki . tieriais t u r ime palaikyti gerus I A d m i r o I a 8 s^fiSfield Turner. nau-
rySius- ' jasis CIA direktorius 

BRAZILIJA NUTRAUK! 
GYNYBOS SUTARTI 

Tegul Brežnevas 
įrodo darbais 

Paryžius. — Garsioji prancūzų 
rašytoja Simone de Beauvoir at
viru laišku kreipėsi į Helsinkio 
konferencijos baigiamąjį aktą pa- _ 
sirašiusiųjų valstybių vadovas, BRASILIA. — Brazilija nu-, kas LotyrJą A f r i k o j . Uaderdo 
pražydama paraginti sovi.^tųl t r a , j k ė 25 metų senumo apsigy-1 reikalų ministerija painformavo 
Brežnevą išlaisvinti rusų medi-į nimo sutart į su Amerika. Nu- į Valstybės departamentą, jog ne 
cinos daktarą Michailą Steną , | t raukė protestuodama dėl Ame gali toleruoti kišimosi į Brazi-
kuris prieš, trejus metus buvo ne-į rikos kritikos žmogaus teisių reįlCjM vidaus r>-ikalus. Primini-
teisingai nuteistas į koncentraci- kalu. Diplomatinė krizė pras i - ' m a s i r žmogaus trinių gerbimo 
jos stovyklą. Savo laiške prime-jdėjo prieš savaitę, kai Bra- i Y™ viena sąlygų, kuriomis Ame 
na, kad Brežnevas viešuose pa- j zilija a tmetė 50 mil. dolerių ka- j r ika teikia pagalbą. Tokius rei-
reiškimuose nuolat tvirtina, jog rinės pagalbos, nes ji buvo są- j kalavimus nubalsavo Kongre-
jis gerbiąs Helsinkio konferenci- lygojama ir žmogaus teisių ger - Įsas . ir Valstybės departamen-

nutarimus. ' bimu. ! tas įpareigotas priminti. Kokie 
yra Brazilijos n v. si žengimai? Sa 
koma Valstybės departamente: sąjunginin-į ..... , ,". , . . . ^ J * ; politinių kalin;- kanktnunai ir 

j dėl tų kankinirr ; ir kitų priežas 
i čių didėjąs konfliktas su Brazi-

l Kanados atoaiuua tyria* centras. Uver 

jos baigiamojo akto 
"Tegu sovietų komunistų lyde
ris šiuos savo žodžius palydi 
konkrečiais veiksmais, tegu veiks
mais paliudija, jog jis tikrai lai
kosi savo paties pasirašytų įsipa
reigojimų. Vienas pagrindinių 
Helsinkio konferencijos nutari
mų liečia visų žmonių teisę lais
vai keliauti. Ponas Brežnevas to
li gražu neprina/jsta šios teisės 
savo piliečiams", — pažymi 
pranh~izų raŠy'oja. 

BUKAREŠTAS. — Ieškant 
žuvusių po žemės drebėjimo, po 
griuvėsiais buvo užtikta 58 me
tų moteris gyva ir sveika. Už
g r i au t a buvo 8 dienas, neturėjo 
nei maisto, nei vandens. 

Brazilija iki šiol buvo ištiki
miausias Amerikos 

Sniego audra 
vid. vakaruose 

DENVERIS. — Sniego aud 

Ii jos katalikų Bažnyčia. 

KALENDORIUS 

Kovo 14: Leonas, Matilda. 
r a Colorado, Kansas. Nebras-1 Sugardas. Vilgailė. 
koj , S. Dakotoj ir VVyominge 
vietomis sulaikė judėjimą, kai 
kur sniego pusnys siekė 30 pė
dų. Magiausiai 3 asmenys užtik 
t i mirę. Tautinė gvardija heli
kopteriais teikia pagalba. 

Kovo 15: Lionginas. Liudvi 
ka, Aujotas. Gunta. 

Saulė teka 6 06. leidžias 5:55 

Daugia 
apie oo 

šilčiau, 

file://r:/zr./o


DRAUGAS, irirmadienis. i^TT m. kovo men. L4 d., tflfl^llSSH 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

GROŽIO AKIMIRKOS .fone. "Grandinėlė" atsivežė ir sa-
- '- • vo 5 asmenų orkestrą, kiekvienas 

Pasaulio Lietuvių Bendruome- i $ A k i s publikos buvo palvdėtas 
nes valdybos rengtas Clevelando į triukšmingomis ovacijomis. Sep-
"Grandinėlės" koncertas kovo 5 j t ; n t a s i s "Grandinėlės" pasirodv-
d. Marijos aukšt. mokyklos salė- į mas C h i c a g o i e vėl užbūrė vyres-
je sutraukė..ne lik pilnujėlę, sav- n i u ] - u i r }a u nųjų žiūrovų šir-
\ę vyresniųjų ir jaunųjų žiūro- j į j s" 
vų, bet taip pat paliko ir neuž-
mirsUamas grožio akįąųrJĮa 
Šo^ių tVyffgjįį^ įuskirsiyias,,,;! 
tris dalis su palyginus trųpipojnis 
pertraukomis, pro žiūrovų akis 
prabėgo kaip vienas įštisa> ir. sce
noje puikiai sulydytas ,spek;akUs, 
nors kiekvienas a tlijęiąs^okis bu-

T R E I J T i r U A N l A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
8 Seouod class Postage paia at Caicago, Uknois. rmbiushed daity, r 
s except Sundays, Legal holidays, days after Christmas and Eastet s 
•r by the Lithuanian Catholic Press Society -

2 Subscription Rates: $30.00 — Chicago, Cook County, Illinois = 
S and Canada. Elsewhere ia the U.S.A. $28.00. Foreign coun- s 
I tties $31.00. = 
g — = 
S Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u* gautas prenume- i 
S ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, s 
S gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi S 
a mokėięs. ' 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

Šalia kitų. '"Grandinėlės" kon- j 
' eertan atsilankė Lietuvos gen. Į 
konsule J. Daužyardienė, PLB į 
pirm. Br. Nainys, vysk. V. Briz-'į Svečiai Vasario 16-sios minėjime Los Angeles 
gys. IV Liet. Jaunimo kongreso * ___Ė____m_____m_______^___^^___ 

oetams 6 mėn. 3 men. a 
Chicago,£ook apskr. 
a Kanadoje 
Kitur JA.V. 
Užsienyje — 
Savaitinis ... . . . . ._— 

$30.00 
2&00 
31.00 
20.00 

S 17.00 
16.00 
19.00 
13.00 

$I2.0C S 
11.00 g 
13.00 s 

7.00 | 

rengimo pirm. A. Šmitas, atvykęs | 
iš V. Vokietijos, PLJ s-gos pirm. 
G. Juozapavičiūtė, atvvkusi iš 

vo savitas iuumys m »**> į - ; Kanados, "Cicero Life" 

LIT. MOKYKLOS PADĖTIS 
NĖRA ALIARMUOJANTI 

mokiniu. 

reografija, tięis.. ir. variikiaa»i» Z*ūr vyr. re
daktorius O G a r a su žmona, nau-i rint iš saiės į besikeifci&n.čms vei

dus ir šviesas, atroclė, kad '"Gran
dinėlės"." šokėjai yra labai įayuei. 
Prieš kelerius metus , lankantis Po koncerto Jaunimo centro 

! šiais metais — 1.680 
Lit, pradžios mokyklų srauVika 
liudija, kad mokinių mažėjimas 
jose nėra labai bauginantis ir gal "Draugo" š. m. vasario 16 d. 

jėzuitų provinciolas ;.'asdoje paskelbta, kad Chicagojej tesudaro tik 5 proc .Kas be *co. \e\ 
nba ir daug kitų. j stojančių^ mokyklas vaikų^su- ^v^ turėtų gerą valią, mokinių 

galėtų būti dvigubai daugia-* 

Clevelande, "'Grandinėlės"' vado-]kavinėje įvykusioje vakarienėje 
vas L. Sagys čia rašančiam pa- i koncerto rengimo komisijos pirm. 
stebėjo, kad gerai paruošiį šoką- į inž. K. Dočkus nuoširdžiai dėko-

jasis l i e t 
kun. L. Zarem 

mažėjo 20 proc. per metus. Cook 
apskrityje nuo rugsėjo mėnesio 
užsidarė 15 pradžios mokyklų. I AUKŠTESNĖS LJT .MOKYKLOS 
Todėl mums be galo idomu, ko-i 
J M šiandien yra lituanistinių; LB Švietimo tarvbos paske'b-

ją r enaa o metų. i odei nuostabų,ho Įaunies^ems Grandinėles s o - | m o k y k l ų t i k r o v ė Į t a i a t s a k o ^ 1 ^ d u o m e n į m i s ' ^ j j ^ - • 
kaip sį kartą oe jaunučiai, šoke- \ kebams, jų vadovams Sagiams i r j į j p a r u o š t a LB Šv* 
jai buvo gerai paruošti,ir. atrodo, j visiems talkininkams. Savo 
per trumpesni lajką, negu 5 m , į džiaugsmą išskirtinai gražia t a u - ' r a | 0 n e . į kurį įeina Chicaga, Ci-

*l _ r O M r i i > * i / * i Q -i I U i / v n / i r A i f t i i m mm i i i v i i r t L-i<-\ L-i/-\ vv^/vyn-v «r 

ką paruošta LB Švietimo tarybos j i i r . mokyk!ų JAV iš viso veikia 
M statistiką. Pyz. Vidurio Vakarų j aštuonios. Šiais mokslo metais jas 

lanko 397 mokiniai, 1974 - 75 m. 
'"Grandinėlė"' į Chieagą atvežė tinio šokio meno švente išreiškė i c e r 0 Lemontas, Clevelandas Det-
programą, kurią buvo specialiai | PLB pirm. Br. Nainys, liet. j ė - j r o i t a i k o m a n a ir kai kurios'kitos 
paruošusi Ohio Council of Art 
festivaliui ir ten už tą .programą 
laimėjo specialų ir .aukštą atžy-
mėjimą. Chicagos , spektaklį iš
radingu apšvietimu- pagyvino C-
Rukuiža, vietoje dekoracijų įžan
goje ma tėme Lietuvos vaizdus 
skaidrėse, o Gaidžio -šokis buvo 
atliktas Lietuvos kaimo sodvbos 

zuitų provinciolas kun. L. Za
remba, o rengėjams ir visiems dė
kojo "Grandinėlės" siela ir šir
dis L. Sagys, neužmiršęs ir savo 
pagrindinių talkininkų A. Bliu-
mentalienės ir Sagienės. Jo žo
džiais, "Grandinėlė", laikosi tėvų 
ir gyvuju lietuviu kolonijų dė-

U ' 

mažesnės kolonijos, lituanistinėse 
pradžios mokyklose 1974 - 75 m. 
mokėsi 992 mokiniai, 1975 - 76 
m. — 984, šiais 1976 - 77 m. mo
kosi 978 mokiniai. Mokinių skai-

lankė 424, o praėjusiais moks b 
metais lankė 389. Reiškia, kad 
šiemet jas lanko daugiau moki
nių, negu praėjusiais mokslo ma
tais. Didžiausia jų yra K. Done
laičio aukšt. l i t mokykla su 136 

tuvių katalikų šventovę, I 
kur skamba lietuviškos giesmės! 
ir b'etuvišk-a* žodis, aup šio nava- j 
sario vargonininko vietą užimti | 
yra pakviestas muz. Faustas Stro-1 
Ha. ilgametis Lietuvos Vyčių cho-j 
ro ir Jaunimo centro choro vado- j 
vas bei dirigentas. Tikimasi, kad, 
susilaukus tokio energingo ir vi
sus jungiančio muziko, lietuviš
kas gyvenimas Brighton Parke, 
kur veikia stipri lietuvių parapi
ja, vieninga LB apylinkės valdy
ba, kur išdygo puikiai įrengti Šau 
lių namai , smarkiai pagyvės. 

Redakcija dirba 
— 4:3< 

H 8 3 0 — 12.00. 

kasdien d • Redakcija straipsnius taiso savo S 
a &30 — 4:30, šeštadieniais p nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių S 
"" § nesaugo. Juos gražina ūk iš anks- s 
a • Administracija dirba kaa 5 to susitarus. Redakcija už skelbi- š 
a dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- S mų turinį neatsako. SkelDimų. kai- £ 
I dieniais nuo 8:30 iki 12:0C s nes prJsijnčiamos ąayus prašymą,. ~ 
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POPDEŽLAUS ŽODIS 
PRAMONININKAMS 

mokiniais, Chicagos aukšt. lit. 
čius paaugęs Dariaus - Girėno i it. j m o k y k | o s e š i a i s mn-Ąfi m £ ta is 
mokykloje nuo 111 1974 - 75 m. ^ d i r b a 49 mokytojai. Pedagoginį 

Lituanistikos institutą Chicagcie 
ir aukšt. lituanistikos kursus Cle 
velande lanko 74 studentai, 1974 
- 75 m. jų buvo 81, o praėjusiais 
mokslo metais — 83. Sudėję vi
sus skaičius \ krūvą, randame, kad 
1974 - 75 m. lituanistikos mokčsi 
2,236 jaunuoliai, praėjusiais mok-

L o s Augeies Vasar io 16-s ios minėj ime dainuoja kvartetas. Dabšys , 
Pol ikait is , Seiiukaą, Jaraš iūnas . Nuotr. A. Gulbinsko 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
LIETUVOS r f E J s S R A U K I O 

KON.SULO DR. JLtSLLVlh 
B I K I > K I O AKADF2«MA 

; : Lk&iLuvoa garbes 
Dgsymetis •Lie^uTg^.; ga rbės 

konsuJaa dr. Ju i ias Bielskis, su
laukęs 85 m., staigiai mirė 1976 
m. gruodžio 26 d. Dideliame nu-

• A J -i^ * i'AI ,1 
PAVASARIO BALIUS 

iki 154 Šiais mokslo metais. T ra 
purį paaugusi ir K. Donelaičio 
pradinė lit mokykla, bet kritusi 
Lemonto nuo 109 1975 - 76 m. 

į iki 97 šiais mokslo metais, nors 
į Lemontas yra auganti kolonija. 
j Ūgtelėjo ir Clevelando §v. Kazi-
t miero lit. mokykla nuo 88 1975 -
176 m. iki 119 šiais metais. Bet 
j tai išdava to, kad šių mokslo 
į metų ten jau, nebepradėjo Vysk. 
(Valančiaus lit. mokykla. 
1 

i Rytų rajone veikia II litua-
i mistinių pradžios mokyklų ir jo-
I se mokslo metais mokosi 465 mo
kiniai, kai tuo tarpu 1974 - 75 m. 
mokėsi 581. Pridėjus Vakarų ra
joną, kur yra vienintelė mokyk
la — Los Angeles su 131 mokiniu, 
randame, kad Šiais mokslo me
tais l i t pradžios mokyklas visose 
JAV lietuvių kolonijose lanko 
,574 mokiniai. 1974 - 75 m. jas 

Popiežių Paulių VI-jį aplankė 
Italijos krikščionių pramonės 
įmonių vadovų sąjungos nariai, 

TeL P E 8-3329 

DR> ANMA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, N O S I E S IR 

G ė R K L E S LIGOS 
2858 W«st 63rd Street 

Valandos paga l susitarimą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija Ir moterę tiso* 

Ginekologine Chirurgija 
6 4 4 9 So. Puia.sk* Boad (Crawford 
Medical BuUding) . TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-S004. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
#132 So. Kedzie Avenue 

K o m o j e d a l y v a v ę S a v o k o n g r e s e , i VaL: pirmad., antrad. ir ketrirtad. 
, . ' » . . _ , . 6 iki 7:30 vai. vakaro. 
j iem ta r t ame žodyje Paulius 
VI pabrėžė, jog pramonės ga» į 
minami tur tai visada privalo 
būti teisingai paskirstomi ta rp \ 
visų žmonių. Popiežius paragi-

Šeštad. nuo 1 iki S vaL 
Pagal susitarimą.. 

Ofiso telef. WA 5-2870 
Rezid. tei \VAJhrooK 5-3048 

no krikščionis pramonės įmo- : 

nių vadovus visada būti ištiki-
slo metais 2,152, o šiais mokslo į mais juos jungiančios sąjungos 
metais —2,041. Juos visose JAV sibrėžtiem tikslam — ugdyt i ; ^ . ^ ^ , . , . t r e č . m š e š t a . 
mokyklose šiais mokslo meteis j darbo ir ekonomijos pasaulyje; 
moko 247 mokytojai. Apie lėšas, | krikščioniškas vertybes, k a r t u j 

perteikiant darbo pasauliui -
Bažnyčios sociannį mokslą. 
Kaip krikščionys, kalbėjo Po-! 

bartinė LB Švietimo taryba su jos | piež:>is, jūs privalote atsisakyti į 
savanaudiškumo ir egoizmo;! 

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

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet, 

ktad. 1-5, treč. ir 
ik susitarus. 

vadovėlius ir kitką, reikalingą t;; 
lit. mokslo židinių išlaikymui, 
pakalbėsime kita proga, nes da-

pirm. Br. Juodeliu aplinkraščiais 
pateikia kruopščiai f 
formaciją ir statistiką. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremS 

DR. EDMUHD L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 

TeL of iso ir b u t o : OLyrapic 3-415P 

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

1443 S o . 50th Ave . , Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 

išskyras trečiadienius. 
šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet. 

TeL R £ t u u i e e 5-1811 

DR. WALTER i. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: piirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. "nuo 12-4 va., popiet ir 6-i 
ttt. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGC 
Kf DIKIV IR VA1KC LltiOS 

SPECIALI ST£ 
MEDICAL BUUUDCNG 

7156 South W«stern Avenoe. 
Vaiandos: Kasdien nuo 10 va., ryte 

iki 1 vai. popiet. * 
Ofiso tel. R E 7-1168: rezid. 239-291* 
Ofs . H E 4-1818; Rez. P R 6-9801 

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

Spec ia lybė v idaus l i gos 
2454 W e s t 7 1 s t S t r e e t 

(71-o*į ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirrnad., antrad., ketvirtad. t; 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

pateikia kruopščiai paruoštą m - j vadovaudami pramonės imonėm. j ketv. 1-4 ir 1-9-, antrad. ir penkt. 
c .. . : . ., . - . , _ . : . , h o - 4 ; šestad. 1 0 - ' «>i 

I 

(AUNAS VEIDAS . 
BRIGHTON PARKE 

Iš patikimų šaltinių teko su
žinoti, kad Į Brighton Parko lie-

jūs tur i te visada rūpintis, kad 
j įmonių pelnas būtų teisingai 
i skirstomas tarp visų Įmonės 
j darbininkų, kurie turi jaus t i s 
: lygiateisiais ir atsakomingais 
; bendruomenės nariais. 

-3 vai. 

Los Angeles skautų-eių sto
vyklavietės ' 'Rambynas" komi
tetas balandžio 16 d. 8 vai v. ren 
gia t radicini Pavasario balių, j 
Programą atliks A. Polikaičio, 

, vadovaujamas mergaičių seks-
liūdime paliko ištikimą gyveni- J ^ ^ k u r i g j a u g a n a ? e r a j p a ^ 
mo d r a u g ę — žmoną Oną. duk- g i r o d ė kituoSe ijetuvių*"parengi ' 
rą. sūnų ir visus. .Los Angeles : m u o s e _ 
bei jos plačiųjų .apylinkių lie-j ^ ^ j į į į v ^ g i š t a i g i n g o : 
tuvius. Beveik nepraėjo nei v r e - j k l u b o p a t a l p o s e % R ^ e r a Count-: 
nas didesnis įvykis, kunąme ; r y Q a t e j 1 2 5 Q C ^ J r>r., Pacific i 
konsulas su žmona nebūtų daly- P a i i s a d e s . P u i k i ^ į , r o m a n t i š -
vavęs. todėl jie visiems buvo ar - , k a a p i i n k a > g e r i p į e t ū s . ge ras I 
t ina ir savi. Tačiau negailestin- Continental orkestras, kuris sa- J 
ga mir t i s dirba savo ir išrauna j v o m u z i k a prisitaiko prie senų 
iš gyvųjų ta rpo , rodos, tą. ku r i s ' i r p r i e jaunų, 
galėtų da r gyventi ir naudingą, ^ ū ž s i g a ^ t i E | 

Lietuvai darbą atl ikti . , Abelkienę. Orange Co, (714) -1 
Vasario pabaigoje O. Biels- j 523-2O66, B. Dabšienę (213) 

kienė sulaukė 80 m. i r , svečio- j 665-4303, D. Navickienę (213) 
damasi pas savo kaim>-nes,; 464-790, J. Ugianskienę (213) 
staiga suklupo ir išvyko amži- į 789-1347, G. Venckienę, St. Mo-
nam poilsiui pas vyrą. Supran- jnjca (213) 451-2479, K Vidugi-
*ama. ja3 buvo liūdnas vienišas , rienę. Palos Verdes, (213) 377-
svvenimas po t iek daug gražaus j 3192. V. Iri. 
bendro gyvtn imo metų . Neiš-j 
laikė nuliūdusi ir skausmo pil-j 

O P T I C A L S T T J D I O 
\TOLETA KAROSAITfi 

7051 So. Wa,=htcnaw. T ^ . 778-«?0e 
Pritaiomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didc-!ig akinių rSmu pasirinkimas. 
V a i : pirm., antr., penkt. 10-5:f0 

Ketv. l-g v. vak. šešt. 10-4 v. p. p 
Trečiadieniais uždaryta. 

i 

m 

mm 

f 
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Ofs. teL 735-4477; Rez. 346-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Specialybe — Nervu ir 
Eroot-iines Sicos 

CRATVFORO KEDICAJL HOLDING 
S449 So. P-ilaski Road 

Valandos pagui ausitarimą. 
. I 

Rezid. tel — GI 8-6873 
DR. W. M. EISiN-EiSiNAS 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
8132 So . Kedzie Ave. WA 5-2670 

V'aiartdo^ paga! -ajsitarif>?ą Jef o*-
ataliepia <kambiriU: >ii 2-OOOI. 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AK1V IJGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 XO. WABASH AVE. 

•*200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pag-al sus.tartmą. 

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salė, nesersiai vi -iškai atnaujinta ir pers tatyta . Dabar čia yra dvi di-
dižiulės salės, talpinančio^ po 450 ir 300 žmonių. Abi -alšs turi pačius modemiškiaus ius Įrengimus ir abi 
yra pilnai Įrengtos , apstatytos . Dabar po jos stogu v kata beveik visa l ietuvių kolonijos veikla, š iam visam 
darbui iš le ista: 200,000 dol. 

.̂ a š irdis . Tikėkime, k a d Vieš
pats suteiks j iems abiems am
žiną gyvenimą savo kara lys tė-

PAMINĖJOME 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTI 

Atitinkamus montažus, savo 1 Pavasaris (rrvuz. J. Gaižausko), 
mokytojų padedami, pastatė Chorui dirigavo m o k y t A- Po 
m ir V skyriai . P o to X sky
riaus mokiniai R. Bureikaitė, 
G. Grušas. A. Mičiulytė. A. Nel-
saitė, L. Polikait is i r R. Sodeika 
supažindino su Lietuvos istori
jos apžvalga ir svarbiaisiais mū
sų tautos įvykiais. Dar kalbėjo 

Šv. Kazimiero šeštad. lituanis 
tinė mokykla Lietuvos nepri-

Kovo 27 d. 12 vai. Šv. Kaži- klausomybės sukaktj paminėjo R Polikaitis apie lietuvybės iš 
miero parapijos salėje įvyks a.a. ' vasario 12 d. Suėjus j salę moki- lajirymą jaunimo tarpe. 
Lietuvos konsulo dr . Ju l iaus , niams. jų tėveliams ir mokyto- programa buvo baigta daino-
Pii Mįin pagerbimo akademija . : j ams ir mokyklos vedėjui V. Pa m i s x i r n ^ ^ p a d a i n a v o liau-
Iniciatoriai yra ALTa. LB Va-J žiūrai paaiškinus šios sukakties ^ ^ dainas: Garnys ir Aš išėjau 
karų apygarda , BALFas. Tau- prasme, prasidėjo mokinių pa-; j girelę (Užrašyta J- Bertulio). 
tinė Sąjunga, ramovenai, šau-į ruošta , mokytojų priežiūroje j Veresniųjų skyrių mokiniai i r 
liai ir I^SS Ramiojo Vandenyno \ programa, 
rajonas. Bus įdomi ir graži pro- į Patr iot inius eilėraščius dekla 
gramą. ma*o L Nelsaitė, HI sk. mokinė. 

