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w Įįokuvos priemiestyje. Nowa Hu-

| {Crokuva. — Krokuvos arkivys- 
fc kardinolas Wojtyla gegu- 
jį. 15 pašventino naują Dievo 
Alinos vardo Nowa Hutą para- 

Cios bažnyčią moderniausiame 
E____Nnwo Mii-

M fbižny&a yra -Lenkijos katali- 
taurinė šventovė, pažymint! 

1 Unkijos krikšto tūkstančio metų 
.^aktį. Šventovės kertinį akme- 
JTprieš dešimt metų pašventino 
įalius VI. Statybos darbus fi- 

ai^ įjįsavo lenkai krašte ir užsieny- 
a. k Amerikos, Vakarų Vokietijos

Washingtonas. —Prezidentas 
Carteris atšaukė iš Pietų Korėjos 
gen. John Singlaub, amerikiečių 
dalinių štabo viršininką, ir parei
kalavo jam betarpiškai paaiškin
ti, kodėl generolas sakė, kad a- 
merikiečių atitraukimas iš P. 
•Korėjos reikštų karą. Carteris yra 
■pažadėjęs per ketverius ar penke
rius metus iš P. Korėjos at
šaukti Amerikos karius.

Atšaukė pamaldas už 
nužudytą studentą

■» nmeriKuo, »
stįl jhtą kraštų tikintieji. 
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Koja dėl šios bažnyčios staty- 
Įo<yvko ilgai ir atkreipė viso 
-jĮUlio»dėmes! Naujam prie- 
įjįty nebuvo bažnyčios, ir 1956 
Įgto paprašytas leidimas ją sta- 
mjinoma, negavo. Dar prieš, 
įmnnatytoj bažnyčiai vietoj ti
ktieji .pastatė kryžių. Komunis
tini milicija, panašiai kaip ir Lie- 
Mį bandė kryžių pašalinti, 

į ūltaip neatsitiktų, žmonės rin- 
ijs, ieną ir naktį budėjo, ser- 
jSokryžių. Milicija 'bandė jėga 
Sūikyfl susirinkusius, įvykdavo 
Irinos muštynės, buvo naudoja
us irjašarinės dujos. 'Pagaliau 
aidžiai, pasidarė, nepatogu, kai 
ųi milicijos veiksmus rašė viso 
paalio spauda, ir po 1'1 mėtų, 
IR spalio mėnesį leidimas baž- 
ejš buvo duotas.

Į įiįarymo iškilmėse buvo apie 
150,CM žmonių, ne vien iš Len- 
Ibjos, bet ir iš Vakarų Vokieti-

Varšuva. — Lenkijos kardino
las Stefan Wyszynski atšaukė iš
kilmingas pamaldas, turėjusias 
vakar būti Sv. Onos bažnyčioje; 
Varšuvoje, už Krokuvoj nužudy
tą studentą Stanislawą Ryjąs. 
Kardinolas pabijojo, kad pamal
dos gali virsti demonstracijomis, 
gal ir riaušėmis, ir nežinia kuo 
viskas gali baigtis. Atšaukimas 
■taip, pat rodo didėjantį įtempimą 
ratp 'Bažnyčios ir valdžios. Pasku
tinėmis dienomis įvykdyti suėmi
mai rodo, kad valdžia į kompro
misus' nemano leistis, padėtį ašt
rina. Iki vakar dienos buvo "še
ši nauji suėmimai žymių 
intelektualų: literatūros kri
tikas Josef Lipski, Jacek Kuron, 
istorikai Adam Michnik ir Anto- 
ni Macierewicz, chemikai, lenkų 
skautų' vadai Piotr Naimski ir 

"Mįrosląw Chojecki. Jie visi pri
klauso darbininkams gintį komi
tetui.

Sv. ‘Barboros koplytėlė. Židikų apyl., Mažeikių aps.
(Prieškarinė nuotrauka)

Viltys susitarti dėl 
ginklų apribojimo

Geneva.— Valstybės sekreto
rius Gyrus Vance pradėjo pasi
tarimus su sovietų užsienio rei
kalų ministeriu Andrejum Gro- 
myko. Sakoma, kad rasta komp
romiso formulė, ir galima tikėtis, 
jog ginklų , apribojimo susitari
mas bus pasiektas.

Po penkių valandų konferen-

Okupuotų žemių 
neatiduos

Jeruzalė. — “Okupuotas Jor
dano vakarinis krantas yra išva
duota Izraelio, žemė”, pareiškė 
busimasis' . ministeris pirminin
kas, Likud partijos Vadas Mena- 
hem Begin. Jis kreipėsi j viso 
pasaulio žydus, prašydamas pa
dėti jam tai įgyvendinti, nepa
gailėti kad ir didžiausių aukų.

• Naują vyriausybę sudatyti yra 
sunkumų, kai buvusi valdžioje 
darbo .partija- į koalicinį kabine
tą nenori įeiti. Begin pradėjo pa
sitarimus su trimis mažesnėmis 
partijomis; -

5

cijos, ketvirtadieni buvo sudary-lmas, o sovietų Backfire bombo- 
tas provizorinis projektas, dalis *' ’ • '<*.- -. a.
siūlymų buvo paimta iš sovietų, 
dalis iš amerikiečių. Siūlymai 
perduoti susipažinti Carteriui ir, 
Brežnevui.

Associated Press žiniomis, pa
siektas toks kompromisas:

1. Abi susitariančios, pusės su
tinka sumažinti savo sandėliuose 
laikomų atominių ginklų atsar
gas ir pasižada ateity kalbėtis ir 
apie tolimesnį mažinimą. , ,

2. Amerikos sparnuotų raketų 
tolimesnis tobulinimas apriboja-1

I nėšių bazės bus ruošiamos tik 
tam tikrose, susitartose' vietose.

Tie du ginklai ir yra didžiau
sia nesutarimo priežastimi porą 
metų. Buv. prezidentas Fordas 
Vladivostoko konferencijoj buvo 
sutaręs su Brežnevu abiejose pu
sėse turėti ne daugiau kaip 2400 
tolimosios 'distancijos bombone
šių arba raketų! Abiejų kraštų vy
riausybės iki Sol 'negali sutarti, 
ar skrajojančios raketos irj Back- 
fire bombonečiai įeina į tą skai
čių.