Pagerbkime a, a» Bielskius D. Navickaitė, DI akyr., ir D. 
savo gausiu ialyvavifeu j Trotmanaitė ir V. čekanauskai-

Bengimo K-tas tė, V I skyr. 

r I 
likaitis, akordeonu pr i tarė R. 
Polikaitytė. Minėjimas baigtas j 
Lietuvos himnu. 

Rita Bureikaitė Į 

Telef. — 337-1285 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisas: 
7 0 0 Nor th Michigan, Sa i te 409 

Valandos pagal susitarimą. > 

mokytojų kursų klausytojai pa 
dainavo šias da inas : Kokiais ke 
liais bekeliaučiau, Lietuva bran 
gi (muz. J. Naujal io) , Partizano 
mirtis (aaiz, F . Strolioe), Su 
mokslu (muz. J . Zdaniaus) i r 

MARC ĴETTE AUTO CLINIC 
6555-59 So. Califomia Ave. — TeT. 471-0233 

" 476-8872 
I žeienio ir .Amerikos automobiliai. 

Tane u ir vėsinimas (AIR CONDITTONL\TG) 
STAiiDz.Al 6 mėnesių a r 6,000 myliu garantija 

už mūsų y b ą (pataisymus). A tda ra nuo 7 v. ryto. 
rki 10 vai. vakaro. Savininkas Norbertas Langys 

DR. A. 8 , GLEVECIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BU 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 We*t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PIECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
2618 W. 71st S t — Tel. 737-514? 

Tikrina akis Pritaiko akiniu.- Ir 
"Contact leoses" 

Vai oaea.! susitarimą t"ž<laryta trei 

DR. LEONAS SEIBUTiS 
I N K S T Ų . P Ū S L E S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-554* 

Ofiso teL — PR 8-Z220 

OR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
i O K § A 

V A I K Ų L ' G O S 
2656 West 6&fd Street 

Pirmai., antrad., ketvirtad. Ir pealtt 
rmo 12 fkl 2 tral. ir atro 5 flei s vai. 
i-ak. š«stad. trao 1 iki 4 TSJ 

Ofe. PO 1-6000, Rez. GA S-7278 

OR. A. JENK1NS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3844 W e s t 63rd Street 

Valandos pagal susitariiną 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
S214 No. We«tern Avenoe 
1002 No. Western A v e o o e 
Tel. a t sakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

į s t a i g o s ir bo to teL 652-1381 

DR, FERD. VYT, KAUNAS 
B E N D R O J I MEDIC3NA 

1407 S. 49th OoTirt, dofra 
K*«tien 10-12 ir 4 T 

U r t v r * * t i V ir «e*t 

DR. J. J, SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S , 

Adresas 4255 VS. 63rd S t r e d 
Ofiso telef. RF, r>-4fi» . 

tu-/.id«-ncij€>s telef. OR 6-0611 
Vai.: pirmad , antrad. ketvirtad. b 

penktad. nuo 1 tki i vai . poptot 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisa« tr rez. 2852 W. S«th St. 

Tel. FRospec* S-122S 
Ofiso vai.: pirm., antr.. tre& tr 

p«nkt. nuo 2-4 vai. Ir 6-8 • . vs». 
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Okup. Lietuvos žvejai ir 

PIRATINĖ ŽVEJYBA SVETIMUOSE VANDENYSE 
Sakoma, kad moderniųjų !ai- dokus. 1965 m. Klaipėdoje įsteig-

kų jūros piratai yra Vakarų kraš- ta Sovietų Jūros ministerijos 
tų vandenyse plaukiojanti laivai agentūra, kuri yra Maskvos jstai-
— fabrikai iš Sovietų Sąjungos gos filialas, nepriklausantis so-
ir kitų Rytų kraštų, ypač iš vietinei Lietuvos administracijai 
Lenkijos ir R. Vokietijos. Tie žve- Vilniuje. 1969 m. duomenimis, 
jr'a atskirai uždarais vienetais (jie kiek senstelėję, bet po ranka ; 
ir yra lydimi mažesnių žvejų lai- naujesnių neturime) "Lietuvos j 
vų flotilės, turi modernišką de- jūrų žvejybos laivynas" turėjo' 
tekc'įos aparatūrą, kuri šukuote 231 žvejybos laivą. Juose dirbo 10, į 
šukuoja :wą su savo plonais 300 žmonių. Žvejybos lai\ynas 
Ivg. voratinklis, bet stipriais nai- aprūpintas moderniškais tinklais, 
lono tinklais. Tokiu būdu sugau- net elektroniniais žvejybos įran-
namos ne tiktai suaugusios žuvys, kiais. Didieji laivai gali plaukio- į 
bet ir mažyčiai mailiai, kurie su- ti. j uostus neužsukdami, jūroje 
malami ir naudojami kaip paša- 60 — 80 parų. 
ras gyvulių šėrimui. Okup. Lietuvos laivvnas daž- j 

Tokiu būdu Rytų bloko Žvejy- n i a u s į a i ž v e j 0 j a Atlanto vande-1 
bos laivai, plaukiojantieji pašau- n v s e § į a u r ės _ Norvegu 4ūroie, ' 
lio jurose, išgaudo Vakarų kraš- p r i e N e w Foundlando salos, Lab-
tams priklausančias žuvis. Taigi, r j d o r o a p v i į n kėse , prie Afrikos 
norėdami sumažinti ir apriboti krantų, Baltijos jūroje, 
moderniųjų jūros piratų veiklą, * 
Bendrosios rinkos kraštai Euro- 1969 m. okup. Lietuvos žvejai 
poje nuo š. m. pradžios paskelbė sugavo 327,580 tonų žuvies, iš 
200 mylių nuo jūros pakraščių kurių 85 — 90 proe. pagaunama 
savo žvejojimo zoną. Joje sveti- pasaulio (Vakarų kraštų) van-
mų kraštų žvejai gali užmesti ir denyse. Baltijos jūroje pagauna-
traukti tinklus tik nustatytomis ma tik 19 — 15 proe. sugauto žu-
lalygomis. vieš kiekio, 

* 1973 m. kiekvienas Lietuvos 
Š. m. vasario viduryje prasidė- gyventojas suvartojo 15,7 kilogra-

jc Bendrosios rinkos kraštų pa- mų žuvies (1960 m. 7,8 kg.), 
sitarimai su Sovietų Sąjunga dėl 1974 m. Lietuvoje buvo parduo
du vininkystės teisių suvaržymo ta žuvies konservų už 18,8 mil. 
minėtoje 200 mylių zonoje. Eu- rublių. 
ropos Bendrosios rinkos kraštai Kadangi pasaulio jūrose dėl be 
nori leisti Sovietams žvejoti tik galo išplitusių modemiškų žuk-
tiek, kiek Maskva leidžia Vak. Eu- lės priemonių vis mažiau pagau-
ropos kraštams pagauti žuvies narna žuvų, ir JAV-bės su Kana-
Berenso jūroje — apie 60,000 to- da ėmė drausti Sovietams ir ki
nų kasmet. Tam tikros žuvies pa- tiems kraštams jūros žvejybą 200 
gavimo kvotos bus nustatytos mylių ruože nuo savo krantų. 
Lenkijai ir R. Vokietijai. Nėra abejonės, kad, minėtą 

Ult imatumo paskelbimas 
:r piTČmlmas 

Kovo 19 d. rytą Lenkijos spau-
lusrtįrvo to ultimatumo teks

tai suprasti ir paimti tai j širdĮ. 
Maršalas dar kartą" pasidžiaugė 
pik. L M. sutfttmu primindamas, 
kad jis neužgautų lietuvių gar
bės. t*. Ociau apie 2 vai. .30 min. XT . . , , . 

, . •. . . .vamasis karo atstovas Lietu-
LenKifos sostines gatvėse pasiro- . , . . . , . , , , . . , #, »». , - , . i i vai buvo primines maršalui, Kad de \'<u laikraščiu ekstra laidos .. , r ,. T ^ , ,. , , . 7? •• ., į lis nemoKąs lietuviu raibos. Len-— ultimatumą Lretuva o?ieme! Pietų metu ir vakar* 
;j,'T\ė< užsipildo gyventojStli Pas-
cu rnėm dienon sostinė buvo-

. , * \ fįįos .<aro vadas atsaRęs, nao su 
1 prancūzų ir rusų kalba jis Lie
tuvoje lengvaį susikalbėsiąs. Ka-

į.dangi pasiuntime P*. Charvat į 
Kauną išvyksta dar prieš balan-

1 d., tad ir pik. L. M. turėtų 

ktrmta ivvkiu. Visi gvvento : ' . . , . , . • . . . v , knaui į jai lir>Ksnąavo Lietuvos vardą-Į ... 
Didelis džiaugsmas, kad \isas re i - i , t,- , • _.« • 1 •' •' r 1 1 ! o r t u su mo vyktų Kalas taip . užsibaigė. Ir lenku _. . , ' v. • 

I spauda pa&gue ,sayp toua, icąey-
. . na tik meilius žodžius apie Lie-

vvksta 
luvą. 

Jau keletas dienų, kai 
pasiruošimai diplomatiniams 
sanrvkiams užmegsti. Paskirti ir 
'pasiuntiniai: Pranas Charvat iš 

• ^ - * » 
Rochesterio lietuviai pas miesto merą Vasario 16-sios proga. Matyti A. Beresnevičienė. J. Jurkus, priimąs i Rygos perkeliamas į Kauną, O. p 
proklamaciją iš miesto mero Thomo Ryaa. kun. J. Va skys. kun. A. Petrauskas. raš\ į Lietuvos pasiuntiniu Va/š»W}e[ 

skriamas pik. Kazys Škirpa. 
•Nuotr. E. Amato 

1938 m. kovo 26 d, atnešė 
daug pasikeitimų pik. L. Mitkie-
vicz gyvenime, nes apie 10 vi. ry
to jam paskambino maj. Ksee-
kovski — maršl. Edv. Smigly-
Rydz adjutantas, kviesdamas sku
biai atvykti pas Lenkijos karo va
dą. Maršalas tuo metu yra bu
vęs apie .50 m,, gana liesas, vidu
tinio ūgio, visiškai nuskusta gal-

demonstra ei jos prieš Lietuvą. Ne-! šūkiai: ''mes norime Lietuvos", kojama, kad ši visa akcija buvo v a > didelių tamsių antakių awt 
aplenkiama ir sostinė. Manifes-1 "'vade, vesk mus į Kauną". Ne-1 užsukta min Becko (Juozas Beck Į pailgo veido, didelių tamsių 

akių. Pik. L. M. gerai pažįsta ka
ro vadą iš 1920 m. karo prie ly-

LENKŲ PAŽIŪROS LIETUVOS ATŽVILGIU 
Lenkija, Lietuvai priėmus ultimatumą 

K. BARONAS 1938 m. kovo mėn. dides
niuose Lenkijos miestuose vvko 

įvairūs gandai. Niekas nieko tik
ro nežino. Tačiau tylomis pasa-

tacija ten vyko kovo 16 d. Ta-j trukus, apšvietus prožektoriais j — paskutinis nepriklausomos Len-
balkoną, lydimas kelių karinin- kijos užsienių reikalų min. —K. čiau, kaip rašo savo prisimini

muose Lenkijos karo atstovas Lie kų, jame pasirodė pats maršalas. | B*) susitarus su marš'. Edv. Smig dos, kur jis vadovavo 2-rai armi 
tuvai pik. L. Mitkievicz. ji buvo Į Jis minios pasveikinamas Lenki-i ly — Rydz. Bet visi PAT praneši 
iš anksto 'paruošta — surežisup- j jos himnu ir vėl panašiais šu- j mai buvo redaguojami užsienių Mitkievicz išgirsta, kad jis 

jai. Prisistatęs maršalui pik. L. 
ski

tą. : Kiais. 

I Kauną. Visiškoje tyloje kiek dreban
čiu balsu maršalas taip atsiliepė 

Stebėdamas iš lango Ujazdovs- j į demonstrantus: "labai džiau-
kių alėja (viena pagrindinių j giuo<i, kad istorinėmis valando-
Varšuvos g-vių - K. B.) einančią į mis lenkiškos širdys moka plakti 

— 6 tūkst. demonstrantų mi 
Belgijos ir kitų Vakarų Euro- patvarkymą 'paskelbus^ smarkiai nią. jis joje matęs daugiausia jau 

po* kražtų žvejai dėl tokio Bend- nukentės Sovietų Sąjungos bei 
rosios rinkos nutarimo iškart la- okupuotosios Lietuvos žvejyba, o 
bai apsidžiaugė, nes minėtas pa- tuo pačiu ir gyventojų maitini-
tvarkymas turėjo apsaugoti vieti- >ras. 
nius Europos žvejus nuo Sovietų * 
Sąjungos, R. Vokietijos, Lenkijos, Grįžtant prie vadinamo "Lie-
Rumunijos, Japonijos, Portugali- tuvos žvejybos laivyno", reikia 
jos ir Ispanijos žvejų tinklų ir pasakyti tiesą, kad tai nėra nei 
žuvies fabrikų. Tačiau sunkią Lietuvos, nei lietuvių laivynas, 
problemą turi maži kraštai (pvz. i .ai ka i kurie "Lietuvos laivyno" 
Belgija, Olandija), kurių gyven- laivų vardai: Nachičevanė, Su-
toju skaičius didelis, o jūros pa- dogda, Štormas, Salskas, Čistopo-
kraštys, palyginti, siauras, taigi lis, Fergana, Sovetskaja Litva, 
ir teritoriniai vandenys nedideli. Samburga ir panašūs. Bet yra 
Praplėtus Europos kraštams sa- laivų ir lietuviškais vardais: 
vo žvejybos zonas, Belgijai, Ang- Elektrėnai, Pranas Eidukevičius, 
Hjai ir Airijai lieka nedaug žve- Šventoji, Sūduva, Baltija, Rusnė, 
iybos vietų, o žvejoti tolimame Druskininkai, Šiauliai... 
Atlanto vandenyne jie nėra pri- Tačiau paguoda iš to nedide-
sitoikę. Vadinasi, tuo tarpu lie- lė, nes laivų vadovai — kapito-
ka jiems "uždusti" savo praplės- nai yra dažniausiai rusai. Rusai 
io'e. ir jau nualintoje žvejybos ir kiti slavai yra laivų karinin-
zonoje. kai, pareigūnai. 

• Klaipėdoje veikia jūrininkys-
Dėl minėto Bendrosios rinkos tės mokykla, tačiau į ją patekti 

krantų patvarkymo labai širsta lietuviams sunku. Gal tik trečda-
Scvietų Sąjunga, kuriai be galo lis jos mokinių yra lietuviai. Vi-
trūksts maisto produktų, ypač si mokslo dalykai dėstomi rusų 
mėses. Sovietų ūkis nelengvai kalba. Lietuviams, jeigu jie kar-
gamina mėsos produktui ir juos tais į šią mokyklą priimami, ten-
labai papildo pagaunama žuvi- ka ilgiau mokytis kaip rusams, 
mi, kuri turi tą ypatybę, kad jos nes jie turi mokykloje gerai iš-
nereikia auginti —belieka tik su- mokti rusų kalbą ir "poligatov-
gauti, paruošti ir valgyti. Taigi kos" dalykus. Nemažas skaičius 
Sovietai pokario metais sukūrė priimtų lietuvių mokslo metų 
didžiausią.pasaulyje žvejybos lai- eigoje iš mokyklos pašalinami, 
vyną, aprūpino jį moderniausiais O ir mokyklą baigus perspekty-
žuvininkvstės įrankiais bei tink- vos pasiekti jūrininkystėje aukš-
lais. Didelė dalis Sovietų gyven- tesnės vietos labai menkos, nes 
tojų minta žuvimi. lietuviais nepasitikima (vis dar 

Žuvis yra labai svarbus ir okup. prisimenama jūrininko Simo Ku-
Lietuvos gyventojų maitinimosi dirkos pabėgimo atvejis). Lietu-
produktas. Taigi tenka šia proga viai dirba tik griežtoje rusų jūri-
pakalbėti apie okup. Lietuvos ninku priežiūroje. ^ 
žvejybą, laivyną, jūrininkystę, Taigi Sovietų propagandistų 
nes Bendrosios rinkos nutarimas tvirtinimas, kad "pokario metais 
liečia ir Lietuvą, jos gyventojus. Lietuva tapo jūros ir jūrininkys-

* tės kraštu" yra panašus pasaky-
Okupuotosios Lietuvos spauda mui, kad dabartinės Lietuvos sie-

retkarčiais pasigiria, kad pokario nos siekia nuo Karaliaučiaus ligi 
metais Sovietu valdžia sukūnisi Vladivastoko. Okupuotos Lietu^ 
modernišką ir gausų "Lietuvos vos laivynas yra ne lietuvių vai-
žveiybos laivyną". Šiam reikalui ruojamas ir ne Lietuvai ir jos žmo-
1953 m. Klaipėdoje buvo atkurta nėms tarnauja. O Sovietų žvejai 
Lindenau laivų statykla, pava- dėl savo akiplėšiškos žvejybos 
din ta "Baltijos" vardu. Ji stato svetimuose vandenyse neturi ge-
modemius jūrinius ir okeaninius ro vardo ir todėl neretai yra jū-
laivus, didžiuosius žvejybos trale- ros piratais vadinami, 
rius, šaldytuvus, plaukiojančius f, fa'. 

vienodu ritmu. Tai labai svarbus 
veiksnys. Lenkija turi būti pasi
ruošusi dideliems sprendimams. 
Tegyvuoja Lenkija!" Maršalas 
saliutavo miniai, laukdamas iš 
jos reakcijos į savo žodžius. Į tai 
demonstrantai atsakė džiaugs
mingais plojimais ir garsiais šū
kiais. 

Iš anksto paruošta 
demonstracija 

Tačiau p'k. L. Mitkievicz savo 
prisiminimuose rašo. kad ši de-

reiKalų ministerijos 
l :žsienio spauda 

prancūzu 

; riamas pirmu Lenkijos karo at-

BrZmodamas į Kauną, 
pik. L. Mietkevica prisistatė kari 
niu atstovų viršininkui pik. T. 
Pelčinskiui, kuris ta ip pat pažy
mėjo, kad Lenkijos karo atstovo 
pareigas Kaune yra labai svar
bios. Reikia įtikinti Lietuvą, kad 
Lenkija atkaukia jos laidotuvių. 

respektuoja 
f Lietuvos neprikĮausoiiaybę, Len

kija norinti palaikyti kuo geriau
sius santykius su Lietuva. Ypatin
gai reikia užmegsti draugiškus 
ryšius su aukštais Lietuvos kari
ninkais, tačiau tai daryti, statant 
žingsnį po žingsnio. Neužmirš
tas buvo if ultimatumas. Pik. Pel-
qmski patarė šį klausimą išlygin
ti kariuomenės tarpo. Jokio šni
pinėjimo — nesutepti savo ran
kų, nebūti įtariamu, atkreipiant 
Lietuvos kariuomenės dėmesį. 
Kas liečia santykius su kitais at
stovais, lenkas turi būti labai 
draugiškas ir pasit&ėti Estijos 
pik. Saarsen, su pcartcūzu — elg
tis kurtųaziSkai, tačiau atsargiai 
ir i? tolo, nes Prancūzija pasku
tiniuose įvykiuose su lietuviais iš-

nimą — gimnazistus ir studen
tus. Tiesa, jų tarpe buvo ir nedi
delės Varšuvos m. savivaldybės 
darbininkų grupės (elektros, du
jų, gaisrininkų) ir, savaime aiš
ku, su šautuvais — strzekai (šau
liai). Demonstrantai žygiuoda
mi prašė kariuomenės vadą vesti 
juos į Kauną. Tačiau taip pat bu
vo girdimi kiek švelnesni šūkiai, 
kaip pvz. "mes norime Lenkijos 
— Lietuvos" unijos. Panašūs šū
kiai buvo ir nešamuose plakatuo- I monstracija Lenkijos sostinėje bo
se. Bet aiškiai buvo pastebima, į vo iš anksto paruošta užsienių 
kad minia sutartinai šaukdama į reikalų ministerijos, susitarus su 
į kovą prieš Lietuvą, iš tikrųjų! generaliniu štabu ir Lenkijos ka-
šį visą reikalą ėmė daugiau ršįriuomenės generaliniu inspekto-
linksmosios pusės. Demonstran-; ratu. Pirmas pranešimas apie 
tai buvo abejingi, koki įspūdį jie j Lietuvą bu-o parašytas ir pa-
padarys stebinčių svetimtaučių! skelbtas PAT (Polska Agentūra 
akyse arba šios demonstracijos pa- į TeJecrafiafena — Lenkijos Tele-
sekmėm diplomatų tarpe. Tai !-o-igramų Agentūra —&. B.) Lenki-
dė pilni jaunystės džiaugsmo ir jos užsieniu reikalų ministerijos 

O 16 d. pasiroJes 
pranešimas skelbė. 

yraiusybė statan-
ž i ngsn i us Lietuvos 

k v mui. 
> ri uomenės genera-

vokiečių. r stovu Lietuvai. Lenkijos karo va , , . - , . . . « . „ , . 
eicani į das galėja tai atlikti tarnybiniu « r r t e * į * . f ^ ? ' . ~ ****' 

'keliu - įsakymu, učiau pirmiau ^ , t ę
T ( Z ^ . 1 S . P ^ 'Pelcinkio - K 

B.) Lenkijai. Ir pabaigoje — pik. 
L. M. turi laikyti atviras a*kiš, Us sutinkąs šias pareigas eiti, nes . . . , . , / ., . „ „ ' , i . ., - - i . . . t v- stebėdamas Vokietijos ir S. S-gos šiam darbui reikės ideti daug sir- J 

j - *. •' i • • ,. i • atstovus, 
dies. Atsižvelgiant i santyKius su 
Lietuva, tai labai svarbus užda-

pranesa 
kariuomenės koncentra\ imus Lie- norėja atsiklausti ir pik. L. M., ar 
tuvos pasienyje, ypač Suvalkų ir 
Vilniaus sritvse 

Kovo 18 d. Gardine. Vilniuje ir 
Suvalkuose įvyko dideli kariuo-i 
menės paradai', dalyvaujant 1 le- fc^8 t u i " ^ k a d 5" ^ u n u viskas 
giono 19 ir 29 .pėstininku divizi-! klostysis kuo geriausiai Santy-
joms, Suvalkų ir Vilniaus kava- ' !< l u o s f ^u m a ^ o m v a l s a m , 
lerijos (4-tas ir 13-tas pik. - K . j^a ip Lietuva, reikia vengti bet ko-
B.) brigadoms bei paskiriems 
KOP (Pasienio Apsaugos Korpu
sas) daliniams. Taip pat kalba
ma, kad į Vilniaus aer«(rosB$ per
mestos eskadrilės iš Varšuvos ir 
Poznanės apygardų. \ u s i lei
džiant Kirtimų aerodrome Vil
niuje. Įvyko daug avarijų 

kių užgauliojimų, neįžeklžiant 
jos garbės..Tačiau kartu reprezen
tuoti Lietuvoje pilną Lenkijos ka
riuomenės galybę. 

Be Lenkijos nebūsią Lietuvos... 

Maršalas laukė pli. L. M. at
sakymo. Jis buvo teigiamas, nes 
n!k. L. M. viso gyvenimo svajonė 

Rytojaus di.-on Varšuvos gat-[buvo. kad Lietuva gyventų ge-
vėse viešpatauja tyla. Nenorima ' ruose santykiuose su Lenkija. Be 
demostruoti. nes jaučiama tam , to, pik. L. Mitkiev^rz kilimu iš 
iikra.karo pavojaus baime. Vy-. Žemaitijos T - taigi it jame dali-
riausybės spauda - - Gaztta Polsr į nai plaukia lietuviškas kraujas. 

besišypsantieji berniukų ir rner- [ įsakfmu. K 
gaičių veidai. 

Minia sustojo prie Lenkijos ka
rinių pajėgų generalinio in-
spektorato namų, kuriuose taip; reikalų sutva 
pat buvo ir marš. Edv. Rydz-Smig- Į Lenkijos l 

antras PAT 
kad Lenkijos 
t i konkrečiu^ 

ly raštinė. Ir vėl tie patys skardus < liniame ins;>; ktorate kursuoja 

ka, Kurirr Poranny labai daug 
rašo Lietuvos kiausimu, skatin
damas vyriausybe -taryti Lietu
vai aštrius reikalavimus. 

Vėlų ko-'o IR d. vakarą Len
kijos radijas pranešė. Kad vyriau
sybė Įteikė Lietuvos valstybei ul
timatumą, reikalaudama priimti 
jos padiktuotas sąlygas, ' u l t i m a 
tumas įteiktas Lietuvos pasiunti
niui Dailvdei Taline jau 9 v. v. 

— Xe. -neprisipažinkite prie to 
nors pradžioje — atsakė marša
las, dėstydamas toliau savo min
tis. Lietuvius reikia įtikinti, kad 
be laisvos Lenkijos riebus laisvos 
Lietuvos. Vienintelė Lietuvos, ne-
priklasuomybės garantiją —stip
ri ir nepriklausoma Lenkija. Nie
kas neužtikrins 

Skaitant visus pik. L. M. prisi
minimus gaunasi išvada, kad Jo 
santykiai su pasiuntiniu Pr. Ghar-
vatu nebuvo geri. T«i pastarojo 
kaltė, nes dar apleidžaant Varšu
vą p&. L. M. buvo pareikšta, kad 
Pr. Charvat yra laibai "sunkus" 
žmogus, norėdamas į savo raa-
kas viską susemti, ne t ir ka t i nae 
reikalus. Tačiau p J t PfelQsski;jr 
min. J. Beck pripažtno, kad rr. 
Charvat yra Baltijos valstybių 
žinovas, aes ten dirba jftu 15 aie» 
tų, pradėjęs nuo Suomijos, vė
liau perkeltas j Estiją ir paskuti
niu H»etu ėjęs pasiuntinio parei
gas Rygoje. 

O kokia buvo užsienių reika
lų min. Juozo. Becko nuomonė 
apie Lietuvą ir lietuvius? 

Lenkijos užsieniu; reffcahj mm. 
J. Beck tik 44 m., ba-rge* 1925 m. 
kartu su pik. L M. Lenkijos karo 
mokyklą, taigi pažįstami iš anks
tyvesnių laikų. J. Becko nuomo
ne, aktyvios ir realios Lenkijos 
poKtitos išdava — sutvarkymas 
Lietuvos klausimo. Duotame 4 8 
vai. ultimatume buvo įrašyti tik 

(NuJ»lt* i 4 pwM 

SIBIRAS-TREMTIN1M 
KAPINYNAS 

Sibiro tremtines atsiminimai 

Lietuvai nepri
klausomybės. Priešingai, bus sie
kiama ją užgrobti. Lietuviai turi 

j kui kojas bučiuoti, kad leistų nors iš tolo, nors pro į Atiduos, atiduos, su lopeta užmokės. Gaustte iš ubago 
Į var tų plyšelį jj pamatyt i , bet tas ne ir ne ! Tai ma-į lazdą"... 

tai.. . Padkolkoj geriau uždirbu, jau 15 rub . mano są-
— Bučiuoti j kojas tokiam niekšui, kvailė! 

40 

SKUNDAI 

Chicagos 2monlų santykių 
komisija l t 7 6 m. yra gavusi 
4,009 skundus dėl diskruaunaei-
jog ryšium su rase, tikyba, ly

timi, vedybomis, tautybe, kilme. 
Tie skundai lietė butus, t a rny 
bas, švietimą, medicinišką ap
rūpinimą,. Skundai buvo reikia
mai išt ir t i . 

— Tai kaip gyvenimą nori užbaigti bedievės — 
gaihnasi baisėdamosi Marusia. 

— Atėmė iš žmonių tikėjimą, gyvuliais, mėšlu 
pavertė... 

— Į mėšlą ir skandinasi... 
— Ne iš gero žmogus sau galą darosi, — atlai

džiai sako Marusia. 
— Žinoma, kad ne, — pritariu. 
Tylime. Nesinori kalbėti, rodos, kažin kokia ne

ganda tykoja eia p a t už durų. 
Karščio neturiu, galvos neskauda, greitai ] 

kau. Ketvirtą dieną atsikėliau. Dar netvirta, J 
liuoja galva, bet reikia prasivėdinti. Žinau. tu< 
šys. be temperatūros nelaiko. Apsivilkus cha: 
išėjau laukan. Pietūs. Kalinių pUna zona. Prie 
latorijos, aukštai ant laiptų susirinkęs moten; 
lis žvalgosi geležinkelio pusėn. Ką jos čia 
Žiūriu ir Bronė iš mūsų brigados besanti. 

— Ko bobos čia susirinko ? Ką jūs čia matot' 
— Ogi ana, va, žiūrėkite, an t bėgių vai K 

žmogelis... 
— Na ir kas? Didelė čia naujiena, tegul sau 

čkvja, o kas jums rūpi? 
— Guli palatoj ir nieko nežinai... Atvažiav 

simatymą, supran t i? J a u ant ra dieną, kai jis 
viršininkas neleidžia. Jo žmonelė, sako, puolė v 

svei-
aigu-
išra-
ruką 

•ubu-
oūre-
ato? 

meja 

aikš-

i pa-
bet 

inin-

•— O tas beširdis nė a r tyn neprileidžia. 
— Iš gailesčio suminkštėtų ir kiečiausia širdis... 

Lyg šešėlis slankioja jau kelinta diena anoj pusėj 
geležinės užtvaros — pasakoja ruskelė, ašaras brauk
dama, 

— O kuri jo žmona? — klausiu Bronę. 
— Nėra jos čia. Sako, neišlaikė nervai, susirgo.. 

O tu vis dar s e r g i 9 

— Baigiu j au . Ryt be abejo i š rašys ragana mane. 
Bet tu eik pietų, pavėluosi čia bešnekėdama. — Pali
kusi Bronę nusileidau laiptais žemyn. 

Vėl cechas, dulkės, t a s pats darbas , t ie patys žmo
nės ir nuolatinė vieta. Niekas nepasikeitė. Po cechą 
kasdien, kaip visada, slankioja įvairūs viršininkai ar
ba nazaratėliai. Ko jie čia ieško, ko jiems reikia — 
nesuprasi. 

Jau kelintą kar tą ateina valstybei paskolų kauly-

skaitoj. Šeštadieniais atveža prekių, reikia, nereikia 
bėgam pasižiūrėti. Prieš vakarienę užsukau pas Alę. 

— Žinai, a š noriu nusipirkti vekhodėĄ, — sakau 
užlipus pas ją viršun. — Tu nesijuoki? 

— O ko man juokt is? — sako rūsčią miną nu
taisius. 

žinau, jai skauda gerklę, už tai ji toMa. įsikal
bėjo serganti gerklės vėBu ar džiova. Nepergkičysi. 
Pyksta. Juodoji r agana išgramdo putiua, retkarliaiB 
paliuosuoja nuo darbo,, o į ligoninę neveža, negydo. 
Nieko jai negaliu padėti. Kartais ją taip nmaufcia, 
kalbėti sunku. 

— Visai jau užmissatt savo firionomiją — irau 
juokauti. — Kai prausykloj į vandenį pasižiūriu, j is 
ribuliuoja, mano akys ištysta, a nosis smakrą siekia. 
Aš, tu r būt, esu dabar labai biauri? 

— Nė putas nežiūrėtų, sakai, — susijuokė Alė. 
— Ne tik liūtas, bet ir arilas... C veidrodėlio gsei-

ti. Paskutinius grašius atiduoda kalinės. Agituoju Į č i a u s i a i ^ „ ^ N o r 4 č i a u p j ^ v t i » v e * aagailėtL. 
merginas nesirašyti. Marytė profesorienė iš kar to pn - f ^ d a b a r t o k J a v a r g f e i ė " ~ ~ * W^^ 
t a r ė man. bet greitai siuntinių gali ne-1 _ j ^ t u č i a p a i 8 U 1 „ _ nutraukė Al*. - VtoSS 

mes dabar tokios. atiduoti, laiškų neleis rašyti , o dar ko gero ir iš cecho 
Pasirašė vi- — O atsiųsti argi prašysi? Sakys, ma ta i poniu-išmesti gali... Geriau, esą., nesipriešinti. 

sos, išskyrus kelias užsispyrėles. Dėl tokios mažumos | t e } ^į^įį^l^^^ ' 
viršininkas nesijaudino ir jokių represijų nesiėmė j _ ^ ^ k a d tįį ^ ^ t - f f a - ą § ^ 
p n e s mus. ^ . , , „ . , . . j rodžio gali gyventi. 

Aneta, Stasė žvirblis. Pranute mes juokėmės er- _ ^ ^ R o ^ ^ ^ , ^ ^ nujšrlalu. A i 
zindamos visas, kurios mėnesio gale. atvežus prekių, į t u r t i n g a » 
neturėjo nė kapeikos bandelei nusipirkti. Sušelpė, mat . ' 
ubagus. Jau ta tarybinė valdžia ir iš lazdos spaustų 
sulą, jeigu bėgtų. "Grąžins, at iduos" — guodžiasi, r a -
mm* viena kitą, ir šposininke Žvirblis joms p r i t a r i a : ' ( B w daugiau) 

Atsirado milijonierė... — pasišaipė f iš 
—Nieko man nereikia. 
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DRAUGAS, pirmadienis. 1977 m. kovo rnėn. 14 d. 

KANADOS 
ZENUOS 

Hamilton, Ont. 
TIKINČIOSIOS LIETUVOS 

DIENA 
• • • 

Tikinčiosios Lietuvos diena 
Hamiltone buvo sujungta su 
Lietuvos jaunimo globėjo šv. 
Kazimiero diena, kovo 6 d. iš 
ryto atlaikant šv. Mišias A. V. 
parapijos šventovėje. Pamaldas 
laikė kun. L. Januška, o pr i ta i
kytą tai dienai pamokslą pasa 
kė msgr. dr . J . Tadarauskas . 
Tuoj po šv. Mišių Jaunimo cen
tre buvo akademija. Paskai tą 
skaitė "Tėviškės Žiburių" red. 
kun. dr. Pr. Gaida, o meninę 
dalį atliko Toronto "Gin ta ro" 
ansamblio dainininkės ir Ha
miltono "Gyvataro" šokėjos. 

MIKĖ A. A, ANT. ELVTKIS 

Kovo 3 d , eidamas 63 m., 
širdies ligos paki rs tas iš šio 
pasaulio pasi traukė a. a. An ta 
nas EI vikis. Vėlioms paliko 
žmoną Sofiją, sūnų Antaną, 
dukrą Onutę, brolį Juozą Či
kagoje. Jurgį Lietuvoje i r se
serį Oną Šiurnienę Delbi. Mū
sų užuojauta visiems. 

LIETUVIAI SPALTKME 

P A M A L D O S MENININKAMS 

K a i kur iose Vakarų Vokieti
jos ka ta l ikų bažnyčiose buvo su
reng tos specialiai menininkams 
sk i r tos pamaldos . ' 'Menininkas 
y r a Dievo bendradarb is ir Baž
nyčios ta lk in inkas jos žmonių 

spaustuve Argentinoje. 1974 m. 87 psl • • $3.00 $1:50 KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS, . p a g a v o 
r A ^ j _ _ t _ , _ „ „ K u n V y t Bagdanavičius, MIC, Petras Jonikas, Juo

zas Švaistas Balčiūnas. Lietuvių - Bendruomenes Chi-
cagos Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant Liet. 
Knygos Klubui. Autoriai: K J. Avižonis, kun. V. J . 
Bagdanavičius, MIC, prof. V. Biržiška, K. J. Cegins-

meilės misijoje", — pažymėjo . 
kardinolas Hoeffueris. kalbė- PASISEKIMO PASLAPTYS. Dom. J. B. Chautard, O. C. R. 
^„»,oo T^™inn L-aterirniP _ Knygelė turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
darnas Koelno katedroje. — a p a š t a l a u t B prancūzų kalbos išvertė Kauno Met-
"Menininkai, siekdami menines ropolijos Kunigų Sennnarijos Maldos Apaštalavimo 
tobulybės, įrodo, jog žmogus į Būrelis, 1938 m. 186 pusi. Minkštais viršeliais 

$0.50 $0.25 
yra pajėgus išsilaisvinti iš racio
nalizmo ribų ir priartėti prie 
aukštesmų, antgamtinių verty
bių, kurios vien proto galiomis 
nėra pasiekiamos". 

K N Y G Ų I Š P A R D A V I M A S 
Š. M. KOVO 15 —BALANDŽIO 15 IMTINAI 

4545 W. 63rd Street 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga labai daug apie 
Lietuvą ir lietuvius skelbė vie
tos dienraštis, radi jas i r televi
zija, kurios A stotis vėl kovo 
4 d. parodė mergaičių chorą 
"Aidą" ir beveik visas jo dai
nuojamas dainas. Vietos dau-
giakultūrinio centro leidžiamas 
mėnraštis " T h e New Perspec-

Kaip iš sąrašo matysite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50 C£. 
Draugas y r a perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar yra re ta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo kny
gyną. 

PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGE" ARBA 
UŽSAKYTI PAŠTU, KARTU PRISIUNČIANT IR PINIGUS UŽ 
JAS. 

D R A U G A S 
Chicago, 111. 60629 

Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, už kiekvieną perkamą 
knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 15 centų persiuntimo išlaidoms 
apmokėti 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams. 

T I K Y B I N I A I R A Š T A I 
Buvo Dabar 

ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO - MATULEVI
ČIAUS UŽRAŠAI. Tėvų Marijonų leidinys, 1953 m. 
220 pusi. Kietais viršeliais. $2.50 $190 

AUŠROS VARTAI Kun. J . Prunskis. 1949 m. Minkšti 
viršeliai, 40 pusi $0.40 $0.30 

BAŽNYČIA IR PASAULIS, Ant. Maceina. Bažnytinio gy
venimo kaita po II Vatikano Susirinkimo. 157 pusi. . . $2.00 $110 

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina, Švč. Mergelės Ma
rijos būties ir veiklos apmastvmas. Išleido preL Pr. 
M. Juras, Putnam. Conn.. 1958 m. 234 psl $3.00 $2.00 

DIEVAS IR ŽMOGUS. PreL Dr. P. Bartkus, kan. Dr. P. 
Aleksa, Išleido Prel. K. Vasys, Roma, 1953 m. Di
delio formato. 518 psl $5.00 §3.00 

DORYBES, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 1932 m 
"Draugo" spauda. 192 psl $1.00 $0.50 

ENCIKLJKA, Popiežiaus Leono XTU, Humanum Genus. 
Apie masonus. Išvertė ir išleido K. A. S. 1959 m. 00.50 S0.25 

ESU KELEIVIS, Jonas Paskutinis. Tremtinio religinės 
mintys, 85 psl •- $1.00 $0.50 

FATTMA IR MES, Kun. J. Kuzmickis. Kieti viršeliai ir 
aplankas, 1955 m., 255 pusi. Pilnai supažindina skai
tytoją su Švenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje. 
Knyga suskirstyta i 20 skyrių. Vienas iš jų "Fatima 
ir Rusijos atsivertimas". $3.00 $2.00 

GIOVANNI PAPINI. Popiežio Celestino VI Laiškai žmonėms. 
Lietuviškos Knygos Klubas, 1925 m., 216 pusi $2.00 $1.00 

$2.50 
$2.00 

PAŽVELKIME Į MARIJĄ- Prel. Dr. P. Bartkus, Lietuvių 
Saleziečių leidinys. Roma, 1954 m. 260 pusi., kie
tais viršeliais. Kaina . • • $3.00 $2.00 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS. 1949 metais, Lux leidinys. 
632 pusi. Minkštais viršeliais - • $3.50 $1.50 
Kietais viršeliais $4.00 $2.00 

PRISIKĖLIMO ŽMONES. Religinio turinio apmąstymai. 
Kazimieras Barauskas. Lietuviškos Knygos Klubas, 
1974 m., 223 psl $ 4 0 0 $ 2 0 ° 

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA Arkiv. J. Skvirec-
kas. 1949 m. Lux leidinys. 224 pusi. Kietais virš . . . . SI .00 S0.50 

SAULES GIESME, Antanas Maceina. Šventasis Pran
ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys. Išleido prel. Pr. M. Juras. 1954 m. 454 pusi. 
Kietais viršeL ir aplanku Telesf. Valiaus. Laimėjęs 
1952 m. "Aidų" mokslo premija. Kiet. virš $5.00 
Minkštais viršeliais $3-°° 

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniais ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
dail. T. Valius. Išleido Immaculata Press, Putnam, 
Conn.. 1957 m. 150 P-sl •• J2-;** J ™ 

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, Giovanni Papini (1966) $3.00 Sl.oO 
ŠV. PUUS X, kun. J. Petrėnas, red. (1958) ••• $2-00 $1.00 
ŠVENTOJI AUKA Dievas ir Žmogus Aukoje. Išleido Tėvai 

Jėzuitai Chieagoje, 1965 m. Fotografijos Algimanto 
Kezio, SJ, 92 psL I M * 

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, Kun. K Matulaitis, MIC, Ma
rijonų Vienuolija Amerikoje 1949 m. 714 pusi $3.00 

ŠV. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, Dr. V. Padolskis, 
1927 m. "Draugas", 112 psl $1-00 

ŠVENTOJI VALANDA nakties adoracijai namuose. Pa
ruošė Kun. Mateo Crawley-Boevey. Verte M. Pu-
lauskas, MIC. Išleido Tėvai Marijonai, Chicago, HL, 
1958 m. 63 pusi $025 

TĖVAS PLIUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Ku
nigų Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 m.. 152 p. $2.00 

TRISDEŠIMT MEILES ŽODŽIŲ. Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio mėnesiui, 
kuris skirtas Švč. Jėzaus Širdies gaivinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet. Knygos Klubo levS-
nys. 1957 m 168 psl S1-50 

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan. 
Dr. O. Musumeci, verte M. Pulauskas, MIC. 1957 m. 
108 pusi S 2 0 0 

VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. Šis veika
las atskleidžia intymius istorinių žmonių vidaus iš
gyvenimus, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
gyvenimo prasmę ir amžinųjų tiesų žavumą. L. K. 
Klubo leidinys 1962 m. 307 pusi $3.00 $1.50 

VYSK. PRANAS. BRAZYS, (1969) $2.00 $0.80 

kas, D Lipčiūtė Augienė, Dr. J. Matusas, Dr. J . 
Prunskis, J. Sangaila, Vyt. Sirvydas. Dr. V Sruogie-

nė. Viršelis dail. Jono Pilipausko, 1959 m. 367 psl. . . $5.00 
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE, V. Bagdanavičius. 

Tautosakinė ir teologinė studija I d. 262 psl $«>0O 
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE, Vyt. Bagdanavičius, 

n knyga 357 pusi S - g T S ' * 
CHICAGOS LLETUVIŲ METRAŠTIS, "Nemuno leidi-

nys. Redagavo A. Vilainis Šidlauskas 244 psl $3-50 
LIETUVOS ISTORUA V. Daugirdaitė - Sruogienė, 

406 pusi. $6.00 

$2.50 

$2.00 

$3.00 

$2.00 

$450 

$2.00 

$1.50 
* 

$1.50 

$150 

$4.50 

$2.25 

$0.50 

$0.20 

$1.00 

$1.00 

$1.00 

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasisakymų rinki
nys. Redagavo dr. Juozas Prunskis. Aplankas daiL 
Jono Pilipausko. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 
Chicago. 1958 m. 352 psl S 3- 5 0 

MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS, P Maldei-
kis. Atspaudas iš L.K. M Akademijos Metraščio LI to-
mo 1966. 142 psl., minkšti viršeliai $2.50 

NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, M.I.C. Tėvų Ma
rijonų 50 metų veikla Amerikoje. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 1964 m. Minkšti viršeliai — $3.5© 

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, UI, su žeme-
lapiais, 237 pusi $ 2 5 0 

NEPRLKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. R. Skipitis. 
Atsiminimai 1918-1926 m. Lietuvos gyvenimo vaizdai 
ir įvykių aprašymas. Išleido knygų leidykla Terra 
1961 m. 440 pusi. Kieti virš S 5 - 0 0 $ 3 - r a 

PADANGIŲ KELIAI. Kun Pr. Vaseris. Turinys: Padan
gių mechanika, planetos ir žvaigždės. Autoriaus ***" M L^ 
cunys 1962 m Australijoje. Minkšti viršeliai. 74 pusL $1.30 $ l ^ » 

PANEVĖŽYS. Redagavo Juozas Masilionls ir redakc. Ko
misija. Monografija. Išleido Panevėžiečių Klubas, tal
kininkaujant liet. Knygos Klubui. Knygoje daug 
įdomių geografinių ir istorinių žinių apie miestą ir 
plačiąsias apylinkes. Gausiai iliustruota, 432 pusL, 
minkst. virš. $6.50 

RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A V„ 
išleido 1953 m. "Dobilas", 103 pusi $1-25 

RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE, Alf. Šeš-
plaukis. Atspaudas iš K M. Akademijos Metraščio 
m t. 133-220 psl . . . . $ 2 . 0 0 $1-50 

SŪNUS PALAIDŪNAS. Vysk Fulton Sheen — išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knygos Klubas, 1952 «&• 
174 pusi $2.00 $1.W 

TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE, V. čižiūnas. 220 p. $150 $1.00 
TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA PAVEIKSLUOSE. Išleido 

Vyčių Chicagos Apskrities Valdyba. 1937 m.. 24 p. .... $1.00 $0.25 
VARDAI IR VEIDAI. Mūsų kultūros istorijoje nuo Mažvy

do ligi Skirecko. Stasys Yla. Lietuviškos Knygos Klu-
bas. 1973 m.. 345 psl S 6 0 0 $ 3 0 0 

ŽMONIJOS LIKIMAS SV. JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE Kun Vvt. J Ba?dan«vičius L- Knygos Klu
bo leidinys, 1953 m. 406 pusi $3.50 / l .o0 

$0.50 

M a l d a k n y g e s 
GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius. Mąstymai 

kiekvienai metų dienai I tomas. Kieti virš. 464 pusi... $5.00 $3.00 j TIKIU DIEVĄ. Parengė kun. St. Yla. 700 psl. 
GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius, LT t Mąs

tymai Gavėnios ir velykiniam laikotarpiams. Kieti 
viršeliai. 543 pusi. • $5.00 $3.00 

odos viršeliais 

tive" taip p a t plačiai a p r a š ė 
nepriklausomybės šventę, įdeda- 1 GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, m 
mas visą PLJS-gos valdybos i tomas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, kun. dr. J. 

Vaitkevičius, MIG, 622 pusi. „v . . . . . . . $5.00 $3.00 
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV 

tomas, nuo Žolinės iki Advento, kun. dr. J. Vaitke
vičius, MIC, 672 pusi • $5.00 $3.00 

IŠGANYMO KELIAS - Filiotėja, Šv. Pranciškaus Salezas. 
Naują laidą paruošė kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 
336 psl. - • $3.50 $2.00 

pirm. G. luoaapaviciutės anglų 
kalba pasakytą kalbą. Tai nuo
pelnas V. Stankevičienės — šio 
laikraščio- korespondentės. 

TRUMPAI 

— Nors N . Metų? sut ikime da
lyvavo tik 164 asmenys , ta
čiau parengimas ap . valdybai 
davė 721 doL pelno. 