ŽMOGAUS TEISIŲ EUROPOS 
KONFERENCIJA

Aminą iš 
bendruomenes išskirs

rkeley 
iaitj’S 
neiseo 
į TI
ŽI di Austrijos ir kitų vietų, 
interi I 
įprt-! 
iiuoti |
■ diš- j Vatikanas. —/Paulių VI oficia

liai aplankė Suomijos, Švedijos,
■ f Norvegijos, 'Danijos ir Islandijos 
lupikų vyskupai, drauge atvykę 
įikomą vadinamam “ad limina” 
l^tuL Katalikų bendruomenės.

i _oje j^ndinavijos kraštuose, pažy- 
įPaulius VI, kad ir labai ne- 
j^ios savo narių skaičiumi, eku- 
iMinėje dvasioje pavyzdingai su- 

su liuteronų Bažnyčios ti- 
Įj^isiais, kurie sudaro Skandi- 
i - I?s gyventojų didelę daugu- 
M^godanii savo tikėjimo <ver- 
S Skandinavijos katalikai 

• P su kitų religinių bendruo- 
nariais ugdo kultūrinę bei 

,%H.nę pažangą ir tarnauja 
dvasinei gerovei. Nežiū- 
jog Skandinavijos kraš- 

k B M pasiekę nepaprastai aukš-
genimo lygį, medžiaginės 

fcfe čia nenustelbė dvasinių 
^ykių. 'Priešingai, šiaurės kraš- 
g? yra padrąsinančių ženklų, 
Jne liudija dvasinio bei mora- 
ĮĮ gyvenimo atgimimą, aukš- 

nepraeinančių vertybių il- 
R-
įprantame jaunimo rūpesčius 

Kfacanas. —• “Bažnyčia su pa- 
ff^jirnu ir viltimi žiūri į jauni- 
Bjyvena jaunimo rūpesčiais, 
)?nta troškimus, didžiai 

jaunimo širdies: ątviru- 
■f.įįsos bei teisingumo ilgesį, 

jaunų žmonių pastangas 
prieš visa, kas pažemina 

Mg ir pažeidžia jo orumą”, — 
Paulius VI daugiau ne- 

I,tūkstančių berniukų 
I įkaičių (iš pietinės Italių 
I ^ta^kusių aplankyti ipopie- 

L troškimo siekti pilnu-

Dvasinis atgimimas
Skandinavijoje

Lisabona. —'Portugalijos ko
munistų partijos vadas Aivaro 
Cunh-al atsisakė iš parlamento, 
norėdamas daugiau atsidėti par
tijos reikalams.
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Londonas. —Britų vyriausybė 
negali atsilaikyti visuomenės 
spaudimui ir žada nutylėti, neiš? 
siųsti kvietimo Idi Aminui į bri
tų bendruomenės viršūnių konfe- 
ranciją birželio 8-16. Konferenci
ja sutampa ir su karalienės Elz
bietos II 25 metų jubiliejum.

Ugandos diktatoriaus nenorima 
įsileisti dėl jo vykdomų žudymų 
ir žmonių kankinimų. Amin bu
vo ketinęs ątyykti. su 25O.asme- 
nų delegacija ir siekti bendruo
menės galvos: {Kišto.

Jakarta. — Indonezija neža
da nuo liepos 1 naftą pabrangin
ti 5 proc. kaip buvo sutarta per
nai gruodžio mėnesį OPEC kon
ferencijoj.

Lietuvių raštas Vakarų komunistams
Prašo padėti išlaisvinti nors du kovotojus už žmogaus teises

(Tęsinys iž vakar dienos)
Lietuva nebe pirmą kartą pa

tenka Rusijos vergovėn. 116 me
tų ji kentė caro jungą. Tačiau 
per šį ilgą laiką patirtos aukos 
yra gana nežymios, palyginus su 
trimis bolševikinės vergovės de
šimtmečiais. Laikotarpi nuo o- 
kupacijos pradžios iki Stalino 
mirties mes laikome fizinio geno
cido. laikotarpiu. Šiandien toks 
atviras šimtų tūkstančių žmonių 
naikinimas lyg ir neįmanomas, 
ir M. Suslovo teorija iškeldinti 
ir išblaškyti lietuvių tautą po 
tuščias Rusijos žemes praktiškai 
neįgyvendinama. Tačiau, nepai
sant pastarųjų dviejų dešimtme
čių permainų, Maskvos planas 
lieka tas pats: surusinti Lietuvių 
tautą (ir ne tik lietuvių), ištirp- 
dinti ją bespalvėje kolonistų jū
roje, išstumti jos kalbą, etiką, su
niveliuoti jos papročius ir kultū
rą. Dabar į Lietuvą kasmet atve
žama vis daugiau rusų. O kolo
nizacijai, savaime suprantama, 
tarnauja pati blogiausia rusų tau
tos dalis.

Su tuo glaudžiai rišasi ir viso
keriopas ekonominis sąjūdis. Kas-

I LT* siekti pilnu-
? U tobulo gyvenimo nega- 
Bflinti apgaulingos ir klai- 
įįįps ideologijos ar kai ku-

PS9 skatinami niekšiški

veiksmai. (Budriai saugokitės nuo 
tokių jėgų, kurios siekia jus su
klaidinti, įdiegti jumyse jūsų ti
kėjimui prieštaraujančias, arba 
atvirai tikėjimui priešingas pasau- 
(lėžiūras”ft

met Maskva pasiima apie. 60 pro
centų Lietuvos nacionalinių pa
jamų, o šios lėšos naudojamos 
konfrontacijai prieš Vakarų pa
saulį, su kuriuo mūsų tautą sieja 
artimi dvasiniai ryšiai, kultūros 
ir ideologijos .panašumas. Iš sa
vo kuklių likučių lietuviai, norė
dami ką nors pasistatyti, vėl bū
na priversti vykti į Maskvą ir ten 
kyšiais ir prašymais maldauti 
malonės leisti statyti tą ar kitą 
kraštui naudingą objektą. Kita 
vertus, net nesiklausiant lietuvių 
nuomonės,, neatsižvelgiant į kraš
to teritoiniai erdvines ir ekologi
nes galimybes, -čia statomi-nerei
kalingi pramonės * objektai, daž
nai net nuostolingi, tačiau suda
rą galimybę sparčiai rusinti kraš
tą. Į tokias gamyklas ir fabrikus 
gausiai vežami ir -įdarbinami ki
tataučiai. Be to, dėl permanenti
nio visos Sąjungos neūkiškumo 
ir aplaidumo .Lietuvos gyvento
jams vjs tenka- lyginti. padėtį sa
vo darbu ir gaminiais. Metų me
tais visi gėriausi maisto produk
tai ir pramonės gaminiai ‘išveža
mi į Maskvą, Leningradą bei ki
tus Rusijos miestus, o jų vieton 
atkeliauja surogatai.

Mes čia neturime tikslo vardin
ti visų mūsų tautos sunkumų ir 
nelaimių. Norime tik pabrėžti: 
jau trisdešimt metų mes pžįsta- 
me tik tokį komunizmą! Ir tei
giame — jis mūsų tautai nepr im
tinas!

Kai dėl Vakarų Europos kom
partijų — mes pakankamai spė
jome Įsidėmėti, jog ilgus metūs 
ir jos padėjo tarybinei propagan
dai maskuoti TSRS nusikaltimus, 
šiandien, nors ir nedrąsiai, jos, at
rodo, mėgina stoti persekiojamų-, 
jų pusėn. Jei tai tiesa, jei Vakarų 
komuiiistai iš tiesų gerbia ele
mentarias žmonių' teises, jei -jie 
pasisako už visų tautų na
cionalinį savarankiškumą, mes 
laukiame jų atviro balso Lietu
vos ir kitų pavergtų tautų atžvil
giu.