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime prie įėjimo buvo 
surinkta 855 doL Atskaičius 
826 dol. išlaidas, fikutis per
duotas Hamiltono Tautos fondo 
valdybai. Kasos stovis K L B 
Hamiltono ap . valdybos kovo 
mėn. 1 d. buvo 3.3^2 doL 

KĄ MES TLKIME. Kun. P. Celiešius. 195 pusi. 

$8.00 $4.00 
odos imitacija • • . . . . $7.00 $3.00 
odos im. raudonais kraštais - • $6.00 $3.00 

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK Kun. K A. Matulaitis. 640 psl. 
paauksuotais kraštais $3.50 $£.00 
raudonais kraštais į $3.00 $2.00 

RAMYBES ŠALTINIS. Prel. P. M. Juras. 556 psl. . . - • . . $3.00 $2:25 
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Parengė Kun. Dr. P. Alek

sa. 253 psl. $1.00 $0.59 
DIEVO VAIKAS. Mažųjų Maldos. 133 psl. . $1.00 $0.75 
MIŠIŲ MALDOS. Lotynų ir Rytų Apeigomis. Paruošė . . 

Kun. K Matulaitis. 63 psl. . $0.50 $0.35 

$3.00 $1.50 

KELIAS J ALTORIAUS GARBE, J. Vaišnora. MIC. Dievo 
Tarno Ark. Jurgio Matulaičio Beatifikacijos bylos ap
žvalga. 32 psl •• ." $0.50 S0.25 

KRIKŠČIONYBE LIETUVOJE. Kun. dr. J. Gutauskas 
104 puslapiai. •• $4.00 S3.00 

KRISTAUS KANČIA Pagal Dievo tarnaitės Onos Kotry
nos Emmerich regėjimus, surašyta Klemenso Bren-
tano, į liet. kalbą verte J. Talmantas iš 15-to leidi
mo. Stebėtinai aiškiai ir smukmenišai surašyti 
Vienuoles Emmerich apreiškimai bei regėjimai ir 
skaitytojas su įsijautimu pergyvena Kristaus Kan
čios kelią. "Draugo" spaustuvė, 1959 m. 349 pusi . . . 

KUNIGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE. M. 
Krupavičius. Knyga tinka kunigams vienuoliams ir 
pasauliečiams, norintiems susipažinti su kunigo 
pareigomis ir jo uždaviniais bei pasauliečių parei
gomis kunigo atžvilgiu. L K. Klubo leidinys 1961, m. 
720 psl. Kaina , $7.00 

MANO KELIAS PRIE ALTORIAUS, Prel. Dr. F. Bartkus. 
Spaudė "Draugo" spaustuvė. 95 psl $1.00 

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužeg mėnesio pamaldoms. 
L. Knygos Klubo leidinys, 1956 m., 142 pusi. Viršelis 
ir aplankas Jono Pilipausko $1.50 

MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE • • $5.00 $4.75 
MARIJOS APSTRELŠKTMA3 ŠILUVOJE. Juozas Budzei-

ka, MIC. Marianapolis, 1953 m. 46 pusi $0.40 $0.30 
. MARIJOS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Vertė Petras P. 

Motinos diena bus minimai Cinikas. M.I.C. Draugo leidinys. 1964 m. Kieti virš. . 
gegužės 8 d. Tuoj po šv . Mšių Į MARIJOS ŽODIS FATTMOJE. Marijos apsireiškimų 1917 
Jaunimo Centre b u s iškilminga m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, 

Liet. Spaudos Draugija. 128 pusi 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš

nora, MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys, Roma, 1958 m. Didesnio formato. 445 pusi. 
Knyga yra padalinta į 2 dalis, l-je dalyje: Litur
ginis Marijos garbinimas. Bendruomeninis Marijos 
garbinimas ir Liaudie^ pamaldumas i Mariją. II-oje 
dalyje: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos šventovės Lietuvoje, ku
rių yra paduota net 52 vietovės $5.00 

MAČIAU DIEVO TARNĄ. J. Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriaus pažintis su Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu-

$4.00 $3.00 j BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ VADOVĖLIS. ALRK Kunigų 
Vienybė. 431 psl. . . $ 3 . 5 0 $2.25 

DIDŽIOJI SAVAITE. Lietuvių Kunigų Sąjunga. 244 psl. $1.00 $0.75 

S C E N O S V E I K A L A I 
Buvo Dabar 

— Mokslo metus šeš tadieni 
r ė mokykla Šiemet užbaigia ge
gužės 14 , d. Pfr*M Mišių pa
rapijos šventovėje užbaigimo 
aktas bus Jaunimo cent re . 
Tėvų komitetas n u t a r ė t r i s ge
riausius kiekvienos klasės mo
kinius apdovanoti knygomis . 
Mokyklą š i eme t lanko 92 mo
kiniai. 

S3.00 

S0.50 

$1.00 

$2.65 
$0.75 

$1-50 

akademija. Meninę p rogramą 
atliks šeštadieninė mokykla, 

Birželio t rėmimų minėji
mui šiemet vadovauja lietuviai. 
šios liūdnos dienos Hamiltone 
bus atžymėtos birželio 12 d. 
karti; su latviais i r estais . 

K. Baronas 

$1.25 $0.50 

$1.00 $0.50 

BAISUSIS BIRŽELIS. J. Naumiestiškis. 3 dramos veikalai: 
"Baisusis Birželis", '"Varpinė" ir "Šiaurės Pašvaistė". 
Immaculata Press, 1965 m., 238 psL $3.50 

DIAGNOZE A. Kairys, 3-jų veiksmų komedija. 150 psl. $1.00 
DU BROLIUKAI. A Kairys. 3-jų veiksmų pasaka. Amer. 

Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugija. 1970 m: 78 psl. . . $2.50 
CURRICULUM vTTAE, by A. Kairys, A Comical tragedy 

in two acts, 87 pages $2.50 
"LAISVĖS MEDIS.'' A Kairys. 4 veiksmų istorinė drama. 

Nemuno leidinys, 1955 m. 120 psL $1.00 $.50 
MILŽINO PAUNKSME . Balys Sruoga. Trilogiška istorijos 

kronika. Terros leidinys, 1954 m., 174 psl $2.50 $1.90 
PABUDIMAS. A. Škėma. Drama. Terros leidinys, 1965 m., 

65 psl $1.50 $1.10 
ŠILKINIS BATELS. Keturių dalių misterijos scenai, 

Paulius ClaudeL Išversta ir išsamiais paaiškinimais 
aprūpinta. Vyt. Bagdamavičiaus, 1965 m. rankraščio 
teisėmis, 420 psl $10.00 

ŠVIESA IR ELDORADO. Anat. Kairys. 2 scenos veikalai: 
šviesa, kuri užsidegė — 3-jų veiksmų tragedijėlė ir 
Eldorado — 3-jų veiksmų drama. Terros leid. 1965 m. 

142 pulslap. $3.00 
RADVILA PERKŪNAS. B. Sruoga. Drama, 130 psl $4.00 
SIDABRINE DIENA Anatolijus Kairys. 3-jų veiksmų ope

retė. 1972 m., 155 psl $4.50 
I 

ISTORUA — FILOSOFIJA — MOKSLAI 
Buvo 

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Išleido 
Terra 1961 m. Kieti viršeliai 215 pusL Kaina $3.50 

DABARTIES SUTEMOSE, Br. Zumeris. Žvilgsnis į da
barties laikotarpį krikščionybės šviesoje, 187 psl $2.50 

$2.00 I DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. Maceina. Dievo ir žmogaus 
santykiai pasaulio istorijoje. Išleido "Venta" 1950 m.. 
221 puslapiai • • . . $2.50 $1.00 

LENKIJA B5 LIETUVA 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

tokie reikalavimai, kurie tuo me
tu galėjo būti realizuoti. Po nor
maliu -santykiu užmezgimo rei
kės siekti tokio susitarimo su Lie
tuva, kad visos Pabaltijo valsty
bės bendradarbiautu su Lenkija. 
Siekti tuo pačiu ir atsargiai, už-
m'Ktant mgrįžtanČią praeitį ir 
žiūrint i ateitį, egzistuojančią Lie
tuvos valstybę, šiandieninę Lie
tuvos įsuomenę. 

laičių. Tėvų Marijonų leidinys. 0HZ BL, 31 pusi $0.50 $0.25 , IDEALAS IR LAIKAS, Juozas Girnius fl966) $4.00 
MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. Spaus- j JAUNAI JNTEIJ.(JENT*1L apsirengimo, kosmetikos ir 

dė "Draugo'' spaustuvė 1961 m. 389 psl $4.00 $2.00] gražaus elgesio menas. 1954 ta., 104 pusi $1.25 
MAŽASIS TOBULYBES KEUAS, R. P. Martin 146 psl. •• $1.00 S0.75 |J0BO DRAMA. A. Maceina, Žmogiškosios būties apmąsty-
MISIJONTERIAUS UZRAšAT. Kun. W. A!exander. 1921 mas. Išleido "Venta" 1950 m., 24n psl $230 

190 psl S150 $1.00 į JUOZAS PAUTIBNIUS, Ignas Šlapelis, Studija apie me-
MOTTNA GAILESTINGOJI. Kun. dr Juozas Prunskis 

Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ge
gužes mene<io dienai. Pabaigoje yra švč. Margeles 
Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet. 
Knygos Klubo leidinys. 1957 m.. 117 pusi $1.30 $0.50 

MOTINA LR MOKYTOJA, šv. Tėvas Jonas XXIII En
ciklika ("Mater et Magistrą"). Si enciklika apie so
cialinio klausimo pažanga krikščioniško mokslo švie
soje. L. K. Klubo leidinys 1962 m. 114 pusi $1.50 $0.50 

"NERAMI ŠIRDIS''. Trumpi Dvasinniiu Apmastymai. 
Kun. Augustinas Steigvilas, MIC. Atspaude Marijonų 

na ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų 
kalbomis. VįrS 20 J. Pautienans pieštų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 87 pusi. L. Knygų Klubo 
leidinys, 1355 m. Kieti drobiniai viršeliai . . . . . . . . 

KETURI" GANYTOJAI, Mykolas Vaitkus. Atsiminimai 
apie arkiv j Matulevičių, P. Karevičių, J. Skvirec
ką ir vysk P. Bflčį. Liet Knygos Klubas, 1960, 180 
pusi. • - . . . . 

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J., "Laiko" 
leidinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 met , 152 
pusL -•••*.*• t • • • • • • * • • • * i 

G R O Ž I N I A I R A Š T A I 
Buvo Daba. 

ABRAOMAS IR SŪNUS. A Baronas. Premijuotas romą-
nas. 206 puslapiai •'• $ 4 - 5 0 $2.00 

AGUONOS IR SMĖLIS. Eugenijus Gtuodis. EilėraSčiaL 
Liet. Kygų Klubo leidinys. 1956 m.. 70 pusi $1.00 $0v5O 

AIDAI IR ŠEšĖLIAL V. Kavaliūnas. Premijuotas roma
nas. Žmogiškos sielos išgyvenimai. 234 psl $5.00 $2.50 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. O. Nendrė. Išl. 1968 
365 puslapiai. - • $5.00 $2.50 

ALKANA ŽEMĖ. St. Šukytė (1967) $2.00 $1.00 
ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Mykolaitis-Putinas. Romanas 3-jo

se dalvse. 1931 m.. 631 psl $24.00 $15.00 
AMAZONĖS DŽIUNGLĖSE. Jose Austasio Rivera.. Roma

nas. Liet. Knygos Klubas, 1974, 355 psl $6.00 • $3.00 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A V -

lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 163 psl $2.00 $1.00 
ANNA KARENINA, I ir H tomas, L. N. Tolstojus. Ver-

tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi $4.00 $3.00 
ANNA KARENINA, m ir IV tomas. L. N. Tolstojus. 

Vertė P r Povilaitis. 1954 m. 384 pusi. $3.75 $2£0 
ANAPILIO PAPĖDĖJE, Karolė Pažėraitė. Romanas. Lie

tuviškos Knygos Klubas, 286 psl $5.00 $2.00 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė P. Gaušys. Išl. 1974 m. 459 p. $7.00 $5.95 

$1.75 j ANTROJI BANGA. O. Nendrė. Išl. 1970. 202 psl •• $3.50 $1.75 
Į APLE LAIKA IK ŽMONES, Jonas Aistis, Terros leidi

nys. 1954 th. 252 pusi. Kietais viršeliais $3.00 $2.25 
AUKSINS SCJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno 

leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato $1.00 $0.50 
AUKSO RUDUO. Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai. 1950-

1952. Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.25 $0.50 
AUKSO ŽĄSIS, Birutė Pūkelevičiūte. Pasakišk* trijų 

veiksmu komedija Lietuviškos Knygos K!uc<< leidi
nys 1965. 159 pusi., minkšti viršeliai $2.00 $L00 

AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. Ieva Simonaityte, 
S-čias leidinys. Baltija, Toronto, Ont., Canada.1952 
m. 432 pusi. $3.50 $2.65 

BARABAS. Pear Yagerkvist, vertė Stasys Vainoras. 
Terros leidinys, Chicago. 1952 m. 212 pusi $2.25 $1.70 

BENAMIAI. Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. "Lai
ko" leidinys. 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi $2.00 $1.00 

BRĖKŠMĖS NAŠTA, Jurgis Gliaudą Romanas. Lietuviš
kos Knygos Klubas. 384 pusi $6.00 $2.00 

BROLIAI DOMEIKOS. Liudas Dovydėnas. Terros leidi
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi $2.50 

DAILININKO ŽMONA, Juozas Tininis. Romanas. Lietu
viškos Knygos Klubas. 218 psl $5.00 

DIALOGAS SU LIETUVIAIS. Br. Raila, 560 pusi $7.00 
DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A 

Baronas, 1952 m. Chicago, 111.. 260 pusi $1.25 
DETALĖS. Aid. Baužinskaitė (1968) $2.00 $1.00 
CEZARIS, Mirko Jelusič. Vertė A K. Puida, Terros leidi

nys, 3 tomai. Chicago, 1955 m. Kiekvienas tomas po $2.00 $1.50 
GELEŽINIAI ŽIEDAI. Antanas Venys. Eilėraščių rin

kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi. ..: $1.00 $0.50 
GĘSTANTI SAULĖ. Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuviu 

Knygų Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi $2.00 $1.00 
GD3SMS APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. Iliustravo 

Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui $2.00 $1.50 

GLMDYTOJA, FVancois Mauriac. Prancūzų Akad. narys. 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. 
Terros leidinys. 133 pusi $1.75 $1.35 

GINTARO TAKAIS J. Narūne. Lietuvos vaizdai efier&š-
čiuose. Knygoje daug iliustracijų bei Lietuvos vaiz
dų. 64 pūsi $1.80 $L30 

(Tęsinys 5-me pusi.) 

$7.50 

$2.25 
$3.00 

$3.00 

Dabai 

$2.65 

$1.90 

$3.00 

$0.95 

$2.00 

$1.90 

$2.00 
$4.50 

$1.00 

$5.00 $2.50 

$2.00 $1.00 

$1.00 $050 



Mūšy kolonijose 
Hot Springs, Ark, 

TRUMPAI 

— Radijo valandėlė "Leiskit 
j Tėvynę", vasario 13 dienos 
programą paskyrė Lietuvos ne
priklausomybės šventės 59 pa
minėjimui, o vasario 27 dienos 
programoje davė ištraukas i š 
šventės vasario 19 d. viešo mi
nėjimo, kur i s buvo suruoštas 
Altos , Bendruomenės, LAS i r 
Moterų seklyčios pastangomis. 
Minėjime sur inkta aukų: Altai 
472 dol., Bendruomenei 359 dol. 
ir Vlikui — 311 dol. 

— Hot Springs miesto meras 
T o m Ellsvvorth vasario 19 d. 
paskelbė "Lietuvių diena". T a s 
įvykis y r a pirmas Hot Springs 
miesto istorijoje. Eleonoros i r 
Vinco Rastemių iniciatyva, o 
•Ro^iir. TTOIO^AIA ..T - - - . . • '. . cius. 392 pusi. Išleido "Nemunas" $3.50 $1.50 
Radijo valandėles Leiskit į t e - KARALIAI IR BULVES. Liudas Dovydėnas. Stilizuotos 
vyne pastangomis — "Lietu- j pasakos. Liet. Knygos Klubas. 1973 m., 211 psl $4.50 $2.00 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
(Tęsinys iš 4-to puslapio) 

GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. Auto
rius piešdamas margą didmiesčio gyvenimą, ryš
kiais brūkšniais parodo jo tikrovę su visomis gero
mis ir blogomis savybėmis. Lietuviškos Knygos Klu
bo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai, 242 psl $2.50 $1.00 

GYVENIMO VINGIAIS I, Dr. P. Kalvaitytė • Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m. Minkšti virš. 360 pusi $3.50 $1.50 

GYVENIMO VINGIAIS, dr. P. Kalvaitytė - Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai. II d., 207 psl $2.50 $1.50 

GRUODAS. Ant. Jasmantas (Maceina) (1965) $3.00 $2.00 
viškos Knygos Klubas. 233 psl $4.50 $2.00 

IŠDŽIŪVUSI LANKA. Aloyzas Baronas. Novelės. Lietu-
Iš PASKENDUSIO PASAULIO. B. Raila. Žurnalistika. 

431 puslapiai. $5.00 $3.75 
ILŪZĘ TILTAI. Pranas Naujokaitis Romanas. "Nidos", 

klubo leidinvs. 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psl $2.50 $1.90 
JCRINLNKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 

knygoje Tūkstantis ir viena naktis. Terros leidinvs, 
1956 m. Didelio formato, iliustruota, 112 pusi $2.00 $1.50 

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont Vertė F. Ne-
veravičius I-mas tomas. Išleido "Nemunas". 352 
psl $3.00 $1.50 

KAIMIEČIAI — 2iema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve-
ravičius, n tomas, 383 pusi. Išleido "Nemunas" ... $3.00 $1.50 

KAIMIEČIAI — Pavasaris III tomas. Vertė Neveravi-
čius. 392 pusi. Išleido 'Nemunas" $3.50 $1.50 

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Vertė F. Neveravi. 

PAVASARIŲ AUDROJ. Ieva Simonaityte, Mažosios Lie
tuvos Laisves Kovos. Terros leidinys, 1956 met., 
480 pusi $4.50 

PlETy KKYZ1AUS FAL>A. \G£JE , išvertė ir sudarė Po
vilas Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytojų gražia kalba išverstas nove
les. Argtntinos — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6: 
Čilės — 7; Ekvadoro, Hondūras ir Guatemaios po 1: 
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles: Meksi
kos — 4 novelės; Nikaraguos — 3 novelės, Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venecuelos — 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šią knygą būsite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 pusi $4.50 

PIRMASIS RCPESTIS. J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinėlis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni
kėlė, Žmogus ir šuo. Draugai, Krikštynos, Paminklas, 
Tavo rankos švarios. Pabėgėliai, Žali velniukai ir Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys. 1951 m. 214 pusi $2.00 

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Pirandello. Nobelio premijos 
laureatas. Novelės Terros leidinys. 1954 m. 124 psl. $1.50 

PLAUK MANO LAIVELI. Petras Sagatas. Eilėraš 
čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Illmisl $200 

POPIEŽIAUS CELESTENO VI LAIŠKAI ZMONfiMS. G. 
Papini, vertė dr. P Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1953 m _ S2.00 

PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuo
tas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas. 273 psl $5.00 

• PRO VYŠNIŲ SODĄ, VI. šlaitas (1973) $3.00 
i RUDENS SAPNAI, Kotryna Grigaitytė. Draugo premi

juotas poezijos rinkinys. Liet. Knyg. Klubo leidinys 
1963 m., 80 pusi $2.00 

$2.50 

$2.50 

ŽEMELft ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtę. Vert* C. Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knvgnešiu romanas. 184 pusi. Australijos Lietuvio 
leidinys 1962 m. 233 psl $2.50 $1.00 

ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. Romanas iš lie-
tuv. spaudos draudimo laikotarpio. L K Klubo 
leidinys 1962 m., 233 psl $2.50 $1.00 

ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI. Aloyzas Baronas, novelės Ventos 
leidykla, 240 psl. Pat i pirmoji Al. Barono knyga .... $2.00 $1.00 

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA 
Buvo Dabar 

ANDERSENO PASAKOS. I d. J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1952 m , Chicagoje, 21? pusi. . . $2.00 

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili
zavo T. švaistas, spaudė "Draugas", Chicago. 1952 
m., 224 pusi S2.50 

AIŠVYDO PASAKOS. Ant. Giedrius. 140 psl $3.00 
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONE J MENULI D Bindo 

kienė. Pasakos vaikams. 58 pusi $1.50 
BIRUTES RYTAS. J. Narūne $0 9* 

$1.50 

$1.50 
$1.50 

$1.00 
$0 75 

$1.00 $0.75 

vių diena" buvo paskelbta. Ra - i KIAUROS RIEŠKUČIOS, A. Musteikis. Romanas. 250 psl. $4.50 $2.50 ; RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS. Birutė Pūkelevičiūtė^ Premi 

$1.00 

$1.10 

$1.50 

$1.00 

$2.50 
$2.50 

$1.00 

$2.25 

Sinn 
$1.50 

$2.50 $2.00 

di jo valandėlės vadovybę suda
r o : Salomėja šmaižienė, Pe t ras 
Šmaižys i r Antanas Kruklys. 

— Radijo valandėlė "Leiskit 
j t ėvynę" yra klausoma ne t ik 
vietos lietuvių, bet ir kitų t a u 
tybių žmonių bei amerikiečių. 
Viena amerikietė kreipėsi tele
fonu j programų vedėją Salomė
j ą Šmaižienę, užklausdama a r ji 
netur int i lietuviškos duonos r e 
cepto, n e s radijo stotis KBNZ 
p rog rama "Ask your neighbor" 
tokio ieškanti . Sekančią dieną 
stočiai, programos metu, buvo 
pe r ska i ty t a s Juzės Daužvardie-
nės lietuviškos duonos receptas. 
Kovo mėnesio programos iš 
KBHS stot ies 590 AM banga 
b u s girdimos 13 ir vėl 27 die
nomis 2 :30 vai. p. p. 

— Paskal is Plūkas buvo su
žeis tas eismo nelaimėje ir pa
gu ldy tas Auchita Memorial li
goninėje. Atsitiko ,kad j a m 
einant šaligatviu, brokas per-
t r enkė ;g ir pervažiavo ra ta is . 
J i s negalėdamas susikalbėti, lei
dosi j namus ir t ik sekančią 
dieną Osvaldo Nagelės rūpes
čiu buvo patalpintas į ligoninę. 
Ta i nepaprastos stiprybės ir 
kan t rybės 86 metų lietuvis. Jo 
abidvi kojos yra sugipsuotos. 
Šiomis dienomis bus iš ligoninės 
perke l tas į Nucare Convales-
cent Center . 

— Kos tas Plepys, Altos Hot 
Springs skyriaus pirmininkas, 
gydosi Auchita Memorial ligo
ninėje. Sveikata gerėja ir gal 
greitai apleis ligoninę. 

nas. 234 pusi 
KELIONE, A. Tyruolis, 128 psl $1.25 
KAROLIAI. Guv De Maupas&ant. Novelės. 278 pusi N $2.50 
AATJRYNA. Sally Salminen. Romanas. Iš originalo ver

tė M. Mikaliūnas. Terros leidinvs 1962 ra. Kieti virš. 
291 pusi *. $5.00 

KOLOMBĄ, romanas, Prosper Merimee. Vertė Ant. Va
liukėnas. Terros leidinys. 1953 m. 221 pusi $2.25 

KON-TIKI, Thor Heyerdel. Iš norvegų kalbos vertė Sta
sys V--'noras. Terros leidinvs. 1954 m. 416 pusi... $3 75 

LAIŠKAI DIEVUI, Dang. Sadūnaitė (1970) $2.00 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI, Jurgis Gliaudą. Pre

mijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, 273 
psC t $4.00 

LAIPTAI J TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 
m 242 pusi . . . . . $2.56 

LIETUVIŠKOS PASAKOS, Dr. J. Balys, 307 psl. Išl. 1976 $2.50 
LfETUVTŲ APYSAKOS, Hermann Šudennan, išvertė V. 