Kol kas teprašome vieno: už
tarkite naujas mūsų krašto au
kas— -Joną Matulionį ir Vladą 
Lapienį, kuriems ilgesnis kalini
mas gali būti pražūtingas. Šių 
žmonių sveikatos būklė yra kri
tiška.

Jei Vakarų kompartijoms iš 
tikrųjų svarbus moralinis tyru
mas, jei jos nori išpirkti senąsias 
savo klaidas,, padarytas prita
riant TSRS genocidinei politikai, 
jos, šiandien turi aiškiai ir nedvi
prasmiškai pasakyti: “Mes nepri
tariame TSRS vykdomai tauti
nei politikai, mažųjų tautų slopi
nimui, jų dvasiniam genocidui”.

Mes norime tikėti, kad Vakarų 
šalių komunistai suras laiko ir 
galimybių išsamiau susipažinti 
su mūsų skaudžiomis problemo
mis ir išties mums pagalbos ran
ką dėl mūsų tauriausių žmonių 
išgelbėjimo

Gali kilti Somali jos- 
Etiopijos karas

Mogadishu. —Somalijbs prezi
dentas Mohammed Barre sakė, 
kad jei Etiopija norės aneksuoti 
po birželio 27 nepriklausomybę 
gavusią Djibouti, Somalija pra
dės karą. Barre suabejojo, kad 
Etiopiją valdytų tikrieji socialis
tai. “Jeigu jie save laiko socialis
tais, tai blogiausios rūšies socia
listais, kurie žudo savo mokyto
jus, studentus ir net vaikus”, sa
kė Barre.

Paryžius. — Prezidentas Vale- 
ry Gisčard d’Est-aing savo parti
jai, nepriklausomai, davė kitą 
vardą — respublikonų partija. 
Pertvarkė jos struktūrą, generali
niu sekretorium paskyrė ministe- 
rį jeanJPietre Soisson.

Miunchenas. — Gegužės 6-8 
; senoje 'Bavarijos pilyje netoli 
• 'Miuncheno buvo Žmogaus teisių 

ir tautų apsisprendimo Europos 
konferencija. Konferenciją suruo
šė Hanns-Seidel fundacija'ir švei
carų draugija — Communio No
va Bohemiea. Suvažiavo apie 
160 atstovų, tarp jų buvo rytų 

vokiečių, čekoslovakų, lenkų, 
vengrų, rumunų, bulgarų, ukrai- 
neičių ir .lietuvių delegatai,

'Pagrindinius pranešimus pada
re vokiečių ir šveicarų profeso
riai, žinomi visuomenės veikėjai 
ir atitinkamų tautybių atstovai 
Svarstymų temas galima būtų nu
sakyti taip: Helsinkis ir žmogaus 
teisės; mažumų padėtis Rytų Eu
ropos kraštuose, Helsinkio akto 
staigmenos'ir kt. Su didelių dė
mesiu buvo išklausytas neseniai 
iš Rusijos išvaryto istoriko disi
dento Andrejaus Amalriko žo
dis. Konferencijai pirmininkavo 
■Miuncheno universiteto rekto
rius.

Iš lietuvių konferencijoj daly
vavo daug prisidėjęs prie jos su
organizavimo dr. A. Gerutis iš 
Šveicarijos, Vokietijos LB atsto-

vas Lukošius, dr. D. Krivickas ir 
“Draugo” korespondentė Gr. Kri- 
vickienė iš Washingtono. Po kon
ferencijos lietuviai apsilankė Ra- 
dio Liberty Miunchene ir tūrėjo 
pasikalbėjimą apie patirtus įspū
džius ir nuotaikas.

Konferencijos išvados bus per
duotos 'Helsinkio akto signata
rams. Tuo pasirūpins konferetjci- 
iai pirmininkas. .. . GJC

Mondale neperkalbėjo 
Vorsterio

Vieną.Viceprezidentas Wąl- 
ter Mondąlė, susitikęs su Pietų 
Afrikos ministeriu pirmininku 
John Vorsteriu, jį ragino atsisaky
ti rasimo išskyrimo. Kalbėjo su 
juo šešias vilandąs, bet Vorsteris 
buvo neperkalbamas. Vorstėris 
dar prieš konferenciją buvo sa
kęs, kad Pietų Afrika yra laisva 
šalis ir niekas jai negali įsakyti, 
kaip ji turi tvarkytis.

- Lietuviai

Sausros Amerikoj dažnas, reiškinys, Viršutinėj nuotraukoj Tesąs vals- 
ttfos “f*?® dalis 1937 metais, apačioje Californijoj vienas ežerų bai
gia džiūti eisią metais

Guatemala ir Panama 
pykstasi

Guatemalos Miestas. — Guą- 
temala nutraukė diplomatinius 
santykius su Panama, nes Pana
mos Šefas gen. Omą r Torrijos sa
vo pareiškime įžeidė Guatemalos 
prezidentą Kjell Laugėrud. Abu 
kraštai nesutaria dėl tolimesnio 
Belize teritorijos likimo. Belize te
ritoriją, kitaip vadinamą Britų 
Hondūru, Guątemala nori prisi
jungti, bet britai, kurie rūpinasi 
teritorijos saugumu, atsiuntė dau
giau karių ir to neleis padarytu

Belize prie Karibų jūros, Vid, 
Amerikoj, yrą 180 mylių ilgio ir 
50 m. pločių. Savo laiku prof. 
K. Pakštas būvą pradėjęs akciją 
toj teritorijoj įsteigti stiprią lie
tuvių koloniją ar net atsarginę 
Lietuvą.

KALENDORIUS

Gegužės 21; Valentas, Vikto
rija, Vaidevutis, Vydminė.

Gegužės 22: Konstantinas, Ri
ta, Julija, Eimantas, Aldona.

Gegužės 23: Deziderijus, Mer- 
kurija, Gertaųtaš, Tautvyda.