Volertas. 132 psl $3.00 
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo . 

Bernardas Brazdžionis I dalis. 49 autorių kūriniai. 
Liet. Knygos Klubo leidinys. 607 pusi. 1957. m $7.00 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, n dalis. 
Neprikišu«omi? Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai. 
Lietuv. Kn. Klubo leindinys.1965, 700 p., kieti virš. $10.00 

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistia , ; 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų ku
riniu. 110 paveikslu, gražūs kieti audeklo viršeliai, 
1952 m. Liet. Knygos Klubas. Chicago. 111. 832 pusL $6.00 

LIETUVIU POEZIJA IŠEIVIJOJE, antologija (1971 ' 
red. K. Bradūnas $13.00 

LIKIMO 2AISMAS Henrikas Lnkašc-vičius. Romanas. 
L. Knygos Klubo leidinys. 1953 m. 232 pusi. V. $2.50 

LUKŠIUJAI, Antanas Giedrius. Ta; autoriaus gimto
jo kaimo istorija, čia sunku atskirti, kur baigia
si realybė ir prasideda pasaka 231 psl. . . $2.50 

LCrŽIAI. Jeronimas Ignatonis. Romanas. Autorius prieš 
skaitytojo akis pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išriestą už įprastosios ribos ir nejaukiai išgy-
vpnnnti dvasini lūžį T5*Hdo T.iottiv Knygos Klubas 
1963 m. Minkšti viršeliai, 301 pusi $3.00 

LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terros leidinys, 
1954 m. 130 pusi $2.50 

MARIJOS ŽEMĖ. lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 
Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkini apie Mariją. 
Saleziečių leidinvs. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusi. 
1959 m $1-00 

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hernandez, išvertė 
Antanas Vilutis. Si populiari didžiojo argentittieSo 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų. 
čia tos poemos I dal. ir yra vertimas j lietuvių kal
ba. Atspausta Argentinoje, "Laiko" spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi $1.50 

A. a. Jonas Bagdanavičiua, I MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE, J. Kralikauskas $6.00 

$5.00 $3.75 | juotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, 237 psl. $5.00 $2.50 
$09? ' 
$1.9f 

$3.75 

$1.70 

$2.8r I 
$1.00 

$2.00 

$1.90 | 
$1.00 i 

I 

$1.50 j 

$3.00 

$5.00 

$3.00 

$10.00 

$1.50 

$19C 

$1.50 

$1.9f 

$0-50 

RYTŲ PASAKOS, Vincas Krėvė Išleido Terra 1954. 220 
pusi. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas $1.00 

SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai Išleido M. 
Morkūnas 1953 m. 64 pusi $1.00 

SAULĖS LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys, 80 
nusl. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas $1.00 

SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI, J. Švabaitė (1974) $3.00 
į SIDABRINĖS KAMANOS. Kazys Bradūnas. Draugo 

dienraščio poezijos premijuotas eilėraščių rinkinys. 

$0.50 

$0.75 

$0 75 
$2.50 

$1.00 

$1.00 
$4.50 

S2 metų, Lietuvos kariuomenės 
kūrė jas - savanoris i r Klaipė
dos k raš to sukilimo dalyvis, mi
r ė kovo 3 d. Atsisveikinimas 
įvyko kovo 4 d. 5 vai. p. p. Ca-
r u t h - Funeral Home. Kun. Jo
no Burkaus vadovaujami susi
rinkusieji koplyčioje sukalbėjo 
rožančių. Taip pat kun. Jonas 
Burkus tarė atsisveikinimo žo
delį, iškeldamas velionio asmenį 
ir* perduodamas jo paskutinius 
žodžius, pasakytus ligoninėje 
prieš mirtį. Lietuvių bendruo
menės vardu atsisveikinimo kal
bą pasakė p-kas Stepas Ingau-
nis. Lietuvos Atgimimo sąjū
džio Hot Springs skyriaus var
du Antanas Bertulis ir Altos 
bei Radijo valandėlės "Leiskit į 
tėvynę" vardu — Saiomėja 
Šmaižienė. Po atsisveikinimo 
kalbų, našlė Vaclo\*a Bagdana-
vičienė visiems padėkojo ir pra
nešė, kad velionis bus laidoja
mas Chicagoje kovo 7 d. šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Pet ras šmaižys 

— Garbėtroška — tarsi ant 
vandens apskritimas, kuris nie
kad nesiliauja didintis, kol plis-
damas išsklinda į nieką. 

Šekspyras 

MEILĖ TRIKAMPY, Renė Rasa, Romane vaizdžiai pis-
šiamas surizges dviejų šeimų gyvenimas, staigiais 
netikėtumais ir jausmais, tai vėi lygus, kaip upelio 
vanduo, 219 psl $3.00 $1.50 

MfiLVNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras. Išleido Daiao-
-*. noiinnrajtė T.ondnnas TP54 m. 154 imsi. $150 ft\ 10 

MĖNESIENA. A Baronas. Romanas. 202 pusi. $2.50 $190 
METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. Lyrikos rinktmS. 

Liet Knygos Kl. leidinys. Minkšti virš., 176 psl $3.00 $1.50 
MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincag Ramonas. Nepa

prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet. gyveni
mo. Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 pusi $2.00 $1.00 

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter
ros leidinys, 1954 m. 292 pusi. Dide'io formato $3.25 $2.45 

NEMUNO SČNOS, romanas. Andrius Valuckas, I to
mas. 2*0 pusi. 1955 m. $3.00 $2.2f 

NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA. Birutė Pūkelevičiūtė. Pre
mijuotas romanas. Liet. Knygos Kl. 1974 m., 355 p. $4.50 $2.00 

NEMUNO SCNCS. romanas, Andrius Valuckas, II to
mas, 1956 m. 430 pusi $4.00 $3.00 

NUSIDĖJĖLĖ Karole Pažėraitė, apysaka, n laida, *-
leido Australijos Lietuvis, 1952 m $2.0o $1.5»> 

NUSIKALTIMAS TR BAUSMĖ. F. M. Dostojevskis. Ver
te J. M. Balčiūnas Šešių dalių romanas su epilogu, 
išleidi Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas to
mas 302 pusi $3.00 $1.50 
n-ras tomas 256 pusi $2.50 $1.50 
IlI-čias tomas 300 pusi , $3.00 $1.50 

ORA PRO NORIS. Jurgis Gliaudą "Draugo" premijuotas 
romanas. 1953 m. L. Knvgos Klubo leidinys, 448 p. $4.00 $1.50 

OŠIANČIOS PUŠYS, Halina Didžiulytė-Mošinskierė. No
vele*. 176 psl - $2.50 $150 

PAGAIRĖ, J. G'iauda, 270 psl. Išl. 1975 m $4.50 $3.25 
PASAGA IR VYŠNIOS, Alb. Baranauskas. Eilėraščiai. 

64 psl $2.00 
PASAKĖČIOS. A. Giedrius. 34 autoriaus ir 3 Krylovo 

pasakėčios Lietuviškos Kn. Klubo leidinys 1959 m. 
Minkšti viršeliai. 176 pusi $2.00 

PASKUTINIS PRCSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS). M Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius, Nemuno leidinys. Antras 

1964 m. Minkšti viršeliai. 94 pusi $2.00 
SODAS TT55 HORIZONTO. Aloyzas Baronas, Liet. Kny

gos Klubo leidinys. 1955 m. 252 pusi $2.50 $2.00 
ŠEKSPYRO SONETAI, vertė Alf. Tyruolis $3.00 $2.25 
ŠERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija. Lietu

viškos knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš., 
86 pusi $1.50 $1.00 

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika,iliust-
racijos M. Šileikio. 1950 m., 96 pusi. $1.50 $1.00 

SUŽADĖTINE, novelės. J. Tininis. Terros leidinys, 1957 
m.. 1SO misi $2 00 $1 50 

ŠILKO TINKLAI Aloyzas Baronas, novelės (1974) $4.50 $2.50 
ŠVENTIEJI AKMENYS. Faustas Kirša. Didaktiniai eilė

raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr. 
Juras, 1952 m. 116 pusi $2.00 $1.00 

SVENTADNIENIS UŽ MIESTO. Marius Katiliškis. Nove
lės Terros leidinys 1963. Kieti virš. 355 pusi. $5.00 $3.75 

TAMSIAUSIA PRIš AUŠRĄ. B. Raila. Žurnalistika. 
448 puslapiai. • • $5.00 $3.75 

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, R Kesiūnas. 3-jų dalių 
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, 
Chicagoje, 1953 m.. 293 pusi $3.00 $2.25 

TAUTVILĄ. Juozas Kralikauskas. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubas. 1973 m.. 205 psl $4.00 $2.00 

TTLTAI TR TUNELIAI, jaunųjų išeivijos poetų antol. 
(1969) $2.00 $1.00 

TOMAS NIPERNADIS. August GaiBt, vertė H. K, Ter
ros leidinys. 1952 m. 315 pusi $2.50 $1.90 

TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S. Aliūnas. Eilėraščiai. Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū-
r*«*čiiis ir nr>2?eroves. Spausdino "Draugo' spaustu
vė 1961 m.. 64 pusi : $1.00 $0.50 

TRYS ŽOD2L4I arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas 
švaistas, Clrcasro, 1958 m., 178 pusi $2.00 $1.50 

UPĖ TEKA VINGIAIS, Vytautas Volertas. Romanas. 
L?*t. Knygos klubo leidinys, 1963. Minkšti viršeliai. 
332 pusi $3.50 $1.50 

UPE Į RYTUS. UP£ I ŠIAURĘ. Kazys Almenas. Roma
nas. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 1964 m. 
II tomas. 325 psl. Minkšti virš $3.00 $1.50 

UŽKANDIS. Jurgis Jankus, novelės (1973) $4.50 $2.50 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Draugo" 

spauda. 219 pusi $2.25 $1.00 
UŽUOVĖJA, romanas, Marius Katiliškis. Terros leidinys, 

1952 m 367 pusi $3.50 $2.65 
VAIŠVILKAS, Juozas Kralikauskas. Romanas. Lietuvis- * 

kos Knygos S ' ibr* 234 psl $4.50 $2.00 
VAKARAS SARGO NAMELY, A. Vaičiulaitis. Pasako

jimai, apsakymai ..„ $4.00 $3.00 
VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Blekaitis. 

Eilėraščiai. Terrr* leidinys. 1954 m $1.50 $1.10 
VARGDIENIAI. Victor Hujo. vertė Pranas Povilaitis 

Antrasis leidinys. I tomas. 1956 m., 382 pusi $3.50 $1.50 
kas. Antras leidimas. II tomas. 1956 m., 216 psl $2.00 $1.50 

VARGDIENIAI, Vsctor Hugo. vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidime, m tomas, 1957 m., 316 psl $3.00 $1.50 

VARGDIENIAI. Victor Hugo. vert: Vikt. Kamantaus
kas. Antras leidimas. IV tomas. 1957 m., 350 psl $3.50 $2.00 

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidime V. tomas. 1957 m., 382 psl $3.50 $2.00 

VASAROS MEDZH'OSE, Dang. Sadūnaitė (1961) $1.50 $1.00 
VEIDU PRIE ŽEMKS. Kotr. Grigaitytė. Novelės. 204 ppsl. $2.00 $1.50 
VERSMĖS IR VERPETAI, Bronius Raila. Akimirksnių 

kronikos. 349 psl $5.00 $3.75 
VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grincevičiaus ne

įtikėtino* iston? i. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m. 132 pusi. $1.50 $1.00 

VIENA PASAULYJ?:. Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma
nas. Lietuvišk s Knygos Klubas. 265 psl $3.50 $1.50 

T. Alė Rūta. Romanas. Lietuviškos 
265 psl $3.50 $1.50 
LIAUDIES DAINOSE. Gražina Kri-
ė. Lietuviškos Knygos Klubas. 

$5.00 $2.50 
VO LAIŠKUOSE, 49 psl $1.00 $0.75 

DVYNUKES. N. Butkienė. Apysakaitės 
BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. C5-

vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidbv/s. 
1956 m.. 170 pusi $3.00 

FAUNIEJI DAIGELIAI. J. NarūnS. Knyga skiriama vai
kams Tšleidn Lietuviškos Knveos Klnha* 1960 $130 

JAUNYSTĖS MARŠAS, Alfa Sušinskas (1956) $3.00 
KIŠKUČIO VARDINĖS, Stasys Džiugas. Eilėraščiai vai

kams ir jaunimui. 60 pusi. Išleido L. K. Klubas 1953, 
II-ji laida 1976 m 

LIETUVIŠKOS PASAKOS, 11 laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelines 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5; Jumoristi
nės pasakos — 5. Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems Sudarė Dr. Jonas Balys. B -
do Liet. Knygos Klubas, 1951 m., 230 psl $2.50 

MANO ŠVILPA. Bale Voveraitė. Eilėraščių knyga, iliust
ruota dail. P. Osmolskio. Augsburgas, 1949 m. 32 
pusi. $1.0© 

NAKTYS KARALIŠKTUOSE. Liudas Dovydėnas. Iliustr. 
Vvt. Igno. įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai. 
1955 m., 168 pusi v $2-00 

OI, NEVERK NERINGA, Litą Lanka. Eilėraščiai vai
kams. 76 psl $1-25 

SAULfiS VESTUVĖS, S. Tomarienė. Pasakos. 128 psl. $2.00 
n dal. — darbo baruose. 284 psl $350 

ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 pusi. - • $10.00 $7JO 
TU IR JI. Hardy Sohilgen, S.J., Jaunuolio santykiai su 

mergaite. 112 psl $2.00 
UKĖE — VVAGCU, Ant. Colbachini. SDB. Perrašė Pra

nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys. 
1957 m., 216 psl.; iliustruota; spalvota: kieti virš. $2.00 

VTLIGAILĖ, legenda Petrosele Orintaitė. Iliustruota P. 
Anginus. 1951 m.. 46 misi $1.20 
Laimėje* Jaunimo literatūros premi ią 1953 m. Liet. 
Knygos Klubo leidinys. Iliustr. J. Pilipausko, 64 psl. $150 

TRYS SAKALAI. Alfonsas Vambutas, Pasakos ir pe-
SAULUTE DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius. 

$1.00 

$0.75 

$1.50 

$ū.95 
$1.50 
$265 

$1.00 

$1.00 

SO.S0 

$1.08 

davimai. Liet. Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 u . 
premiiuotas veikalas. L. K. Klubo leidinys 1962 m-. 
minkšti virš., 186 pusi $2.00 

L E I D I M U I 

$1.00 

leidimas 1953 m.. 198 pusi. $2.00 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Paulius Jurkus, nove

lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusi. $2.50 

$1.00 

$1.00 

$1.50 

$1.50 i 

VIEN f ŠI PASAULI 
Knygos Klubą.-

VILNIUS LIETUVI' 
vickienė-Gustar 
384 psl 

VINCAS KRĖVĖ S\ 
VYNUOGĖS IR KAKTUSAL Julija švabaitė. Poezija. 

Išleido Lietuvio* Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
viršeliai. 96 r - $ 2 0 0 $ 1 0 0 

ŽEMAITIS NEPRA? JS, Balys Sruoga. Terros leidinys, 
1954 m., 206 isL $2.50 $1.90 

ZEMATI-TŲ 2EMPT reportažas iš kelionių Lietuvoje, 
A. Vilainis, 1P">- m., Chicago, UI.. 132 pusi $1.50 $1.00 

meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
'955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 

455 pusi $4.50 $3.40 
meto dienoraštis. Jurg*a Savickis. 
955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 

h 410 posl $4-50 $3.40 

ŽEMĖ DEGA. Ka* 
Terros leidiny-
raidės. I torr 

ŽEMĖ DEGA, kar 
Terros leidiny-
rai^Ss. n torr 

Į V A I R Ū S 
ry«i Uuvo Dabai 

ALBUMAS, PORTFOLIO, 66 Photographs, A. Kezys, S.J. $3.08 $2.0$ 
ATSIMINIMAI, Vysk. P. Bučio, red. J. Vaišnora, 1 dal. — 

pasiruošimas darbui. 320 psl $3.50 $2.6t 
ATSIMINIMAI. Vysk. P . BŪČ:O. red. J. Va'šnoras,II dalis. 

Darbo Baruose, 279 pusi $350 $2.08 
ATSIMINIMAI I š BALFO VEIKLOS 1944-1964 Prel 

J B. Končius Atspausta Draugo spaust 1966 m.. 
404 psl. Kietais viršeliais $6.00 $2.00 
Minkštais viršeliais - $5-00 $1.50 

AUKSO MINTYS. M. Cepkauskas. Aforizmai. 650 psl $6.50 $4.90 
BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai. 

1951 m. išleido J. Bachunas, 128 psl $1.50 $1.00 
DIEVAS SUTEMOSE. Stasys Yla. Religingai lūžiai lietuvių 

gyvenime. Tėviškės Žiburiai, 1964 m. 391 p3l $3.00 $2.00 
DR. KAZYS DRANGELIS, Jo gyvenimas ir darbai Red. K. 

A. Girvilas. 1971 m., 214 psl $3.00 $150 
FOTO KOMPOZICIJOS. Alg'm. Kezys. SJ. Išleido M. Mor

kūnas Chicagoje 1972 m., 65 psl. 56.00 $5.00 
FORM AND CONTENT. Photographs by Algimantas 

Kezys. SJ. Published by Morkūnas Printing Co., Chi
cago, m. 1972 m. 65pages $6.00 $4.50 

FRAGMENTAI I š PRAEITIES MIGLŲ. Andrius Ryliškls. 
Atsiminimai. Spaudė Draugo spaustuvė 1974 m. . . . . 
530 puslapių. Minkšti viršeliai $12010 $0JO 
Kieti viršeliai $15-08 $ 1 U 6 

IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS. Dr. Pr. Gaidamavičius. Benamio 
likimo perspektyvos. Venta. 1951 m., 278 psl $2.50 $2.88 

JAUNASIS AKORDEONISTAS. V. Cetkauskas. Vadovėlfa. 
163 psL $1-00 $0.50 

JURGIS KRASNICKAS. Red. V. Liulevičius. Išl. 1972. . . 
192 puslapiai $4.00 $2.00 

IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS. Dr. Pr. Gaidamavičius. 278 pusi. $250 $1J8 
KELIAS Į PASISEKIMĄ. J. Grabauskas. Auklėjimo vado

vėlis. 1953 m.. 144 psl $2.00 $1J8 
KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA, M. Krupavičius. 

163 psl $1-00 $0.7S 
LIETUVIS DAILININKAS IŠEIVIJOJE. Red. Algimantas 

Kezys. SJ. Spaude M. Morkūno spaustuvė Chicagoje, 
1973 m.. 176 psl $5.00 $3J0 

LIETUVIS VARGONININKAS IŠEIVIJOJE. Juozas Žile
vičius, 304 psl $500 $3.75 

LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE: L. Dambriūnas 
35 puslapiai. • • $0.50 $0.40 

UETUVTŲ KALBOS GRAMATIKA IR SINTAKSE 
Dr. A. Šešplaukis. 1966 m., 118 psl $3.00 $2.60 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. J. Ambraska ir J. 
Žiugžda. Fonetka ir Morfologija, 1966 m.. 181 psl. . . $2.00 $1.50 

LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE 1944—1950. Red. 
V. Liulevičius. 1969 m.. 639 psl $12.50 $850 

LIETUVOS JĖZUITAI. PRAEITIS IR DABARTIS. Red. 
Br. Krištanav č'us, SJ. Išleido Tėvai Jėzuiįai 1957 
Putname. 79 psl $1.00 $0.50 

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ IŠEIVIJOJE PARODA 1972 M. 
Red. Algimantas Kezys, SJ. Išleido Lietuvių Foto 
Archyvas. 96 psl $3.00 $2.25 

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ IŠEIVIJOJE PARODA 1973 M. 
Red. Algimantas Kezys, SJ. Išleido Lietuvių Foto 
Archyvas. 102 psl $3.00 $2.25 

LITHUANIAN ART IN EXILE. 78 psl $2.00 $158 
L1THUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Varlakojyte-In-

kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir Hetuviikai. 
146 psl $2.00 $150 

(Tęsinys 6 ame pusi.) 



6 ORAtroAS r>>>nr.»w:^is 10(77 m . kovo *n?n. 14 d. 

AS DIRBAU SAVO TĖVYNEI 
IKI PASKUTINIO ATODŪSIO 

Pokalbis su muziku Leonu Kaulin'u 
Nuo senų laikų lictuvj lydėr»"VJtj okt^'u p ' rmą kartą 3a i 

daina ir giesmė. Sunkiuose mo-įdėm "Šiup.'ny". Vėliau plė'ėmės.. 
mentuose r.i^d.ivo naguodą. Džiu-į suorganizuodami moterų oktetą, 
giuose atvejuose daina ir giesmė \ Pasirodydavome atskirai ir drau-
teikė dva;inj pasitenkinimą. Be i ge. Oktetus praplėtėm. Netrukus 
abejo, viena ir kita turėjo dide-! prisijungus tautinių Šokių grupei, 
lės i'akos. kad lietuvis nepalūžo, vadovaujamai I. Karalienės, ir 

l > * 
:J--..i. 

tempdamas sunkų baudžiavos 
jungą, kentėdamas caro priespau
dą, o šiuo metu — okupanto 
dvasinį —bei materialinį terorą. 
Ir šiame krašte įvairios organi
zacijos stengiasi ši dvasinį lobį 
perduoti ateinančioms kartoms 
ir laikyti jas :rie lietuviško ka
mieno. 

Philadelphijoj didelis dainos 
ir giesmės puoselėtojas yra mu
zikas Leonas Kaulinis. Jo 60 m. 
sukakties proga buvo malonu pa
teikti keletą klausimų. 

— Kiek prisimename, tik su 
mažomis pertraukomis jau kelin
tas dešimtmetis Jūs diriguojate 
ir rūpinatės mūsų kolonijos cho
ru. Įdomu žineti, ar Jūs tai da
rote jausdamas didelę meilę dai
nai ar norite daina ir giesme pri
sidėti prie lietmybės išlaikymo? 

—Atsakymas turėtų būti sa
vaime aiškus, nes jis išplaukia 
iš mūsų p:i!->r':i:ų pareigų gim
tajam kraštui. Nuo šių pareigų 
niekas mūsų neatleido. Užbaigsi-

dramos būreliui , vadovaujamam 
A. Balčiūno, pasivadinom an
sambliu. Laiko tėkmėje, nubyrė
jus tautiniam šokiam ir dramos 
būreliui, 1967 m. apsikrikštijom 
"Vilties" choru. Kas sekmadienį 
giedam Šv. Andriejaus par. baž-

cr metus siokė 5-5.. p a m i n a kad dainuoja liet. cho- j 
Tad apytiksliai jų turėjom apie į rų. Maloniai prisimenu "Vilties". 
°00. Suprantama, daugiausia oa- ehoro įoasirodvmą Hartforde, kur 
s ;rodydavome Philadelphijoj. Tu- kompozitoriui muz. V. Marijo-
"ėįom išvykų 200 mylių spindu-! sius labai teigiamai vertino cho-
liu beveik kiekvienoj, liet. kolo-, rą, mane ir a^ompaniatorę — 
nijoj. Dalyvavome visose didžio- ; mano dukrą. Neišdilsta prisimi-
se ir m:žose dainų šventėse, j nimas, kai po giedojimo bažny-
Į >dėmės amerikfečįams. Apie 10 čioje a.a. varganų virtuozas muz. 

C L A S S 1 F I E D G U I D E 

m. priklausome "Sing:ng City 
(tai ap :e 40 chorų sąjunga). Kad 
ii- kukliai, rodėmės ir Eucharis
tiniame kongrese. 

— Būtų įdomu patir'.i, kokios 
buvo Jūsų didž'ausios nesėkmės 
ir kokie maloniausi momentai? 

— Visiems tenka "šgyventi sau
lėtų ir ūkanotų dienų. Galėčiau 
pasakyti, kad, besisielodamas 
Amerikos lietuvių chorų veikla, 
neišvengiamai susidurdavau su 
veikėjais, bandydamas jiems pa
siūlyti savo nuomonę. Gal dėl 
nemokėjimo pataikauti, juos už
rūstindavau. Pasirodymai su cho
ru nevisada palikdavo šviesius 
prisiminimus. Kartais berašant 
dailyraštį, išsiliedavo rašalas. 
Nedžiugina Amerikos lietuvių ra
dijo valandėlės, kurias užplūdo 
atgabentos estradinės dainos. Iš
stūmus liaudies dainas, sumen
kęs Amerikos l iet muzikinis gy
venimas, nes kas bepuoselės mū
sų liaudies meną, jei nebebus kas 
juo gėrisi. Nemielas buvo pačiam 
savo renginių reklamavimas ir 
komentavimas spaudoje, bet ne
visada šiame reikale susilaukda-

Nomęika spontaniškai sušuko: 
"Tokių chorų ir chorvedžių 
mums labai reikalinga!" Malonų 
jspūdį paliko K. Pliuškonio rnag-
net. juostelėje užrekorduotas kon
certas Raltimorėje. Ten choras 
darniau ir jtpūdingiau skambėjo, 
ne-gu plokštelėse. 

— Būtų įdomu sužinoti, ką 
šiuo metu ruo'iate ir kur pasi
rodysite netolimoje ateityj? 

— Mano. didžiausias troškimas 
chorą gražinti į senąsias vėžes. 
Jei tai pavyks, savaime atsiras 
planai. Vienas iš jų bus pasiren
gimas 1978 m. dainų šventei, 
įvykstančiai Kanadoj. 

Ačiū už pokalbį ir sėkmės ju
biliatui! 

B. Vaikaitis 

»Ua( LlXA^Nfct>U25 
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ftrighton Pite. parduodamas mūr. 
14 m "b'-iialov/". 3 mieg". su pil
nu rūsiu. $3S,000. 
Dii J-ju aoŠLŠt̂  >..:..' su 5 butais 
ant 46 ir Tr'oy. |48.000.~ 

Skambint Vytui 
Bud'» Real Estate — 847-510O 

IIIIIHHIIIIIIUtNtUIIHDUMMHUIlĮHHIlU: 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 
M I G I N A l T V 

2346 M. 69th BJL, tel 776-148* 
!l!l!ll!U!!!HHI!llltHtll!lltmtlIttttntllllll 

Parduodu namus. Įkainuoju 
veltui. Turiu gerus pirkė
jus. 

Real Estate Brokeris 
P. ZUTMBflKK, PR 8-6916 

— Gyvenimas yra kelionė na
mų link. Herman Melville 

vau talkos. 

me ]as, ųk palikę sią žemišką Ke
lionę. ' 

Darbo su chorais ėmiausi, ma
nydamas bent minimaliai esąs 
jam pasiruošęs. } muzikinį gyve-

Muz. Leonas Kaulinis, '"Vilties" 
ehoro dirigentas 

nyčioj, ruošiam koncertus. 
— Ar turite sunkumų su re

peticijomis, patalpomis, choristų 
verbavimu. 

nimą linkau nuo pat kūdikystės. į — Dain in inkų verbavimas vi-
Gal tai buvo Kūrėjo valia, gal 1 sada buvo ir tebėra sunkus. Pra-
įgimtas iš tėvų paveldėjimas (vi-! džioje verbavau tik aš, vėliau 
s mūsų šeima buvo linkusi į; talkininkavo choro valdybos. Pas-

Malonus pragiedrulis buvo 
choro 'rijų plokštelių pasirody
mas, kuris, be abejo, paliks pėd
sakus mūsų gyvenime. Ypač sma
gu prisimenant, kad dvi jų pa
teko į muzikos kolegijos biblio
teką, kurios muzikos studentams 

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA. 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
s e k m a i nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telėk HEmlock 4-2413 
1490 A. M. 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

f vairių prekių pa.«trtnUima> or 
mnsnnt 15 mūti.i *an«leHii 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

t3S8 S. Halsted SU, Chicago. 111. M M 
loO\ \V. 69 SI.. Chicago, III. S0039 

Telef. 925-2737 — 254-3320 
V Valautinae 

ooooooooooooooooooooooooo< 
NAMTJ APŠILDYMAS 

Taisau senus ir sudeda nanjas pe-
Aus. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirbu del duja. (dedu vandens 
šildytuvus. Kreiptis 

A. BANYS — l*L 441-8806 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
(Tęsinys iš 5 pusi.) " 

gvvenimą, nors muzi- į kutiniu metu įsijungė koionijos 
LITHUANIA AND WORLD WAR II, Prot Kaxys Pakš

tas. Lietuvių Kultūros Instituto leidinya 1947 ni
kų joje nebuvo). Aš pats, baigęs' veikėjai. Paminėtina G. Maciu-j 80 psl $.0.50 
Karo mokyklą, progai pasitaikius,; nienė, buvusi lituanistinės mo- oUTIJNE HTSTORY OF LITHUANIAN LTFERATURE 
įstojau į Vilniaus muzikos mo- ; kvklos vedėja, savo laiku chorui bv A. Vaičiulaitis. 1942. Chicago 54 pusi $0.50 
kvklą. Karo audroms nubloškus į prisiuntusi atžalyną. Visada sto- PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO; LIETUVIŲ TAUTI 
į Vokietiją, studijas tęsiau pas pri- | kojom balsų. Dainininkai dažnai 

Sovietų 

vacius mokytojus ir Augsburgo' keitėsi, lėtindami choro pažangą, 
konservatorijoj. 1947 m. i£ai-1 Paskutirrf" dešimtmetį jautėsi cho-
kiau konkursinius egzaminus I ro pastovumas ir stiprėjimas. Ki-j -*••' 
Muencheno Muzikos akademi- į tos nesėkmės pažangą ne tik pri-j 
jon. Į ją egzaminus galima lai- i stabdė, bet žymiai sumenkino, 
kyti tik užbaigus konservatoriją j Jaunimas, baigęs universitetus, 
ir dokumentaliai įrodžius tolygų ; chorą palieka. Per keletą pasku-
muzikini gšifavfrilmą. Deja, M u-' trnių metų naujų choristų beveik 
zikos akademija nepasinaudojau. į nesulaukėm. Bandom po visų 
Žmonos ir mano ligos, vėliau • sukrėtimų atsigauti. 

emigracija plakus išardė. 1946- Nežiūrint į visus sunkumus. 
-47 m. buvau muzikos mokvtoju y ̂  . . . . ^.,.. ,. , , . - ,J. . turime darbui labai eeras saly již°no i;et. stovy.<!0]e. Studi-^ _ D i:„.: 1: n a u d o -
juodamas nenormaliose sąlygose, 
ne su visomis pagrindinėmis mu
zikos šakomis esu pakankamai 
susipažinęs, todfl muz'ku sav-ęs 
niekad nelaikiaa. 

Nenorėrau sntiki , kad chor
vedžio darbis būtų ypatingai 
sunkus. Esu įsitikinęs, kad dar
bai virsta lengvais, 
dirbi su noru 

gas. Repeticijoms galime 
tis-Šv. Andriejaus bažnyčia, sale 
ir klebonijos dviem kambariais. 
Turime vargoninmką, akompa-
n'atorę- asistentę bei solistų. Ne
toli gyvenanti muz. seselė Bernar
da mielai talkininkauja. K'ebo-

NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ. Išl. 1978. Red. D. Kndokienė S2.50 
PHOTOGRAPHS. Red. Algim Kezys, SJ $3.95 
RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE, KUH. J. Heraanovieius, 

359 psL Misionieriaus atsiminimai ir patirtis 
Rusijos kalėjimuose ir vergų stovyklose 

1948 - - 1955 m $5.00 
MYKOLAS KRUPEVICIUS. Atsiminimai 

Lietuviškos Knygos Klubas. 1972 m., 364 psl SlO.OO 
^Tęsinys 6-nw» puslapyje) 

ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Dr. Juozas Dauparas, 287 
psl., 1967 m " $5.00 

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsniai-pri-
siminiinai: Juliaus Butėno, Mečiaus Mackevičiaus, 
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novickie-
nės. Jono Kardelio, Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio. Jono Bildušo, Juozo Audėno. Juozo Mikuckio. 

Didelio formato, minkštais viršeliais. 1954 m. 344 psl. $3.00 $2.25 
rA2hMlSamU IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto

jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antaras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. 1 tomas, 266 pusi $2.50 $1.90 ' 

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 tn. n tomas, 290 pusi. 

$0.25 

$0.40 

$1.00 
S3.0£ 

$2.50 

$5.00 

S2.00 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

SIUNTINIAI 1 LIETUVJJ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Chicago, m. 60632, telef. 827-5986 
>ooooooooooooooooooooooooo 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiHHiimin* 
RB REIKM VIZITINIŲ 

KORTELIŲ? 

^izmnjg kūneliu laudojima* yr 
<ražu£ paprotys Biznieriai ja* 
jlačiai įaudoja bet tinka ir vist, 
luomų atstovams turėti gražia) 
nzitine* korteles 

Kreipkitės ) "Draugo' ariminif 
eraciją visais panašiais reikalą u 
Susite patenkinti mūet) psiama'-
nu 
iiiHiiiiiiiiiiiimiiiimiiituiHt'-- <; < 

2 I 0 R Ė K H E 
• 

užsidegimu 
kada juos 

"r mei-

plotmdie (gryni sąskambiai, tiks
lus ritmas, prasmingi -niuansai-ir 

nas J. Degutis rūpinasi choru. Jis, į SHAKESPEAR IN LITAUEN, A. šeiplaukis, Sonder 
tarsi Apvaizdos siųstas, choro 
stiprintojas ir gaivintojas, prieš 
repeticijas vaišina kava ir pyra-

le. Choro laimėjimai meninėje gaičiais, o dažnai parengimų, su-

$2.50 

SI.00 

$1.90 

$0.75 

H-\RIJA NOREIKTENft 
VYTAUTAS ŽUKAUSR.*1* 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
f»ha< pa^eldBiiJjtmo» gero* rfiS**-

.trrUė*. Maistai » KDropo* «Rad$Ht> 
;nt^ w n»ih «*., Chtcago. IH VMia^ 

M O V I N G 
iEKSNAJ' i«rkrH i,-',. ;>aiOu$ * u 

T E U — WA S-8063 

ras Marąuette Pko. patodaiMtoie gat 
v«J«. Prieš 16 metų modernbim žmo 
cul statytas. Įmokėti apie *l6,OO0. 

S mulištą o n n i u ant plataus skie
po prie Marauette Pko. ui Kedzle 
VlrS $5,600.e0 lengvu pajamų me 
tama Paveldėjimas ir fieimoa tarto 
uadallninaaa Užteka įmokėti (7,000. 

Delikatese pelningam bizniui dide
lis aamaa. įrengta patalpa Ir gražu* 
butas gyventi. 50 p. sklypas, 1 garą 
įai 4-riom masinom. Už viską )mok6 
d apie 5.000 dol. Teiraukitės, bos gal 
a pavSlavus Marquette Parke. 

I^bai graži mūrine reikJeOcija 
i Vį vonios. Sausų pušų beismentas 
Karprtal, virtuves pačius, daug prie 
du. įmokėti apie (7,000.00 ir galite 
keltis. Arti 72-os ir Kedzie. 

4 bota mSrąa. S auto. mūro garą 
žas. Is gerų rankų, priešais parka 
Naujas gazu šildymas ir elektra 
$8,500 pajamų. Tartas $50,000. 

1% aukšte aeftraa. 2 auto mftr. š a 
ražas Originali 25 metų gera statyba 
Erdvus 2 butai. Senute nepajėgia 
turi parduot afarųuette Pk* Pigia* 
JJ2.000. 

Vi meto didelis 9 anksto mftra* 
tr 2 auto muro garažas. "Radlant* 
« ldymaa Martiuette Parke 
tS8.000.00. 

Piatns lotas arti A* Kryttau* ilge 
olnes. Pigus 

VALDIS REAL ESTATE 
2825 West 71st Street 

TeL 737-7980 a i t e T3tS53f 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namo pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
OraadnnAi — Income Tas 

VotaHatas — Vertsnai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

8455 So, Kedzie Ave, — 778-2238 

REIKALINGA 
nekilnojamo turto pardavėja-as Chi-
cagoje arfja Lemon.to apylinkėje. In
teresuoti prašomi kreiptis į 

BUDRAIT} — teL 767-04D0 

BUDRAITIS REALTY 
4243 W. 63 St,, 

Chicago. W 6fi©9 

C O S T O D U i S 
Couple for Deerfield church 

$10 to $12 000.09 per year PLŪS 
Apartment & all Utilities, 

Permanent Employment 
945-0560 Eve. 945-0107 

GEliERAL FACTORY 
MALĖ AND FEMALE 

Expanding dinette furniture ma-
nufacturer has immediate full time 
openings for 

V ASSEMBLERS 
V PfeKERS 
V UPH0LSTERERS 
V MGWELDE!tS 

Day shif t ooly. 
Excellent saiary. Company benefits 
with paid health and llfe insuran,ce, 
pension plan, 10 paid holidays and 
vacation. 

Apply in persoa or catt 
458-1505 

D0U6LAS FURNITURE Corp. 
6517 S. Central Ave. 

HELP WANXED — MOTERYS 

UVE-IN R0USEKEEPER 
Baby sitter. One year old grrl. IVa 

home. Own rooms with private bath 
and T.V. Good saiary. References. 
Some English necessary. Hyde Park. 
947-5774 Days or 373-4132 Evenings. 

k t ) dar daugiau lengvina mano 
darbą. Dažnai šis darbas dau
giau dvas š'<ai apmokamas, lie-
gu kitų visuomenininkų darbai. 
Daug impulso teikia mano bro
lio, žuvusio partizanu už Tėvy
nę, prisiminimas. Kai tik pasi
juntu pavargęs, jo prisiminimas 
ir besąlyginis atsidavimas savo 
tėvynei man tarsi sako; "Aš.dir
bau savo tėvynei iki paskutinio 
atodūsio, o tu jau pavargai". 

— Kiek žmeme, choro sudė
tis ir pavadinimai keitės. Kodėl 
tai įvyko? • 

— Choro istoriją esame rašę 
dainų š\ mčių porga , išleistuose 
leidiniuose, todėl pasitenkinsiu 
paminėjęs suglaustai. 1950 m. su 

sinmc:mų ar švenčių progomis 
-— stipresniais užkandžiais. Kun. 
K. Sakalauskas ir šeimininkė 
Emiliutė Paplavičilrė patenkinti 
šypsosi, matydami besivaišinan-
čius choristus. Vargu Amerikoje 
bent vienas choras turi tokias 
prabangias sąlygas. 

— Jūsų diriguojamas choras su 
koncertais bei religinėmis valan
domis reiškiasi ne tik Philadel
phijoj. bet ir už jos ribų. Kiek 
iš viso turėjote viešų pasirody
mų ir kur jie vyko? 

Į šį klausimą atsakysiu tik 
apybraižom. Pirmąjį dešimtme
tį, paskatintas J. Žilevičiaus, 
kruopščiai registravau visus cho
ro pasirodymus ir juos tebelai
kau choro archyve. Jų buvo apie 
100. Vėliau pasirodymai retėjo ir 

PASKUBĖKITE KOL KAINOS YRA MAŽESNIS 
IKI BALANDŽIO MĖN. I DIENOS. 

Įsidekite ne tik antrus langus ir duris, bet ir pirmuo
sius pagrindinius padarykite sandaresniais ir lengvai 
atidaromais. Ta visą jums pagelbės 

KOSTAS BUTKUS 
TELEF. 778-2781 

dnjck 12. 9 
ŠVIESA IR KELIAS. Prel. J. Albavičlaus gyvaiimo ir 

veiklos bruožai. A. Baronas. 155 psl SI.00 Š0.50 
TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. V. čižūnas, 220 DS1.S1.50 S1.10 
ŠEIMA TAUTINĖJE BENDRUOMENĖJE. V. Cižiūnas. 

1971 m., 95 pslap $1.50 Sl.OOu 
ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIAI. Alfa Sušinskas. Atspaude Tėvai 

Pranciškonai 1973 m., 198 psl L, $3.00 $2.00 
IV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA (1907-1932). 

Kun. Dr. J. B. Končius, 1932 m., 329 psl. Kietais virš. $3.00 $150 
Minkštais viršeliais' $2.00 $1.00 

TAUTOSAKINES BAGATELfiS. Vadovėlis pienu mokytis. 
J. Zdanius, 28 pusi $1.50 $1.00 

THE BOOK OF OUR PILIGRIMAGE, by Adaci Micke-
wicz. tmnslated by J. K. Tautmyla, printed in Chi
cago, 1950, 63 pages $0.75 $0.50 

FHE FIRST MARIAN READER (Polktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian lan-
guage) 1951, Chicago, 96 pages $1.00 $0.50 

m E PAST FIFTY YEARS. By Paul Gabris. Tai istori
niai Tėvų Marijonų kongregacijos bruožai, įsisteigimo 
ir veiklos 50 m. laikotarpy (1913-1964) J. Amer. 
Valstybes*- ir Argentinoje. Išleido Tėvai Marijonai, 
1964 m. Minkšti viršeliai, 120 psl $1.25 $0.50 

{"REVTTMTO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942 met 
"DRAUGAS", 80 pusi $0.75 $0.30 

VETERINARINE MEDICINA NEPRIKLAI.SfAfOJE .... 
LIETUVOJE. Dr. Stasys Jankauskas. Atsiminimai . . 
Lietuvių Veterinarijos Gydytojų Draugijos leidinys. 
1973 m. 338 psl $6.00 $4.50 

fUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS. I tomas. A. Merkelis. 
Išleido J. Karvelis. 1955 m. Kieti viršeliai. ?,u% pusi. . . $6.00 $4.50 

BYTAUTAS THE GREAT - GRAND DUKE OF LTTHU-
ANIA. Kan. dr. J. B. Končhts. Kruopščiai surinkta 
dokumentuota istorine medžiaga apie Vytautą Didį.}} 
Lietuvos kunigaikštį ir to laikotarpio Jjetuvą, Žalgi
rio mūšį ir t. t. Tekste yra nemažai iliustracijų, že
mėlapių ir nurodomi istoriniai šaltiniai, kur - ais buvo 
remtasi. Spaudė Franklin Press 1964 m. 211 pusi. 
Minkštais viršeliais $2.00 $1.50 

KVW^ - " ~r* 1'>0000-'>00'>OOeO<M>"'. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALOUJ 
Plaanamr Ir -TiAUiw»ja»^ 

v1«nj r<Wtt» ertiwH« 
t. 8 1 BNYS — t»» R E 7-51«-

M U Z I K A 

LIAUDIES DAINOS. V. K Banaitis. Mišriam 
dainų. Išleido kun. P. M, Juras. 19 psl 

Buvo Dabar 
norui 15 

S2.00 $1.00 

O O - J O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O * 

N AM U R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias 
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 T. vak 
X>0<H><>C^CKK>0<><>000000<>0-00<>00 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PCBI.IC 

rVCOME TAA SKKV1CE 
4259 So. Maplewood, teL 254-7456 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 

PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 
kitoki blahkaL 

Budraitis Realty Go. 
DRAUPTMAi fVAIRIC ROštŲ 
f t ir Mozart — 3 miegamu mttro 

(•imgalov. $22.F.fl0. 
Bfi ir \Vassl»M»rjaw — 6 karab, mū

ras C ĵntr oro vėsinimas Labai 
ireiam stoyy $29.90". „ 

72 ir »»*-.ver. 6 kamb. '*expan-
dable?". Dideli mtegnmiejl Įrengtas 
rūsys. Garažas. 137,800. 

«0 ir Narrangansott — 5 kamb. 
•'rancn" stiliaus namas. Garažas. Tik 

• $S9,500. 
69 ir Latmdale — 8 miegamu mū

ro rezidencija. Pilnas rūsys. Ga
ražas. $42,700. 

B7 ir Horoan — 1% aukšto mūras. 
5 kamb. apačioj tr 2 butai po 3 kamb. 
viršuj Jrensrtas rūsys. Garažą*. Pla
tus lotos $3«.5<M). 

71 ir Mozart — 20 metu senumo. 
2 butai po 4 kamb Pilnas rūsy* 
Garažaa. $43,5oa_ 

72 ir Franeiseo — 4 butų mūr 
? butai po 4 kamb ir 2 po 3 kamb 
Rūsys. Natna. eazo šilima. $5*,9O0. 

57 Ir S|»«»»dma — s butai Gera
me stovy. $75,000. 

«« Ir PTBTK*5CO — 10 butų po » 
kamb. $75,ft«0. 

42 ir Western — t ! butų. Me
tinių pajamų $20,000.00. Raina 
$72,000. 

BUTŲ NrOMAVTMAS 
Parinksime anofBiiiMras 

4243 W. 63rd S t . teL 767-0606 

LIVE-IM H0USEKEIPER 
CHDLD CARE 

Own room. Good saiary &. home 
for r ^ i t person. References, Some 
English necessary. West Rogers 
Pk. 262-3333 

HELP WANTtib) — V Y R A T 

O. B. GRDTDER OPERATORS 
L B. GRDTDER OPERATORS 

TURRET LATHE OPERATORS 
Good starting pay. Many company 
benefits including overtime, paid 
vacations, profit sharing St Insu
rance. 

ADDISOrf MACHtHE 
ENGINEERING, IMC. 
Chicago Phone 261-3748 
Addison Phone 543-9191 

IANIOMOJAMA — FOB RENT 

į ISNUOM. miegamas kambarys prie 
1 vieno dirbančio žmogaus, 1-me 

aukšte. Galima naudotis virtuve ir 
j ki tas buto patogumais. 71-os ir 

Talman apyl. Kreiptis po 4 vai. po
piet, šeštad. ir sekmad. visą dieną 

teL 776-8042 
Bnuom. buvusio savininko 2-jų 

) mjegamų apšild. butas. Oro vėsini-
! mas, "built-in" orkaitė. Plius Biege-
j low kilimai visam bute. Puikiai deko

ruotas. 2 biokai nuo Sv. Kryžiaus li
goninės. Susitarimui apžiūrėti skam
binkit nuo pirm.ad. iki penktad. tarp 8 
v. r. ir 5 v. v. teL 627-8602. 

%0<>00<>OC<>0<KX>0<>0<X>00000<>00 
Paiko* S H « ų m l m . Arti t« Kry 

^ o n tl«oatn«» Viri 110.000 90 p&JK 
-nų Palikimą* — taurai ooplrk«tt» 

OenU UBalkyta* murinta, 2 po B k 
to- veikianti- Msnia A rtt Campbell Vr «! 
<1oa *-vfc Virš $100.00 pajamų m»n 

Tikrai gr+imi tmtgakm. t mle« tr 
j-aigt>ma*is Patoįroa susisiekimas I 
T a k a m o i Oallfornla ir St-Aoa 

t I M A I T I S R E I L T Y 

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

t r>d rausta* 
Cvalrlę 

TEL — 57 8-1882 a r te 
$76-5898 

98fl W. SvPd 9tiwe€ — 498- 1&ft 

Remkit t a o s biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge". 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

•Dnuųre'* Paainandokite. 

B £ H E S I O 

•iminitniiiimfitiiiHMiiiimMitnuniim* 

UETUYOS ATSIMINIMAI 
4^ • * 

Radijo VaUnda ] to i t n . 
N*w St09K.į, 8MS York tt 

UetorteoM! 
Kas sestadienj nuo 4 iki 5 vaL popiet, 
IS WEVD Stotie* New Torka (1110 
klt, AM Ir 07.9 meg. FM). 