Saulė teka': 5:25, leidžias 8:08.
ORAS

Dalinai saulėta, kaista, drėgna, 
40 proc. galimybė lietaus su per
kūniją, apie 90 laigsnijį,
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T^IJŲ ATEITININKŲ 
MENO PARODA

ATEITININKIJA SVETUR
Mūsų sąlygose už Lietuvos ri

bų reikėjo laikoj. kąd> svetur t iš
blaškyti ateitininkai yėl. susibur
tų į vieną gyvą Jr veiklų orga
nizmą. Laisvąnęię^pasaulyje atei- 
tiriilikai vienį kilu?.; surado, $ųsį- 
ęjganizayo; ateitininkų vardas ir 
idėjos. jaUtg^isąvųatos, įf svetur 
ėįCTPSi^jg^ifp^tiek,ijcądjau ga
diną ątęitįnlpkąins; drįsti nesiteji- 
kjhti jjk^avjitąrpe.yeikla, o žvelg- 
Įi piačia u .ir ; ręikštis yisuomenė- 
}e pląriingai i( dinamiškai.

kufio kpįektyyo sėkmingai 
veiklai \jfenu Jį pagtįndinjų .rei- 
kaląvimų k.-yi\ vįfcningumas.
fleitininkų yięnhjgumąs
yra thę. kįekvįęnps organizacijos 
rutininės disciplinoj, reikalavimas, 
o turįs krikščionišką savitarpės 
pagarbos ir meilės" charakterį. 
Mylint visus žmoūęs, natūralu 
savus tautiečius, i^yjėti labiau už 
kitus, o\ sfivbje |Ėutųjė. savubsitis 
mylėti daugiau yž kįtus. Kad vie
nuolijos ar kįtp^’ps ypatingą 
tikslų organizacijos Jau trkdiči-i 
niai atsižymi savo . narių tarpe 
ne tik lojaiumii, L^yįepų_ kUjU? 
rūpestingumu didesne
negu kitiems žjnonėnis, tai yra 
ne.antrąeilis rėikąlavimas, p būti
nas te’narięnĮs, konkrėtienis, tiks.- 
Įams ir darbams; Te jįp neissilai
kytų nė nustos*'nekitokia veik
la visuomenės. dvasinTams reika- 
larns, tabdėrM. . Ir r J ateitininkų 
susiklausymą, savitarpę pagarbą 
ir- meilę žiūrėtfnk kaip į būtiną 
ejėmentą prasmingai egzistenci
jai ir veiklai.
, Kalbant apie vieningumą, 
.pravartu paliesti .nupnuftiių -skir
tumus: koki jie gali oūu ir kur 
jų ribos. Kaip ^n^į gyvenime, 
taip ir organizacijos veikloje bū
tina . ^suprasti, skirtumą tarpe 
principų fr jų praktiško pritai^ 
kymo ©rv&Ūfffe, prgariįz^cijos 
veiklos. Aetod'ų ir kitų antraeilių 
dalykų. /T?ėri reikalo.jfJlaČiąu aiš
kinti, nėgąįi 2 b ū t i sk i rttfmų
grjricffiūofe. Tącia^ jeif p’at iie- 
galima jprėrėiiįJįtL ;kad kieno 
ntfrs hūonibnė\aptrąęilihošė da- 
lykuose žūtų primesta višieArs. 
f r veiklos tiekti ka JiįvėirioJ trądi- 
cįj’os tiek? .pala^rtįnfps, Įdėk Nau
dingos atęįtinįnkijps sėkmingai 
misijai. Ačiū Ateifiėš rr
ugdytojams; kad. jie nesukūrė tik 
menkaverčių ritualų organiza
cijos* Geras pavyzdys yra pati 
nįūštl;-laiko Bažnyčią kaip ji ryž
tasi antraeilius g AąĮyktfs taikyti 
gyveni mui. Ir> mažesnėms orga- 
nizacijoms nėra, ko dogmatizuoti 
ėĮi’traeiliu$..'; dąlj&ųs< Kalbant 
apSė, principus, rikėjįtno ir doros 
pfaicipds mtonsj pasako ne kas 
kitas, o Bažnyčios autentiška 
doktriną, pateikiamą Bažnyčios 
įmokančiųjų instįtųęijįį, .o nė pa
vėnių nors, vienaip ^ir kitaip žy- 
mių Asmenybių. Kokios; tos as
menybės bebūtų, .rsįvąš nauįąs 
idėjas, liečiančias'Kąžnyčioę dok- 
trirtą, t&r&tų^ išsįaišk jnti šu Bėž- 
nyčios vadovybės atifinkart&a iris- 
titųcija ir.tik tadį jas,p‘4tiėkti.

Jeigu -'atžtfiįįūK^ tarpe atsi- 
raš'tų nuomonių kr. tėncfericijų, 
nupaišančių Bažnyčios auten
tiško viešo mokymo, tai butų žen
klas, kad..yra ĄUfradę, .elemento 
svetimo a te i tini nk i jos prasmei ir 
jos misijai. 'Pokariniuose minčių 
ii^ŠS^nituo šūlrtirįtiosę Pijus 
XII (kąlba 1952. III. 23) yra pri- 
n^ęs'katąiikamšį kad bėpasąttlė- 
žiūriųės v nėra ; .nei , pedagogikos 
(nei šeimoje- nei mokykime), nei 
organtzaęijoS, nei -literatūros, nei 
rfteno, nei ^odM^ijos,. nei po
litikos, nei ekonomijos. Katalikas 
tūri' Visur vėddvautis krikščio
niškus ^nor|ftlė^prinčipais.

Jokiam krikščioni ui, tai tuo !a- 
biau mums kataifkąm?i: . neva-

. Gegužės 27 d., penktadienį, 
Jaunimo centre bus atidaroma 
trijų jaunų ateitininkų meno 
paroda, kurioje dalyvaus Aud
ronė Ambrozaitytė, Juozas. .Gu- 
dinskas ir Danguolė Stončijūtė- 
Kuolienė. .Nors šie trys dailinin
kai yra jau žymūs savo meno 
3rityse, jie taip pat aktyviai 
reiškiasi, ateitininkų tarpe. Aud- 

.rone yra veiKlį Chicagos stu
dentų at-kų draugovės narė, Juo 
zas daug dirba su Hamiltono 
ateitininkais, o Danguolė buvo 
aktyvi,Chicagos at-kų tarpe; da 
bar dirba Tofronto sendraugių 
valdyboje. Visi ateitininkai yra 
prašomi atsilankyti į šių trijų 
dailininkų parodos atidarymą, 
kuris įvyks šį penktadfeiij, 7 
vai. Vak. Čiiirliohid galerijoje. 
Parodą rengia Chicagok šttidėn- 
tų ateitininkų, cfraugovė

lia sayąr krikščioniškumą suvesti 
tik4 5ekfnftdienio^dalj*vavimą mi- 
ŠidŠe., Mūsų krikščioniškumas tu
ri reikštis kasdieniniame gyveni
me. Išlaikant principus, antraeili- 

I tinote -iklausimuose,, kaip, kur iš- 
miųtingiau pasielgus, reikalingas 
išmintingas, sutarimas. Užsispyri
mas neprincipinėje nuomonėje, 
apie ne principą sakantį kad 
“man tąi principo klausimas”, ne
tinka jokiam rimtam asmeniui. 
Jeigu raudame, kad kito nuomo
nė yrą., išmintingesnė,, geresnė už 
manąją, nė a tik išmintis, o ir 
krikščioniška dvasia .sako, kad 
pinnenybę reikia pripažinti geres
nei. nuoiriohei, nepaisant kieno 
ji bebūtų.