Direkt. _ Dr. Jokūbas į. State i 
1447 Force Drtre 

MomukMicla, K. S, 07OM 
Tet SS9-&M5 (oode 901) 

Krleaams taip pat klaoaytto Ua-
tnvHlctt kultarialu valanda • • ! ! • kal
ba is Seton Hali Universiteto radljr 
•totiss <Naw Jersar WSOTj, 89.5 mat 
FM) Plrmad. 7:90-8:80 rat vakar* 

(Vadovauja prof. J. Stoka*) 

mtmitiHimitmiMiHHHiHHiummitniH 

Apsimoka akeMb dies. DRAUGE, 
nes te plačiausiai akaitosaas Be> 
covių diaaraiCs, gi akelbimi] kai
nos yra rUema prieinamo* 

http://tS8.000.00
http://ds1.S1.50
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VASARIO 16 
Rochester. N. Y. 

• 

Ir čia Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas praėjo 
gausiai dalyvaujant lietuvių vi-
vuomt-nei, darnioje ir šventinėje 
nusitaikote. 

Vasario 16 d. iš ryto miesto 
meras Tomas Ryan savo įstaigo
je priėmė lietuvių delegaciją ir 
jaj {ixeik*>įe deklarac:;:;] oaskeibė 
R0phc$&$a$ miesto gyventojams. 
ka& V ^ 6 f w 16 d. yra Lietuvus 
nepriklausomybės atstatymo die
na, k a d i i e t u v a , kaip ir kiti Balti
jos, .kraštai *vis dar tebėra Sov. 
Rusijos okupuoti ir jų gyventojų 
politinės teisės i savarankų gy
venimą yra paneigtos. Delegeei-
jaį vadovavo j . Jurkus, x\itos skyr. 
pirmininkas. 

Vasario 27 d., kada Įvyko pa
grindinis minėjimas, 9 vai. ryte 
lietuvių radijo programos metu 
visas pusvalandis buvo siSrtas 
Lietuvos nepriklausomybės" minė-
jUPrtti, 
zienės 

tuvių kalba prof. d r. A. Klimo, 
yra didžios dvasios ir nepaprasto 
patvarumo, ilgus ir sunkius 8 me
tas i:t\ i" rusi Sibiro kalėjimuose, 
au-:usi mums čia liudyti Lietuvos 
žmonių ir Sibire i ."ių ir 

Itai nužudytų žmonių kan
čias ir ne&prašenns vargus. Ji 
yra kilusi 3 Žemaitijos, buvo ma
tematikos mokyioja. Pokario me
tais mokwoia\o Dzūkijoj. 

v ' šnia p:;: is -•'-. kad kalbė
siant: "Vasa S - oliktoii Sibi
re ir Lietuvoje" tema. Pasi
džiaugusi, kad ir. čia gyvenančių 
tautiečių tėvynės ilgesys yra gy
vas, jai meilė ir pagarba nėra už
gesusi. Pokario metais iki 1949 
merų sausio mėn., kol buvo ne
suimta, Vasario 16 d. kas metais 

•davę susirinkę nedideliais 
b«J tais pasikalbėdami, pasida
l intam: įspūdžiais, kartais nuei-
b ir j bažnyčia pasimelsti. 

Mokykloje mokiniai ta dieną Sta-
l :nui ūsus ori paišydavę ir kitokių 

• lai »«'« 
. r.:: . .„e^a'u U i būtų. * :i> s u s - , 
K:US išgyvenimus u ž r aSinėjvpi, 
rai dabar parašytų kt'J.. - i N . I -
šiurpšų išgvvejįi*Hų į*m.;.>. N3i 

vauaemis. 

J A V kcngr. narys Horton sveikina 
Rocesterio lietusius Vasario 16-
sios minėjime. 

Nuotr. V y t . Staškevičiaus 

p a s i n a u d o j a n t Daivos Ke-; " M * * * pridarydavę. Bet ir jie 
ir Ant. Mažeikos anglų I ^ngdavosi niekieno neragina-

kaiba įkalbėta magnetofono 
juosta, parengta LB-nės. Pusva-

mi kuo nors Vasario 16 atžymė-

landj pravedė R. Kiršteinas. 

§v. Jurgio lietuvių kat. ' para
pijos bažnyčioje i i vai. iškilmin
gose pamaldose organizacijos da-

1949 m. sausio pirmomis die-
norrrs buvusi suimta ir tik po 8 

. mėnesių, sunkių ir iigų tardymų 
i buvo išvežta i Sibirą. Ir ten ra-

Stud. Vilija Dėdinaitė skaito rezo
liuciją, skir tą JAV prezidentui ir ki 
tiems vyriausybės nar iams Vasario 

ivvavo su savo vėliavomis, va-j dusi tautietes vasario 16 d. ryte j 16-sios minėjime Rochesteryje 

aov 3 ujamos Gu dvno posto vete-
! vieną kitą sveikinančias tos die-

. ! nos proga, o jei rasdavusios kiek ranų. Sv. Mišių metu patnoti- . .; * . ' J l t . , . •; ' --r—, , . -, % . ! laiKO, tai .<ur užlindusios ir pasinį oamoKslą pasa.<e kun. lustmas , , . T . - o ,r ;•, - j • meisdavuncs. Ir taip per visus 8, 
VąsĮcys, ragindamas neprarasti 
vilties į nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą. Mišių metu patrioti
nes maldas skaitė prof. dr. Ant. 
Klimas. Pakiliai ir darniai skambė 
jo vietos LB ehoro ir solistės Bi
rutės Čypienės giesmės. Diriga-

iigus ir sunkaus vargo metus. 

Elena Jueiūtė pažymėjo, kad 
reikia skirti 'tremtiniu ir kalinių 
sąvokas. Tai esančios dvi griežtai 
skirtingos kategorijos. Kaliniai 
laikomi sunkaus režimo kaiėji-

vo Jonas Adomaitis, vargonais I muose uždaryti, kai tuo tarpu 
grojo Reymundas Obalis. tremtiniai be jokio įspėjimo ir 

JVykusiame minėjime pagrindi-į tardymo išvežti Sibiran savo liki-
nę kalbą pasakė viešnia, buvusi į rnui, be jokios socialinės globos. 
Sibiro kalinė, partizanų talkinin-[Pastarieji, kaip paukščiai išmes-
kė Elena Jueiūtė, knygos "Pė-Jti iš lizdo, patys turėję susirasti 
dos mirties zonoje*' autorė. Vieš
nia buvo &&0kX3i' -*!Sfėlfis" Susto
jus ilgai$ plojimais. Scenoje vie
tos skautės Dainavos vietininki-
ja ją apdovanojo raudonų gvaz
dikų puokšte, pažymėdami, kad 
tie 8 žiedai yra už kiekvienus me
tus, iškalėtus Sibiro kalėjimuose. 

Elena jueiūtė, nors neaukšto 
ūgio, smuikoka, šviesaus veido, 
anot ją pristačiusio anglų, ir lie-

gyvenamą vietą ir darbą, be tei
sės gąŽti atgal. Todė! tremtinių 

kaip išmirę nuo P augiau. 
bado ir šalčio. Sibiro kalėjimuo
se yra dar ir kalėjimukai, rūsiai 
ir karceriai kaliniams kankinti. 
Teisingai Vladimiras Bukovskis 
sakąs, kad Rusija yra didelis 250 
milijonų kalėjimas. Esa, vienas 
tardytojas, suimtajam priešinan-

įftfe&i v.-
Elena Jueiūtė W>ai vertina 

L K. Bažnyėio> (nęniįus. jų 
spausdinimą ir platinimą sve-
.imomis kalbomis. Jas turėtų rem
ti ir bedieviškiausi bedieviai, nes 
Lietuvos katalikai ir jų Kronikos 
vedančios likim-iue kovą už Lietu
vos išlikimą, <Pjre.!egenie sâ vo 45 
min. kalbą baigė ragindama ug-
Ayū tvirtas lietuviškas ;^-neny-
bes, neprarandančias t^ejimo į 
kietuvos prisikėlimą. Jos praneši
mas buvo įtikinantis, be gražby
lystės orašmatnybių. Ja 
kalbėti, vėl visi sustoiv 
~!okx 

TrKiv^rrJrrj PARFIGOS I 

GAVĖMOS MJCTl 

Krik vyskupas Zazinevič, Ju-; 
šiurpių išgyvenimų kojKa^ kai p go&iavijoje, Gaveiuos proga pa-i 
vengusi, kiek leido sąlygos. iŠ>i-j skelbtame ganyto juodame iaiske 
kalbėti su kitomis bendrv. likimo ! primena tikinčiųjų pareigą būti 

nuosekliais luikščkuiimis kiek-
. .oiamo savo gyvenimo žings
nyje. Krikščioniškasis tikėji
mas neprivalo ribomis vien vidi
niais, asmeniškais žmogaus įsi- i 
tikinimais ,bet tur i pasireikšti 
visame žmogaus gyvenime, 
apimti visas žmogaus veiklos 
sritis. Tikėjimas rągma žmo
gų būti doru ir atsakingu; pa-
\yzdingai atlikti savo darbą, 
kartu su kitais žmonių ben
druomenės nariais kurti teisin
gą socialinę santvarką. Tikėji-

ba i gus imas skatina žmogų rūpintis, 
ilgokai kad materialinės gėrybės būtų 

> 

DRAUGAS, pirmadienis. 1977 m. kovo mėn. 14 d. 

SrCt;.^: 

A. f A. MARYTEI RAMANAUSKIENEI 
jos vyrui KOSTUI, SŪNTJI ir kitiems giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Irena ii Vytas Radžiai 

TjĘ&Sim. 

A. t A. D M . ANTANUI BALTRUKHM 
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą broliui 
dr. RDOLFUI BRLTRŪK&N 
reiškiame. 

seimai ir giminėms 

Nuotr. V. Staškevičiaus 

atsakęs: matai už lango gatvėje 
minias žmonių. Jie dar laukia su
ėmimo. Visi jie }'ra įtariami, o tu 
jau esi suimtas. Ar tau dar neaiš
ki tavo kaltė? Ištremtieji Sibire 
vadinami "laisvo tremtinio'" var
du. "Nei dainos neišdainuos, 
nei raštai neišrašvs. kiek ten iš-
kentėję pirmieji tremtiniai", liūd
nomis akimis žvigaama į susirin
kusius sakė E. Jueiūtė. Po karo 
kiek pagerėjusios sąlygos, nes Lie
tuvoje likę giminės ir draugai 
dažnai patys nedavalgę, siųsda-
vę maisto siuntas ir tuo būdu pa
dėję apsiginti nuo bado ir mir
ties. Kaliniams buvę skiriami pa
tys sunkiausi ir pavojingiausi dar
bai ir tai tik už menką maisto 
davinį. 

Kovoje su imperialistine Sov. 
Rusija, E. Jueiūtės nuomone, vi
sos pavergtos tautos turėtų ap
sijungti į vieningą kovos frontą, 
kas sudarytų didesnį svorį laisva
jame pasaulyje. 

Trumpos pertraukos metu su-; 
virinkasieji kovai dėl Lie-1 
tuvos laisvės suaukojo per 1.900 
dol. Aukos ir toliau renkamos. 

Meninėje dalyje gėrėjomės p. 
J. Reginienės vadovaujamos tau
tinių šokių "Lazdynas" grupės 
grakšviais Šokiais ir vietos bend
ruomenės choro lietuvių liaudies 
dainomis. Dirigavo Jonas Ado
maitis, akompanavo Košt. Sala-
Ižius. Malonu pažymėti, kad 
choras buvo rūpestingai pasiren
gęs š:ai dienai. Tiek bažnyčioje, 
tiek salėje jų giesmės ir dainos 
praskambėjo darniai ir pakiliai. 

Minėjimas buvo pradėtas kun. 
].ustino Vaškio prasminga malda. 
Karo veteranų Gudyrots posto 
vyrams įnešus vėliavas, sugiedo
jus Amerikos ir Lietuvos himnus, 
prof. dr. A. -Klimas pakvietė Vili
ją Dėdinaitę perskaityti preziden
tui ir kitiems JAV vyriaus- bės na
riam.-, parengta Lietuvis reikalu 
rezoliuciją, kuri vienba'-oi priim
ta. Po to sekė Lietuv.- savano
rių, atvykusi ųį minėjrną, oager-
bimas. Buvo pagerbti gaiš plo
jimais: Z. Arlauskas, P. l>ruseika, 
R. Liormanas ir Ed\. Petkevi
čius. Sveikino JA~̂  K-ngiv^o na
rys Frank Horton ir :aut>b'ų at
stovai. 

Minėjimui paikiai vadovavo 
prof. dr. A. Klimas. 

teisingai skirstomos ir visada 
būtų saugojamos pagrindinės 
žmogaus teisės. Tik tokiu bū
du veikdamas, žmogus tikrai 
nuosekliai paliudija savo krikš
čioniškąjį tikėjimą. 

Aldcna ir Vikfcras Balūnai 

— Ne tur tas ir prabanga, bet ra
mybė ir užsiėmimas yra tai , kas 
teikia laimę. 

Tl:.;ma.s Jefl'erson 

.IMHIt!IUHlž<:««. 

P E T K U S 
vlAROUETTE FUNERAL HOM> 

T Ė V A S t f* ŠONUS 
TRYS MODERNIŠKOS EOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
14(0 So. 50fh A ve., Cicero T0wohall 3-2108-9 

AIRSTft AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Šilalės L. K- moterų d-jos vr:kir • 1U-'3 
kas antroje eilėje ketvir tas iš kairės. 

m. vaidintojų grupe. R. caiKaus-

V I E N E R I Ų METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Jau praėjo vieneri metai, kaip 
iš mūsų ta rpo išsiskyrė mielas 
ir gabus mokytojas a. a. Romu
aldas Čaikauskas. 

Žinant, kad y r a jo daug gimi
nių bei mokseivių pask'tdę 
platų pasauli, norėčiau pranešti, 
kad jisai, sulaukęs gilios senat
vės, mirė kovo 15 d.. 1976 me
tais, Vilniuje. Jo pageidavimu, j 
buvo palaidotas Šilalės kapinėse. 

Romualdas, sūnus Augusti
no, Čaikauskas gimė 1885 m. \ 
gegaižės 13 d. Rokiškio vaisč., 
Radutės kaime, mažažemio ūki-; 
įlinko šeimoje. Muzikos mokyk- j 
ją baigė Rokiškyje. Vėliau dir
bo Pikelių parapijoje, Mažeikių 
apskrityje, vargonininku. 1914 
ra. vargonininkavo Pet.TBpilyje.' 
Neramumams kilus, su seimą 
grįžo i Lietuvą ir apsigyveno 

Jau ir dabar esą Lietuvoje to
kių, kurie nieko nebijo. Esą, ko
munistai rusai nors nieko nebiją: 
nei velnio, nei Dievo ir Ameri
kos, bet biją savo alkanos liau
dies. Nors jie ir visus ištekliu-
skiria kam pramonei, bet jie karo 
bijo, jie nekariaus, sakė E. Jueiūtė. 
Tai esąs tik gąsdinimas laisvojo 
pasaulio. 

Baigdama savo įdomius prisi
minimus ir pranešimą, E. Juciū-
rė pažymėjo, kad nors šiuo meti; 
roūsų viltys ir yra nekokios, be: 
nereikia nusiminti. Kai buvusi 
Sibire, jai jau nebuvę jokios vil
ties iš ten grjžti. Bet nepraėję ir 
10 metų, kai atsidūrusi laisvaja
me pasaulyje. Jei tada bū ų ka.~ 
pasakę, kad pamatysianti ir lais-

— Suvaikėjusios senatvės po
veikiai: tuščios abejonės, tingūs 
rūpesčiai i r perdidelis a tsargu
mas. Drvden 

A Vledžio ir kerą ui k os niūk 
darbiu galima gauti Draug< 
administracijoje Yra gražių du 
vanų įvairioms progums. Pru 
progos apssiaiikykJi ii matysite 
kad kainos yra priešuunOb 
Galit gauti mažų lietuviškų ve 
iiavėiių ir kortelių visoms pro 
gorus. Aplankykite Draugą 
1545 W 63rd St (Jhicago, P.i 
*»629 
MmitmHtmttHttuittMMHittntMftiiifiti 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

Lietuves kariuomenes savanoriui 
dienu draugui 

u senTi 

Šilalėje, kur išvargonininkavo į 
apie 21 metus, dirbdamas ten Į • 
ir muzikos mokytoju. I š jo ran- I 
kų išėjo bent 30 asmenų i aukš- j 
tesnius muzikos mokslus. Būda- į 
mas jo mokinys, gerai pažino- Į 
jau jo būdą. R. Čaikauskas! 

. mokiniams buvo griežtas, bet 
1 teisingas. Nemėgo tinginių ir 

simuliantų, už ką griežtai baus
davo. Jis taip pa t dirbo ir pasi
reiškė Įvairiose organizacijose: 
Lietuvių Katalikių moterų sk., 
pavasarininkuose, padėjo ange
laičiams ir skautams. Su gau
rių choru dalyvavo pirmoje Dai
nų šventėje Kaune, 1928. VI. 
25. Vytauto Didžiojo jubilie
jaus paminėjime, gausioje 1930 
metų Dainų šventėje buvo di
rigentas. 

Ilsėkis ramybėje, mielas mo
kytojau, visada liksi gyvas mū 
su mintyse. Mokinys 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

2443 WEST 63rd SRECT 
Telefonai: PR 8-0S33 ir PR 8-0834 

Taip pat,, naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvS. 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

TeL 499-1318 

A. f A. 

Majorui JONUI BAGDONAV:C!0i mm, 1 
dideliam skausme liūdinčiai žnvnai VACLOVAI 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi 

Dr, Antanas ir Liucija Mar&ukaishi 
GHIespie, filin.»is 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAiMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 9852 

4605-07 South Hermitage Af enue 
Teleicnas — YArds 7-1741-2 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Uetuvių Radijo Program. 
Naujojoj AngSijoj iŠ stotie* WLY> I 
I3<K5 banga veikia sekmadieniais MIK ' 
I.-99 HcJ 1^0 vai. po piet« - p>. i 
iuodama vėliausių, pasaulinių tinii, i 
santrauka ir komentarai, muzika, dai : 
nos, ir Magdutės Pasaka Sią pro Į 
cramą veda Steponas J, Ir Valentint j 
Mi/ikai. Biznio reikalais kreiptis j j 
Saltic Florists — gžlių bei dovanu : 
krautuvę, 502 E Broadway, So. Bos 
n*, Mass. 02127. Telefonas 268-0489 į 
Teo pat gaunamas dienraštis "Dnm j 
gas'* ir dideiis pasirinkimas UetuviJ j 
tai knym J 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame .a-^vėe pareigą savo tautai? 
Bent vienu atžvilgiu wm galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy 
darni lietuvišką knygą. 
infc $5-00 ar daugiau paimdami lietuvišku knygų per metus me* 
galime per Lfctaviškoa Knygoa Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIE 
TUVISKĄ KNYGĄ Ui tai mes gausime pasirinktina: visua EOubo 
Leidinius trečdaliu pi 

Rašykite 

fPest 88rd Street 
EUino** 00629 

pridedami $5.00 Jstr am* amseačio Jokiu kitu mokesčių nt-re-kė» 
Išskyrus oš pasirirk-aa knygas su trečdaliu nuolaidos 
Klubas siunčia save -ariama Informacijas apia išleidiiamaa knygas 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITTJAJVICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd P1.ACE TeL Vlreinia 7-6671 
24U W. 69tb S T R E E T TeL REpubtic 7-1213 
11029 Sootbvvest Higbway. Paloa Hills, «L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
# 

1348 SO. CALIFORNIA WH TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 

S354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. LITTJAN1CA AVE. TeL YArds 7-US8-38 

VASAITIS - BUTKUS 

Perskaitę Orwiw", duokite ii kitiem: I44A Mi. 56th A v e . CICERO, HA. TeL OLymptr ž-1001 



m^~^^ mm 

V -

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. kovo mėn. 14 d. 

X Sol. Gina capkaukienė jau 
y r a atvykusi į Clucagą :r daly
vauja repeticijose Romeo ir Ju
lijos operai ruošti. Solistė Chi-
cagoje pasiliks iki operos pas
ta tymo pabaigos. Paskui vyks j 
Sfc Petersburg, Fla., pailsėti. 
Žada padainuoti vietos lietuvių 
pu.re-.gime.. kuriam St. Peters-
burgo lietuviai jau ruošiasi. 

X Marijonu bendradarbiu Chi-
cagos apskrities susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, kovo 16 d., 
7 vai. vak. vienuolyno svetainė
je prie '"Draugo". Marijonų 
bendradarbių seimas šiais me
t a i s įvyks gegužės 22 d. 

X Pasaulio Lietuvių Katali
kų bendrijos centro valdybos 
posėdis, įvykęs vasario 25 dieną 
vysk. V. Brizgio bute, Chicago-
je, svars tė bendrijos reikalus. 
Negalint sudaryt i liet. visuome
nininko premijos jury komisijos 

X Marąuette Parko lietuvių 
arap. Jauii.mo kinpss rinks 

senus laikraščius šeštadienį ir 
sekmadienį, kovo 19—20 d. 

X Don Varnas Posto Pagel-
binio moterų vienetą 9S6 paren-
; imas bunco — kau iukų žaidi-
MUS sekmadienį, kovo 2J d., 3 
vai. p. p. Don Varno poslo sa
lėje, 6816 S. "VVestern Ave. Pa
rengimo pirmininkė Jean Par-
gauskas praneša, kad bilietai 
gaunami prie įėjimo. Bus daug 
vertingų dovanų ir visi atsilan
kę bus pavaišinti. Visas pelnas j Vasario 16 d. minėjime Hot Springs koLnijoj progr mą išpildė solistas Gintaras Aukštuolis ir moterų ok-
bus skiriamas kariams lgoni- tetas. Stovi iš kairės: D. Garbonkier.ė, E. Užemit ė solistas Gintaras Aukštuolis, V. šklerienė, I. Siru:ie-
nėse Parengimu rūpinasi Anelė ' °̂ » ^- Gudeliene, K. Stasiunaitienė, L. Tamošaiti, i ir Z. Grigaitienė. Kalba LB apyl. vald. pirm. S. Ingaj-
Pocius, Stella Mirovvski. Mary J 

Jurgel, Valeria Stanaitis, J. So- j 
beckis, B. Ambrose, A. Garb. 
V. Jocius, R. Radcliff ir A. 
Shulmistras. 

X Cicero Šv. Antano parap 
mokykla naujus mokinius re
gistruos nuo kovo 15 iki kovo 
10 d., 9 vai. — 11:30 v. r. mo-1 
kykloje ir nuo 6 vai. iki 7 v. vak. 6 

seselių vienuolyne. 

111S 

IŠ ARTI IR TOLI 
i. A. VAUTl&ESt 

— Leonas Niuniava, Los An
elės, Galit"., jau kur^s laikas 
unk.ai se .ga La H a b r a Com-

Birutė yra baigusi matematikes prieinamą medžiagą tyrinėto-
moks.us S.aiiford, Cal„ univer- jaros ir amžiną Letuvių gyveni-
srtete, ir Coiumbia, N. Y., uni- ...o pretokolą. Valstybinė bib-
versitete įsigijusi uižinerij os uo.eka mielai priima leidinius, 
nagistro laipsnį. 1976 m. ji iš- Nenorint a iduotį, galima pa-

X V. Natkevičius, Vasario 16 ] m u n l t - ligoninėje. J o aplankyti t e k ė j 0 „ j i n ž A ! i n i o vitėno ir skolinti, kad galėtų padaryti 

rašo-

gimnazijos direktorius, iš Vokie
tijos atvyksta į JAV. Chicago-
je bus kovo 15-24 d. ir pasiekia-

Argentinoje, nu ta r ta pavesti St. j mas telefonu 652-7066. 
Pe te rsburgo liet. katalikams su- j x Prel. Vytautas Balčiūnas, 
daryt i j u r y komisiją. Priimti du j Thompson, Ct., mu3 parėmė au-
aktualūs pareiškimai — liet. so- į ka. Ačiū. 
l idarumo reikalu i r katalikų x Povilas Žvirblis iš Londo-
apašlalavimo reikalu. Svarstyti no, Anglijoje, atnaujindamas, 
ateities veikios klausimai. Posė- prenumeratą, mums 
dyje dalyvavo vysk. V. Brizgys, "Draugas" mus pasieki 
P r . Povilaitis, dr. J. Jerome, K. 
Kleiva (a tvykęs iš Floridos), 
kun. V. Bagdanavičius ir A. Ki-
žienė. 