Pagarbiai minime ateitininki- 
jos įnašą mūsų tautai, ją organi
zuojant.. nepriklausomam gyve
nimui, ir .toliau veikiant jau ne- 
tprikldusomoje tėvynėje. Teigia- , 
mai jautėme ateitininkų' būvi- j 
m'ą frenitmių gyvenime. Lai- j 
xaš ateitininkijai drąsiau ir jau-i < 
čiamai reikštis ir savo tautiečių į 
ir-.vispš Bažnyčios bei plačios visuo 
thenės gyvenime .visurj>a$auly- 
jėv 'Ne vienoje šalyje ir ne vie
name. klausiiįie. visuomenė bū
tų laimingą, jeigu kas jai gyviau 
j>rirfii^tų krikščioniškus ..princi- 
p4š.;'Net, pati lietuvių visuome
nė reikalinga gyvesnio atėitinin-; 
kų reiškiinpši. < Kaip, kur, kada? 
Nėišskaįčiubjant, p tik pami
nint kąįp .pavyzdžius eilę ne tiki 
vertingų, .<> .,dide,lių. lįetųvįų ųžj 
lŲetųvos ribų susikurtų dalykų. (

Prisiminkime lietuvių parapijas 
ir_ kas tame žodyje telpa. Tokių lAve> chicago. III. 60629,

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SNSmiNKIMAS

Studentu ateitininkų drŽLiIgo’ 
vės susirinkimas — metų užbai 
girnas ir iškyla įvyks birželio 
19 d.

MOKSLETVTŲ IR JAUNUČIŲ 
VASAROS STOVYKLOS 

DAINAVOJE

Šią vasarą moksl. ateitininkų 
stovykla Dainavoje prasidės 
birželio mėn. 19 d. ir baigsis 
lieįx)S 3 d. Jaunučių ir jaunių 
stovykla prasidės liėpos 3 d., 
baigsis liepos 17 d.

Cicero ir apylinkių mokslei
viai, jaunučiai ir jauniai į sto
vyklą registruojaši šiuo adre- i 
su: Jūozas Arstikys, 1611 So. 
49th Avė., Cicere, UI. 60650, 
tel. 863-6049.

Chicagos ir apylinkių moks
leiviai ateitininkai registruoja
si adresu: Shūliūs Girtaus, 5523 
S. Claremont Avė,, Chicago, Dl. 
tel. 7Š7-40il.
. Pr. Dielininkaičio kuopos 

j'aun. ateitihinkai registruojasi:; 
Vera Švabienė, 6922 S. Talman

, tel.,

“Šatrijos” susirinkimo dalyviai balandžio 24 d.. Chicagoje. (I-mO j eiįėj 
iš k.) : R. Jautokaitė, pirmininkė, -A. Tijūnėlis (skaitęs ėaVo> kūrybai), 
S. Jautokaitė, kun. dr. K: Trimakas (skaitęs paskaitą apie kūrybos psi
chologiją), Pr. Razminas: ii ėil. —4A. Jautokaitė, Griricevičiusį N. 
Duitibrytė, A. Skrupskėliene, kun. A. Grauslys, A GrincėvrČieiie ir T. 
Rūta

• Redakcija straipsnius tahoaa^ 
nuožiūra. Nesunąudotų 
nesaugo. Juos grąžina tik ĮB aob 
to susitarus. Redakcija už skdu 
mų turinį neatsako. Skelbimu u.: 
nos prisiunčiamos gavus priJ^į •

THE LITHUANIAN VVORLD-VVTDE DAILY 
class Postage pald at Chicago, Ullnois. PubKshed dti]y 

ezcept Sundays, Legal holidaya, days after Christmas tad Ei** 
by the Uthuanian Cathollc Press Society

Palto maldas mažinant, pakvitavimai už gautas prenua> 
ratu nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adruą 
gavus 11 fo mokestį, atžymima, fld kada skaitytojas yra oR 
mokėją

DRAUGO

Chicago, Coofc apskr. 
ir Kanadoje 
Kitur JAV. 
Užsienyje 
Savaitinis

metams 6 mėn. 3 mi

$30.00 917j)
28.00 iii
31.00 19.00 13.00
20.00 13.00 74

simpoziumas: Gyvoji dvasia: kas); 6? Baigiamosios pastabos 
dvasia: kelias į krikščioniškąjį i (Kun. -K. Trimakas), 
atsinaujinimą. Vadovauja kun.
dr. Kęstutis Trimakas.

Teiųos: 1. Sv. Raštas. Atsinau 
jiiiti: Ką mums skelbia Evange
lija (kun. Antanas Rubšvs); 2. 
ZŠ praeities. Atsinaujinti: Gyvo 
sios dvasios sąjūdžio Lietuvoje 

j pėdomis (sės. Onutė Mikai lai
te;); 3. Dabarties sąlygos. At
sinaujinti : Mes povatikaninio 
“aggiomamento” laikotarpyje 
(dr. Vytautas Vygantas); 4. 
Pradinė patirti^. Atsinaujinant: 
Prieškongresinės pastangos ir

Po simpoziumo įvyks atėitį- 
I ninku šeimyniška Eucharistijos 
j Auka. z

CHICAGOS ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ DĖMESIUI
IX Ateitininkų Federacijos 

kongresas įvyks Clevelande Dar 
bo dienos savaitgalyje. Atstovų 
į kongresą išrinkimas turi būti 
atliktas iki birželio 1 dienos. 
Prašome visų skyriaus narių, 
kurie vyksite į kongresą, regist
ruotis laišku arba pranešti tele
fonu skyriaus sekretoriui: Pet-

•— Žmonės, kurie kanda ranką, 
Juos peninčių, paprastai laižo batą, 
juos spfrfantį.

Ui

XX CD1HUB pooi,d.ngu» XX XUUU onyudlbs ūUniULUliUl. A CV-

patirtys (kun. Kęstutis Trima-' ras Spetyla, 4117 S. Artesian, 
kas ir atstovai iš moksleivių,' Chicago.. IL 60632, telefonas 
studentų ir sendraugių); 5 / 523-1562. Taip skyriaus vaidy- 
ateitį. Atsinaujinti: Tolimesnės j ba galės sudaryti skyriaus atsto 
galimybės (kun. Jurgis šaraus- vų sąrųjsą. valdyba

Pr. Dielininkaicio jhūn. moksleivių ateitininkų kuopoj nariai po vaidi- 
nimo kuopos šventėje, Chicagoje bjuotr. Z. Degučio

M ..
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' FLORIDA
St. Petersburg

THE FARGO MOTEL
10810 Gulf Boulevard

Treasure Island, 
SL Petersburg, Florida 33706

TėL (813) 360-0878

.^otelis yra prie pat,Gulf of Mę?tico 
kranto jjąbiam centre Treasure Island. 
Gražiausias pajūris. Miegami kamba
riai, kambariai, kambariai su vlrtif- 
vėia lf apartamentai. Spalvotos Cable 
telėvĮžųds.

Aplinkui restoranai, naktiniai klu- 
bąi, .žvejojimui vietos, golfo ir teniso 
aikštės, bažnyčios, krautuvės, ir t. t.

Savininkai lietuviai, maloniai kvie
čia visus apsilankyti.

Alfonsas Ir Teresė Žebertavičlal 1 
iiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

REIKMENYS FOT&Gk^A^

IR MĖGĖJAIS

Daug sutaupysite, pirfcja^ jJ 
jų. rėikmėiuš. PasLnaįd&ž įji 
togiu . planu atidedihi 
tus reikmenis ypatingai ! 
Pilnai užbaigtų fotd buoct^; 
aptarnavimas. Atidaryta, pirįi 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 i

3314 Wėit 63rd Šlm
CHcago, (llliiols 60G3

Tel. — PRospect 6-8S!i

Platinkite “Draugi

kurinių galėjo., pąvyaėti ne vie- 
nąs laisvos Liėtuvęs miestas, mies“ 
telis. Prisimiųkime vienuolijas ir 
jų. įstaigas, .'Prisiminkime lietu
vių,. katalikų spaudą, . ? “Dainai 
vą”, JN./P.. S. M.. Seselių jaunimo 
stovyklas. Jeigu čia paminiu ne 
pirmąja, tai;savo tikslais, atsiek
tais ręztd.tatgisjjrėputacija Romo
je,. vįęnu iš vertingiausių. Iietu- 
yįų kūrinių yra Sv. Kazimiero 
Lietuvių kolegija Romoje. Kiek- 

j yiėnąs • ateitininkas ir; visa sąjun
ga, kąip;. tokia, turėtų dažnai sa- 

’vę paklausti y ir net viekai pa
svarstyti, kiek ir kuriuo, iš tų da
lykų domimės, kaip juos remia
me. O. svarstykime^ pavyzdžiui, 

| lietuvių jaunimo religinį švieti
mą, vaSjovavirną jo grendimui, 
jo kasdlehiniam elgesiui^ orien- 

I taeijai Šiandieninėje kasdienybės 
i aplinkoje. Tai tik kelios užuomi- 
| nos. Svarstydami surastume daug 
(sričių ir atvejų, kur' ateitinin- 
karns dėfetų plaųfrigai reikštis. 
O ką ir bekalbėti apie misijų 
dirvą Skleisti krikščioniškus prin
cipus bendrai visuomenėje, ku
rioje kuris gyvename, dirbame. 
Tiesa, kad ir laisvame pasaulyje 
kai kuriose sferose antikrikščioniš- 
kumas?, ėntikatalikiŠkumas yra 
toks, kad ne vienu atveju atvi
ra? krikščioniškumas gali būti 
kliūtimi jauno žmogaus karjerai, 
tačiau vįstięk . reiki a stengtis i r

778-^ėO.
Partizano Dkiiihanfo kūdpos 

ateitininkai registruojasi šiuo 
adresu: Rita Venclovienė, 507 
Eongfellow Avė., Deerfield, m. 
Tel. 945-4854.

NIUJORKIŠKIŲ ŠĄŠkRYDIŠ

Nėw Yofko SAS draugovė 
rengia sąskrydį kapų puošimo 
dienos savaitgalyje. Programa 
prasidės šeštadienį, gegužės 28 
d. 12 vai. Kultūros židinyje. Dėl 
informacijų prašome kreiptis 
pas Danutę NorVilaitę, 19 Ghešt- 
nut Str., Brooklyn, New York, 
112008, tel. (212) 827-2629.

SIMPOZIUMAS APIE
ATSINAUJINIMĄ

IX Ateitininkų kongrese Cle- 
velande rugsėjo 3 d. ruošiamas

ryžtis pamažu kurti žmonijoje 
pozityvią dvasią, o ne patiems su
nykti neigiamoje aplinkoje. Atei- 
tininkijos šūkis ir misija Šian
dien yra labai reikalingi visokio 
jaunimo tarpe, visuose visuome
nės sluoksniuose, viešose ir priva
čiose institucijose. Tai turėtų už
degti ateitininkus kur tyliai, kur 
viešai, bet intensyviai veiklai.

Vysk. V. Brizgys

Paieškojimas
Ieškomi — BRONE JANLIKĖNAI

TE, Antano, gimusi 1916 m. Utenos 
apskr., Užpalių' valsč., ir jos sūnus 
EVALDAS VALENTINAI MAKSIMA
VIČIUS, gimęs 1938 m. Ieško pussese
rė ir krikšto mama Stepanija Repšie
nė, Antano, dabar eyv. Lietuvoje. Pra
šomi atsiliepti arba turintieji žinių 
pranešti šiuo hdr.: J. Miltenis, 19 Tiš- 
dale Avė. S., Hamilton, Orit., Can<i- 
da L8N — 2V8.

| WAGNER and SONS |
TYPEWRITERS,

AND CHECKWRITERS 
ADDING MACHINES 

E Nuomoja, Parduoda, Taiso s 
= Virš 50 metų patikimas jums s 

patarnavimas
Phohe — 581-411J

E 5610 S. Pulaskl Rd., Chicago =

DOVANU SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITAS ŠALIS

Siuntinys I 1977.

Pr. Dielininkaičio kuopob VU-VIII skyrių jauniai,-ės.dainuojakuppas 
NuOtr, Z.. Degučio

Labai gera eiluted medžiaga šu įaudimu “Ali wool m adė In Eng- 
lhnd”; črimplenė medžiaga moteriškai^ kostiumėliui; gėlėta nailono 
medžiaga suknelei; I vyriški nailono išeiginiai marškiniai: 1 vilnonė 
gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 poros vyriškų arba moteriškų 
nailoninių koj inių..

Šio siuntinid kaina su mifitu ir persiuntimo išlaidomis $175.00 
Į šį siuntinį dar galima įdėti 5 m. medžiagos arb& kitokių prekių 

iki 10 svarų svorio. Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos
Nertinis, vyriškas arba moteriškas 
Geresnis nertinis . . . . į .
Kojinės, vyriškos atba moteriškos, naifono

*yįlribnė medžiaga suknelei ....
Črimpleno medžiaga sukriėlėi_. . . .
Crimpleno, medžiaga
Nailono apatinis 
Nailono marškiniai
Geresni marškiniai
Vilnonė skarelė
Lietsargis telescopič
Angliš& vilnonė labai gera eilutei medžiaga
Genesnės rūšies medžiaga eilutei .
Geresįėš rūšies medžiaga eilutei . . .

■ ' Sudarant visai naują siuntinį, dar feikid pridėti $24.00 persiuntimo 
išlaidams.'