X Amerikos Lietuvių daili
ninkų s-ga išsirinko naują val
dybą: dail. inž. Mik. Ivanaus
kas (pirm.) , M. Šileikis i r B . 
Morkūnienė. 

buvo nuvykusi ir dukreiė iš Gi 
eero, 111. 

— Birutė Kazlauskaitė - Vi-
; tėnienė, Holmdel, N. J. , Vinco ir 
i Valerijos Kazlauskų dukra , iki 
I šiol dirbusi Beil Telefonų kom-

dabar gyvena Middlctovvn, N . J. i mikrofilmą. Jei kas norėtų per-
— Krikštu.-;. Los Angeles, 

Calif., vasario 2 d. kun. Algir-
ias Olšauskas pakrikštijo Kas 

duoti betkokius leidinius (net 
ir tik pačių leidinių pavadini
mus) bei kitus dokumentus val-

tučio ir Marytės Palaikių sūnų j stybinei Kanados bibliotekai ar-

į panijoje nuo š. m. vasar io 1 d. Kevino Viktoro vardu. Krikš to! b * gauti daugiau informacijų, 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ŠVARESNĖS TELEVIZIJOS 

Chicagos policijos devintos 
movados viršininkas J . J. Ha-

berkorn pradėjo parašų rinki
mą, protestuodamas prieš tele
vizijoje rodomus prievartos 
veiksmus. Chicagos gyventojai 
noriai pasirašo. 

ISTORINĖ PARODA 

Chicagos Istorijos draugijos 
;;ata'pose, Clark ir Nor th gat
vių sankryžoj, visus šiuos me
lus vyksta JAV 200 metų su-
zakties istorinė paroda. 

DIDŽIOJI GĖLIŲ PARODA 

McCormick parodų rūmuose 
kovo 26 d. at idaroma didžioji 
_;ėilų paroda, kuri tęsis devynias 

ienas. 

3RANT PARKO KONCERTAI 

Šiemet Grant parko koncertai 
atvirame ore prasidės birželio 
25 d. ir tęs s iki rugpiūčio 28 d. 
Penktadieniais bus ū v. v., o 
šeštad. ir sekmad. — 7 v. v. 

VARGUOMENEI PAREMTI 

X Tea t ro festivalis šįmet 
įvyksta Kanadoj gegužės mėn. 
pabaigoj. I š Chicagos jame da
lyvaus Cicero vaidintojų būre
lis su K. Runimo drama "Lais-

x Marija Iešmantienė, Cleve- j na> * v - k o jau*ios v 
m viduti-i J

 n u o l a t i n ė : < D r a u . vaujant šeimos artimiesiems ir Ona Siulyte, 200 Bronson Ave 
niškai per 6 savaites, bet kai ka- į " ? • P T ' J T * n u o l a t m e . D r a u ! b i č i u H a r n s nue, Apt. 85, Ottawa K1R-6H4 

Chicagos bažnyčiose kovo 19 
—20 d. bus rinkliava paremti 

Pernai 
okioje rinkliavoje Chicagos 

vaišės daly-j Ottawa,'K1A-0N4. Arba: Rūta- katalikai suaukojo 740,000 dol. 
ARABŲ DOVANA 

:Savimo g r i a u s « * * . Vieta . | * £ • ^ T Č E T J Z \ Z ^ ^ A ^ Š m ^ " » " C « 

da ateina ir per keturias. Ta
čiau šis vėlavimasis mums per-; 

go" skaitytoja ir rėmėja. I r į osciujams. 
abar .dėkodama už anksčiau \ — Arizona šiemet vandens! AUSTRALIJOJE 

daug didelio nuostolio nesudaro, į 
nes daugumas straipsnių ir ži-

jai nusiųstas sveikinimo kor- j turi vieną colį 
10 dol. auką. i kitais metais. Be 

pasenę. Taigi mielai atnauji
nu prenumeratą". 

x Kun. J. Pragulbickas, Eli-
žabeth, N. J., atsiuntė malonius 
sveikinimus, prenumeratos mo
kestį ir 10 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

X Detroito Ateitininkų sen-
vės ka ina" ir Chicagos vaidin-1 d r a u r f g s k y r i u ; d e k o t a a a u ž 

ojų vienetas su A. Kairio k o - j ^ mc&to į ^ ^ parengime 
mediją "Didysis penktaiienls". ]£&&**, paskyrė "Draugui" 

5 do erių auką ir ją per sky-
iaus iždininkę V. Neve u.u:kic-
* ats 'untė. Dėkojame. 

X JAV Liet. B ndru< menčs 

daugiau, kaip! » > , „ , . , . , - . , 
* A • „ ~ . : — Prel. Paulius Jatulis, ilgesio, Arizonos; . . . . , ' , . . . _ _ . . « _ , . • m laiką viešėjęs Austrauioje, . .. ,. ,. ..uoHirdžiai dėkojame. ! kalnuose buvo aaug sniego.; i . . . _ J V _ " , J J.J uių iš pasaulio lietuviu eyveni-: -.—r •»--«. ™ 3 - L , , . • . , ; - + T „ ^ sugrįžo į Romą. Grjžaamas iš «* o ^ a « ^ « <=-"» H toj-v^i" x j A y ijgfi Bendruomenes Vanduo bus surinktas į uztvan- • , ? , . . . . *~ . 

mo da r ir po 6 savaic'u nebūna1 „ . , ,. , . . . - , •- , - i ^ -, • „ . ^delaides buvo sustojęs Mel-1 Colorado apylinkes vicepirrm- kas, is kurių bus teikiamas van- :
 JV . . , Tr. ^J _, . , , ._ r i , v . . . , , . courne, atlaike pamaldas ir lan-amkas Vincas Greb įunas, siųs- duo zmoneiris ir laakams. Nau-.i . ' . ' 

, -̂  ' ! • - • » « • 4. T i. , , • j „ „ Ke lietuvius, 
damas auką, be ko ki ta , mums ji;jų Metų ketus labai daug pa-

— Sydnėjaus lietuviu litua-

Chlcagoje 
ir apylinkėse 
PRISDHNTAS . \KTORILS 

LEONAS BARAUSKAS 
•b 

Jaunimo cen.ro kavinės pra
eito penktadienio (kovo 11 d.) 
kultūrinė vakaronė buvo skirta 
aktoriui Leonui Barauskui. Ko
vo 20 d. kaip tik sueina dveji 
metai nuo jo perdaug anksty
bos mirties. Čikagiečiams jis 
buvo nepamainomas įvairiuose 
spektakliuose, minėjimuose, re-
čilaliuoce. Todėl ir vakaronės 
Itavlnė buvo pilna publikos. 

Pradžioje šių vakaronių orga
nizatorius kun. Alg. Kezys, SJ, 
paskaitė Lietuvių foto ar-
hyvo kartotekos Įrašus, liečian

čius Leono Barausko teatrinės 
veikom faktus, kurių didžioji 
'alis kaip t>k ir vyko po Jauni

mo centro s'ogu. Tai buvo labai 
'conkretus ir dalykiškas vaka-
•onės įvadas. 

Detaliau apie Leono Baraus
ko teatrinę veiklą Montrealyje 
ir Chlcagoje atsiminimų forma 
kalbėjo aktorius Algimantas Di-
kinis. Jo žodis buvo bičiuliškai 
šiltas, aptariąs L. Barauską 
kaip aktorių ir kaip žmogų, ku
ris, pakviestas kieno nors ir ku
riam nors sceniniam darbui, 
niekada neatsisakydavo. 

Pluoštu skaidrių ekrane buvo 
parodyta ne viena šviesi a r šiaip 
kuo nors reikšminga Leono Ba
rausko gyvenimo akimirka. 

teles, atsiuntė 

X 'L.rguČių marginime kur
sai Bai cko !'e u ų kultūros 

•">a!a d;':io 2 d. 
i v. p. p. De-

lon - R 
f .s r ^tis p:a„ome muziejuje. 

x Kun. V. Rimšelis laikys 
šv. Mišias kovo 20 d., 4:00 vai. 
po pietų tėvų jėzuitų koplyčio
je už P u t n a m o seselių rėmėjus 
r geradarius. Visi kviečiami. 

tpr.) 

; -oš A gėles apyl: kės va'dy-
: bos iždin nkė Danutė ^ygaitė 
mums atsiuntė malonų laišką. 
kuriuo apylinkės valdybos var
du nuoširdžiai padėkojo už ge
rą dienraštį i r atsiuntė i 5 dole
rių auką. "Nors paštas šiuo 
metu "Draugą" pristato tik du 
kar tu per savaitę, tačiau labai 

rašo: "Nors apylinkės kasa dėjo išdžiūvusiems Arizonos t y 
apytuštė, bet suprasdami spau- į runa . Matyti , gerokai permer- nistinei^ mokyklai vadovauja Ju-
dos darbo sunkumus, siunčia-; kė žemę, nes dabar ji pasipuošė ^ja Lašai ienė. Kiti mokytojai: 
me auką Jūsų dienraščio leidi- vešlia augmenija, sužydo, subu-; ~^- Stasiunaitienė, J. Burokienė, 
n o išlaidų sumažinimui". Dė- jojo margstėpalviais žiedais. Kas : D. Šumskienė, A. Zubrick:ene, 
kojame. nori pamatyt i Arizoną visoje :'^- Ankus, C. Liulikas, P. Pe-

x Marija Vilutienė, Chicago, ?avo grožybėje, tari i čia at-! č ulieuė, ku.i. P. Bu kus, Marina 
[] he r l indama lietuviško dien- v y k i kovo a r balandžio mėnesį, j Co-z., J. Maksvytis, Vida 

\ :o -elkšmę, a ts iuntė 10 dol. ada Arizonos tyrai virsta pa 
uką. Labai ač'ū. ; raku sodu. 

''- Justinas Vizgirda, Chica-: 
~r 111., siųsdamas prenumera- j 

.•: mokest į atsiuntė 10 dcl. au- \ — Paba'tiečhj fcde/ac'ja kc 
ką. TTuoširdžiai dėkojame. j vo 9 d. C :awo;e, Kanados sos 

x Vincas Remeikis, Liberty- tinėje, su^ e.igė grasų priėmimą 3abar ruošiasi juozinėms 
vil"e, 111., y ra nuolatinis "Drau- (jau penkeri metai iš eilės) Ka-

.caitytė 
— Perto lietuviai dažnai ruo-

a įvairius parengimus, ku-
'uos lanko dauguma kolonijos 

ryventojų. Paskutiniu metu 
gražiai atšventė kazinderines, 

x Bendras Juozinių .balius džiugu gauti keletą "Draugų' 
bus kovo 19 d., šeštadienį, 7 :30J ' š ka r to" — rašo nuoširdi skai-
val. vak. Jaunimo centre. Kvie-1 tytoja. Labai ačiū 
čiami dalyvauti Juozai ir Juo-
zės su savo artimaisiais, kurie 

:ro" rėmėjas. I r dabar , pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
didesne, auką. Dėkojame. 

X Aukų a ts iuntė : 4 dol. — 
pakauskas, po 3 dol. 

- Jonas Smailys, Altce Dailidis; 
.o 2 dol. — G. Pocius, Domicėlė 

norėtų d rauge a-švęsti varda
dienį. Sta l iukus užsisakyti Jau 
nimo centro telefonu - 778-7500. 
Šias Juozines rengia Amer. liet. 
Biblioteka paremti etninės enci
klopedijos leidimą. (pr . ) . 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMTJ 
DEŠIMTMETIS 

X "Koil^o ir Julijos" operos 
spektakliuose, kurie bus kovo 
26 d. 8 vai. vak., 27 d., 3 vai. p. 
p. ir balandžio 3 d. 3 vai. p. p., 
Chicagoje, dainuoja Gina Čap-
kauskienė, Margari ta Momkie-
nė, Genovaitė Mažeikienė, Ri-

1977 m. kovo 19 d., 4:15 vai. i mas Strimaitis, Stefan Wicik 
p. p. Lde uvių Tautinių Namų j Algirdas Brazis, Jonas Vazne-
(6422 S. Kedzie Ave., Chicago-į lw, Valentinas Liorentas, Ber-
je) , šaukiamas šių namų narių i nardąs Prapuolenis, Julius Sav-
dešimtasis metinis susirinkimas, j rimas, Vaclovas Momkus, Rai-
Susi rinkime pilną balso teisę tu- į mundas Lacis ir Operos Choras. 
ri tik L T N nariai, bet jame da- į Operą diriguoja maestro Alek-
W uti ir savo pasiūlymus j sandras Kučiūnas. Bilietai gau 
reikšti, kviečiami visi Cnicagos narni Marginiuose, 2511 W. 69th 
"etuviai. St., Chicago, 111., o paštu bilie a: 

B2 to, toje pa t salėje KOVO 19 JŽsakomi šiuo adresu (siunčiant 
d.. 7 vai. vak., dešimtmečiui pa- čekį ir pažymint spektaklio da-
minėti rengiamas banketas, tą) Lifhuanian Opera, 6905 S. 
Bankete meninę programą, t run- Artesian Ave., Chicago. UI 
kančią apie 35 nvn., atliks akto- 60629. Bilietų kainos: 12 50. 10. 
riai: Henr ikas Kačinskas ir Zi- &, 6 — parteryje, ir 11. 7,50 ir 
t a Kevalaity'.ė-Visockienė. Mu- j 5 dol. balkone. Lietuvių Opera 
zika. 3 asmenų orkestras, Ažuo-1 visus kviečia at-ilankyti spek-
lo Stelmoko. Banketui registruo- ^akliuose fgr \ 
jamąsi tel . 776-1349 pas J . ŽvT- x , . ^ ^ a t v y k f s | i e t ū . 
nj arba tel. 778-7707 pas Br. v f e i e š k o d a r b o T u r i p a . J T i m 0 

K a s a k a i ^ - j daržininkystėje, gali dažyti ir 
Lietuviu Tautiniai Varnai kt. Kreiptis telef. 656-7038. 

Stanevičius. V. Viliūnas. Ig. 
x" Juozas Gruzdąs iš Miami, Kazlauskas, M. Paul iukoris , R. 

Petronienė, S. Kontr imas, Ai. 
Baltušis, Pr. Janušai t i s , Ant. 
Žitkus. Visiems maloniai dėko
jame. 

x Po 5 dolerius aukojo: 

Beach, Floridoje, atsiuntė pre
numeratos mokestį, užsisakė lie
tuviškų knygų ir pridėjo auką. 
Dėkojame. 

•aaos par.amen carams,. Į vairių 
kraštų konsulams ir vyriausy
bės pare'kūnams. Svečm da'y-
varo dau^ au kaip 200, t a rp jų 

iemet tuvo ir JAV kensi ias , 
~'ag-"indlne k a b ą pasakė Kan r -
los žem;'3 ūkio' Eoimsteris Eu
gene R. u'helan, iškeldamas et
ninių grubių, ypsč pabaltiečių 
•nača Kar idos kūrimuisi. Pabal-

VOKIETUGJE 
— Marijos Pečkaoskaitės mi

rgėjimą 100 metų sukakties pro-
; a rucšia Nordrhein - VVestfali-
os Lie.uvių bendruomenės a ts 

tovybė š. m. gegužės 21 d. Dues-
icldorfe, Bismarck Str. 90 Haus 
des Deutschen Ostens. 

Arabų kraštai negrams mu
sulmonams įsigyti mečetę pie
tinėje Chicagos dalyje, kaip j Garsinėmis juostomis taipgi bu-
skelbia žurnalas "Time", pado- j vo perduotos ištraukos iš įvai-
vanojo 16 mil. dol. , r i u spektaklių bei rečitalių, kur 

Leono Barausko sodrus balsas 
klausytojus pakartotinai jaudi
no. 

Visi atsimename, kaip čika-
^iečiai ir ne tik čikagiečiai dar 
aip neseniai gėrėjosi be galo įs-

pūd ngais dviejų aktorių (Leo-
10 Barausko ir Jono Kelečiaus) 
pektakiais . Juk tai buvo kone 
nūvuose unlkuminis dviejų ak
torių teatras — tikros abiejų 
aktorių sceninės aukštumos, o 
Leonui Barau-kui. galima saky-
rį ir paskut nė gulbės giesmė. 
Čia kaip tik turima galvoj šio 
dueto puikūs spektakliai: Vinco 
Krėvės "Prie dangaus vartų 
(Kukis ir Gugis) ir Antano 
Vaičiulaičio inscenizuota pasa
ka "Uodas". Gaila, kad vakarc-

r „ ,._ i nėję visa tai buvo lyg ir pamirš 
pas vadas maj. J . K. Valiūnas, j ^ n d ^ ^ n d g m l m mį 

Dr. A. Klimas pristato viešnią 
Sibiro kalinę Eleną Jucmtę 

Nuotr. Vyt. Staškevičiaus 

žektorių. Iškilnios pradėjo kuo-

kiek neak-

Idemensas Mart inkus, Chi
cago, 

Bronius Astašauskas , Balti-
more, 

V. Palevičienė, Bervvyn, 
Marija Paugys, Melrose Pk., 
Juozas Sodaitis, Chicago, 
Alfas J. Simonaitis, Chicago. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
X Nuoširdžiomis aukomis 

skaitytojai remia dienrašti . Po ieka ir liau renka bei saugo 
:eptynius doler,us aukojo: 

^sveikindamas austuosius sve- j v i z u a l i n e f o r m a n 

, č.us: vyr. Schwetzingeno bur-; c e n t u o t a 

I H strą Waibel su ponia, ame-! 
; rikiečių pulkininkus Lynch ir į Aplamai vakaronė buvo nenu-
| Joyce, LS pulk. Brigge ir pulk.; piginta, gero lygio, rimtai pa-
| Įeit. Tomaszewski, dr. A. Geru- j ruošta, f k su tuo vienu dueti-
i tį, NDR televizijos bei vietos niu neapsižiūrėjimu. kz. 

— Kaiserlauterne Lietuvos spaudos atstovus ir visus sve-
ieč'ų federacijos vardu sveč'us nepriklausomybės šventė vasa- čius. Anglų kalba j is paaiškino 

pasveikino federacijos pirminin- rio 12 d. pradėta bendromis ka- šios šventės prasmę, suminėda-
kas J. R. Simanavičius. Meninę talikų ir evangelikų pamaldo- j mas svarbiuosius faktus iš Lie-
programą atliko lietuvių solis- mis, kurias laikė kunigai Br. tuvos istorijos nuo mūsų vai
te Gina rapkauskienė, kuri pa- Liubinas ir Fr . Skėrys. Abudu stybės įkūrimo iki šių dienų. 
da ;navo k turias lietuviškas dai- pasakė ir po atitinkamą pa- ^ Išreiškė viltį, kad Lietuva vėl 
nas. viena prancūziuką ir bisui mckslą. Po to 8593 LS kuopos I atgaus laisvę. Dienos paskaiti-
— vieną anglišką. Akompanavo salėje vyko akademinė dalis, i ninkas buvo dr. A. Gerutis iš 
Jonas Govedas. Programoje da- ; Ją atidarė ir uždarė Vokietijos j Berno (Šveicarija). Kalbėda* 
gyvavo ir estų menmirkai. Šio LB Valdybos pirmininkas Jur- Į mas vokiškai, jis nušvietė Ne- j skėrys, p 0 kurių įvyko koncer-
nriėmimo organizaciniam darbui gis Barasas, kuris gyvena ir ] priklausomybės Akto atsiradi- ' | a g programą sudarė: smui-

nž. Danys, Ct tawos dirba Kaiserslauterae. Po t a u - ; m o aplinkybes ir t rumpai a p - į j - ^ (iatviai brola i Bruveriai). 
l a i " fleita (P. Odinis). Mokyt. R. 

Sprogienė paskaitė savos kū-
VTio!etos Rakauskaitės - Lan-

Vakarines pamaldas laikė kun. 
M. Klumbys, per kurias prisi
mintas prof. VI. Jakubėnas. V. 
Banaitis pagrojo vargonais ke
letą jo kūrinių. Šeštadienį Bib
lijos studiją pravedė kun. Fr. 
Barnelis. Po kavutės žiūrėtas 
filmas apie Pabaltijį. Vakari-

;nes pamaldas laikė kun. Fr. 

B pirr- inkas. i tos himno vyko Vasario 16-tos i frvelgė nepriklausomybės 
— Vai • ybinė K.mados blblio- 'gimnazijos muzikos mokytojos kofarpį. 

Vincas Montvila. So. Boston. 
Pe t ras Kemežys, Belleville, 
Cacl. Kuzmickas, VVaterbury. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

i ius ; ^ e n ė s d a i n u koncertas ir bend-
yvauti valstybinio lo- ; * a s pasilinksminimas. 

periodinius 
— Iš Lietuvos kilusiu ir ten rybos. Kun. A.Franckaitis pa-

bio išsaugojime. Jeigu bus su
daryti te :'ngi, pilni sąrašai vi
sų lietm ; ' ;kų leidinių, turėsime 

— Schuptzingen*4 Vasario 16 
šventė 8591 LS lietuvių kuopa. 
Jos minėjimas pradėtas ameri
kiečių koplyčioje ekumeninėmis 

Clevelando Altus sk. vald>ba prie vėliavos akelimo Vasario 16-sics 
; - j - . Sfctyti Ingrida Bublienė, ir.ž. K. Mik! 
Stacifuč.- J- M-i&ši*' 

iirbusių evangehkų liuteronų j deklamavo jo paties atliktus 
kunigų antrasis suvažiavimas! ietuvių poetų vertimus į vokie-
/yko š. m. sausio 6—9 d. Anna- Į či lJ kalbą ir jų originalus. So-
;erge. Pabaltiečių krikščionių' ' i s t ė M. Panse-Simaniukštytė 
tudentų sąjungos namuose.' padainavo keletą lietuviškų 
'usirinko 11 kunigų, kai kurie \ dainų. Programos atl'kėjų var-

iiamaldomis. kurias laikė kuo- u žmonomis. Pirmą dieną va- i^ai rodo auk ' tą jos lygi. Sek
io s kapel. kun. Br. Liubinas ir :<ar'ne: pamaldas laikė namų madienio pamaldas su šv. Vaka-
kun. Fr . Skėrys. Abu kunigą:. e mininkas vicesenj. J. Urdzė. riene laikė garbės sen j , A. Gel-
j.asakė pamokslus dienes tema. Prisiminti trys mirusieji kuni- žinius. 
Per pamaldas buvo giedamos <rai. Vėliau pasidalinta prisi-j nVI IP I IFTIlVfllE 
I etuvi 'kos giesmės. Akademi- minimais iš jaunystės ir studi- ' « » u l t 
nė ir meninė minėjimo dalis >ų dienų. Penktadienį priešpiet — Marijos Pečkauskaitės -
vyko erdvioje amerikiečių ka- kun. K. Fe'.gendreheris pravedė Šatrijos Raganos, žinomos lie-
rių teatro salėje, talpinančioje Biblijos studiją. Popiet vicesenj. tuvių rašytojos. 100 metų gi-
per 400 asmenų. Minėjimo da- Urdzė pranešė apie evangelikų mimo sukaktis kukliai prisimin-
lyviai užpildė apie pusę salės. Bažnyčios padėtį Lietuvoje. Va- ta okup. Lietuvos spaudoje. 
Sceną puošė didžiu-ės lietuvių, kare įvyko kunigų pasitarimas Rašytoja gimė 1877 m. kovo 8 
vOMcJIu W gawetik'^č''i vėlia- «ni svečiais. Nutar ta po metų dieną Medingėnuose, mirė 1930 

j jyoa . VL Eac#vicįa-as. .vos, apš\uestos televuijoą pro-,oušaukU panaŠĮi suyai iayi iaj . imetais . 
A'j'r. 
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