SūdarbnTe festemėntuš, administruojame nuosavybes, persiunčia
me palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES, LTD.
11 London Lane, Bromley, Kent, England 

739 8734 arba 01 460 2&Ž.

moteriškam kostiumėliui

1977 EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Iš —

Bostono, Chicagos, New Yorko
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Vienos savaitės: Rugsėjo 21
Rugsėjo 28

$1045.00 
1158.00 
1195.00 
1195.00

Rugpjūčio. 10
Rugsėjo 7. 
Gruodžio 21
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I buoi 
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kun. 
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Jie
Chici 
žjnon 
ke sa 
nuoli 
žavo 
pagrii 
kuris 
pusti: 
kriksč 
Tuo 
sijos 
Jungti 
Ilginė 
dvasii 
įėjimi 
laužtu 
jie 
vėliau 
jų, ka 
du^aį. 
barsči

Dviejų savaičių:
Gegužės 25 
Birželio 15
Liepos 13
Liepos 27

Prie Šių grupių galima jungtis iš 
mokesčiu.

TRANS - ATLANTIC
393 West Broadwaj^

VISŲ KITŲ MIESTŲ SU papildom:

TRAVE2L SERMCE 
-7 P-Oi box H6 

South Boston, Mass. 02127J Tel 617-26^-8^4 
Šav. Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ ŠKAICIUŠ RIBOTAS — PATARTINA REGIŠTRl'O 
TTŠ KUO ANKSČIAU.

Darbo valandos: kasdien nuo 9 — 5, penktadieniais nuo 9 — 7, 
dieniais uždaryta.

Prices are new, based on double occupancy and arė šubject to cha? 
and/or GoverAmėnt approval.

$80.00 
40.00 
$7.00 
32.00

.11.90
12.00
50.00 
60.00
75.00

MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAMI 
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SALYIM 

įsigykite labaip atvArią v<ir ekonomiški 
SUSISIEKIMO PRIEMONĘ.

•Per 
jų tiks 
tegu ] 
Ameri 
pagalh 
gavo k 
Sotis j 
pi suk 
j’e sus 
«o kri 
ludu 
įrisidė 
įfenuo 
taip 1 
% talk 
fegelb<

i n 
J^Są : 
Su aišk

. Prieš 
?Jr^us 
J^rijor 
gvo iS

h
Arrow 160 . .

Didžiausia naujiena! PLYMOUTH-'rARW' 
patvarus, 4 cilinderiŲ, ekonomiškas iki 35 

mylių galionu ir karna nuo $2,995.00
Tarime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Ponflac, 
ir kitų, taipgi importuota. Įvairių kablų. Pradedant nyo 
šu dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys katosmj# 
sparnus (Fenders) ir sureguliuos motorą

BALZEKAS MOTDRS, 4030 S. ArcherVI 7-l5«
Seniausias automobilių pardavėjas Chlėagoje, gerbtinas 
meriĮ. i

PL YMO UTH — VO LARE - CHR Y3LER - AKRO W



s Marijonų bendradarbiai
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■ Kilnios idėjos uždega žmones j 
siekti jas įvykdyti, jei tik patys 
Jcfejų skelbėjai jomis gyvena ir jas 
Jungiasi gyvenime paversti tik- 
jove. Nauji užmojai kilnioms 
bikščioniškoms idėjoms įvykdy
ti uždega daugelį noru eiti pa- 
jalbon, dalyvauti gyvenimo tai- 
jpįie, krikšČioninti savo aplinką. 
St| tokiomis idėjomis ir tokiais 
užmojais atvyko Amerikon prieš 

Į beveik šešasdešimt ketverius 
I pietus du idealistai marijonai — 
I hm.įfeliksas Kudirka ir kun. Ju- 
I Jijonas Kazakas, lydimi svo va- 
I jovo Dievo Tarno kun. pr®f. 
I Jurgio Matulaičio (vėliau arki- 
I vyskupo). Didele auka ir nepa- 
' laužiamu ryžtu jie pradėjo dar- 
| buotis lietuvių ateivių tarpe, 
j Kun.- F, Kudirka tada buvo 43, 
I jan. J. Kazakas — 29 metų am- 
I liaus. Taigi juos dar lydėjo žmo- 
1 giska energija ir jaunatviškas 

I įfoškimas dirbti savųjų gerovei, 
I iitf labiau juos lydėjo pasitikėji- 
1 nias Aukščiausiojo patvarky- 
I jnai ir vienuoliškas pasiaukoji- 
I
| Abu jie buvo gilaus tikėjimo 
I ir pasitikėjimo kunigai. Bet taip 
I pat jie abu žinojo, kad žmogui 
I darbuose padeda Dievas, jei jie 
I sugeba pasitelkti kitus platės- . 
I šiems darbams. Jie žino, kad ] 

Sięvas į žmones veikia per žmo- į 
nes ir kad Dievas dalyvauja ] 
žmonių darbuose, kai patys žmo- ■ 
nes.sa.vo jėgas dėl Dievo ir žmo- ■ 
tįų aukoja ne savo, o Aukš- : 
gausiojo valiai, besireiškiančiai 
žmogiškoje veikloje.
^Jie, pradėjo kurtis šiaurinėje ( 
pieagos dalyje, nukreipė akis į 
mones, dėl kurių jie buvo pali- 
ij savo tėvynę ir ramų vie- 
iioliską gyvenimą. Jie organi- 
avo krikščioniškais ir tautiniais 
Enndais, kad tautiškumas, 
m? juos jungė, skatintų visus 
jaustis vienos lietuviškos ir 
pscioniškos šeimos nariais. 
[Tuo metu sukurtos jų organiza- 
raos pirmiausia, ir turėjo tikslą 
|jungti visus prie parapijos, o re
zginės brolijos turėjo duoti jiems 
■rasinius pagrindus, kad jų ti- 
įėjimo svetimame krašte nepa
imtų svetimi vėjai. Tokią talką 
Įffijorganizavo prie Šv. Mykolo, 
teu prie Aušros Vartų parapi- 
ju, kad iš jų krikščionybės spin- 
iiliai plistų aplinkon tarp išsi- 
įmčiusių ateivių.

♦
■Per dešimtį savo veiklos metų 
h tikslas buvo pasiektas daugiau, 

| įegu jie galėjo tikėtis tik atvykę 
l lmerikon. Jie susilaukė daugiau 
Ifgalbos iŠ savo vyresnybės, jie 

kandidatų, kurie norėjo au- 
Iffc pagal vienuolijos pagrindi- 
liilukj Kristui ir Bažnyčiai. Bet 
lę'sūsilaukė ir didelės talkos iš 
O krašto lietuvių, kurie savu 
Ipdu ir savomis priemonėmis 

Rgbidėjo prie darbo ir kartu su 
Įfnuolija siekė tų pačių tikslų. 
|!Wp 1924 m. jau nemažas būrys 
^talkininkų, kurie ir anksčiau 

[Rdbėjo plėsti Kristaus Evan- 
ipj? savųjų tarpe, susiorganiza- 

Marijonų bendradarbių są- 
su skyriais ir apksritimis, 

r1 aiškiai užsibrėžtais tikslais ir 
kabiomis priemonėmis.

[Prieš trejus metus ši didelius 
Irbus atlikusi organizacija — 
Įfrijonų bendradarbiai minėjo 

įsikūrimo auksinę sukaktį. 
.?et 13 pati organizacija mini, 
i *nia sakyti* naują ir dar dides- 

Rsukaktį —- penkiasdešimtąjį
kuris dėl šalčių iŠ kovo 

buvo perkeltas į gražųjį 
’PH kad visi senieji ir jaunie- 
į/į ^dradarbiai galėtų lengvai

susirinkti, kartu pasidžiaugti sa
vo veiklos vaisiais, drauge pa
gerbti amžinybėn iškeliavusius 1 
ar amžiaus naštos prispaustus ir 
šiame jubiliejiniame seime nebe- 5 
galinčius dalyvauti. Penkiasde- ' 
šimtas seimas yra proga pažvelg
ti gražion ir derlingon praeitin. 
Bet kartų jis yra ir žvilgsnis da- 
bartin ir ateitin, kuri priklauso 
Dievui ir tų pačių bendradarbių 
talkai.

Kai šiandien žvelgi į praeitį ir 
buvusių seimų vaizdus, tai daro
si liūdna, tartum tų darbų tiks
lai jau pasiekti ir nebėra ko dau
giau siekti. Bet kai žvelgi <į atlik
tus darbus, į džiaugsmu spin
dinčius pasiryžėlius krikščio
niškam gyvenimui atnaujinti ir 
pastangoms pratęsti iki paskuti
nio atodūsio, tai ima džiaugs
mas ir pasitikėjimas, kad dabar
tiniai seimo dalyviai, dabartiniai 
vadovai ir Marijonų vienuolijos 
talkininkai dar tebedega ta pa
čia krikščioniška ugnimi. Jų pa- 

■ siryžimai įkurti naują ugnį yra 
garantija, kad Dievas laimina jų

> auką, talką ir evangelinę misiją
> Šiame krašte.

*

Daug gerų organizacijų gimė, 
atliko savo pasiuntinybę ir išny
ko. Jų nemaža buvo ir lietuvių 
išeivijos tarpe. Išsilaiko tik tos, 
kurios visą laiką dega kilniomis 
idėjomis ir jomis nori uždegti- ki
tus. Kai jų entuziazmas nesuma
žėja, jos nestoka ir jėgų dirbti, 
net sumažėjus narių skaičiui. I- 
dėjos ir gyva sielos ugnis įdega 
naujus pasiryžėlius, patraukia 
jaunesniuosius tęsti tuos darbus, 
kurių neužbaigė vyresnieji. Di
džiosios sukaktys pirmiausia ir 
primena, kad reikia naujos tal
kos, naujų talkininkų ir naujo 
užsidegimo.

Marijonų bendradarbių są
jungos penkiasdešimtas seimas 
yra viena iš tų gražiųjų sukakčių, 
kuri skatina susimąstyti apie at
liktus darbus, pasidžiaugti pa
siektais laimėjimais. Tačiau taip 
pat ji yra viena tų sukakčių, kuri 
turi kelti naują pasiiyžimą ir no-1 
rą palikti savo įpėdinius tęsti 
darbus, kurie dar reikalingi mū
sų broliams savoje aplinkoje; Ir 
šis noras kaip tik yra gyvybės 
ženklas, kuriuo turėtų būti pažy
mėtas jubiliejinis seimas. Bendro 
darbo ir bendrų tikslų krikščio
nybei plėsti ir tautiniam sugyve
nimui ugdyti šis seimas turi būti 
paskata ieškoti naujų priemonių, 
kad į juos įsijungti jaunieji pasi
ryžėliai, norį dalyvauti Kristaus' 
misijos pratęsime ir evangelinės 
dvasios įgyvendinime savųjų tar
pę. Dirva plati, bet jai reikia 
darbininkų dar daugiau, nes ir 
žmonių šiandien yra daugiau, 
negu tada, kai atvyko tik du ma- 

i rijonai kunigai darbuotis lietu- 
: vių tarpe. Bendradarbiai 

jungtis talkon savo darbais, 
i ka, maldomis ir paskatomis, 
i bažnyčios nestokotų kunigų,
• kyklos vienuolių mokytojų.

Marijonų bendradarbių
• jungos nariai dirba ne vieną dar- 
. bą ir turi laimėjimų ne vienoje
■ darbo srityje. Jų galima rasti pa

rapijos, kitų vienuolijų, katalikų
; organizacijų darbuotojų eilėse.
• Bet šiuo atveju reikia su didele 
> pagarba ir nuoširdžiu dėkingu- 
. mu žvelgti į bendradarbių talką, 
» skelidžįant evangelinę dvasią
■ kartu su Marijonų vienuoli- 
1 jos pirmūnais, dabartiniais vado- 
» vais, lietuvių visuomene ir visa 
i Bažnyčia, nes tikrasis jų atpildas
• tėra tik amžinybėje.

°) ir gyvenime

Blaivos vokiečių kultūros ir ži-
Die Raute — Rūta, 

vokietės įspūdžius iš 
“°m Priemonėm ji ke- 

n Berlyno iki Vilniaus — au- 
E ««ako. Tačiau jos kelionė te- 

ta«i’ greiSausiai 
traukiniu iki Varšuvos ir iš 

1 .tuvos.Bostmę.
| dietoj jį praleidusi Vil

Po šventiškų Londono pasitarimų seka pilkoji tikrovė

Pirmūnų pasitarimas Londone 
turėjo įvykti. Vakarietiškos pra
moningos valstybės pergyveno 
sunkmetį ir nesutarimus. Ūkinis 
slogutis tebejaučiamas ir vis ne
sulaukiama pagerėjimo. Kai ku
rie kraštai, pvz. Anglija ir Italija, 
pergyvena 
rūmą. Jei 
pino, gal 
energijos 
ypač Japonijoje, šis klausimas 
dar aštresnis. Branduolinės ener
gijos klausimas jau seniai kėlė 
nesutarimus tarp vakariečių. 
Kaip tik šis reikalas ir įtempė 
JAV ir Fed. Vokietijos santykius., 
Vokietijos branduolinis sandėris 
su Brazilija dar padidino įtampą 
Washingtone, kai buvo peržiūrė
ti santykiai su kai kuriomis vals
tybėmis, žiūrint žmogaus teisių 
vykdymo. Tiesa, šiuo reikalu jau 
tyliau šnekama net Washingto- 
ne.

Šie ir kiti reikalai buvo apta
riami panaudojus diplomatinius 
ir politinius būdus, bet jie nebu
vo parankūs spręsti klausimus, 
liečiančius visas vakariečių vals
tybes. Vienas tokių klausimų ypa-

GEDIMINAS GALVA

ūkinį ir politinį netik- 
Washingtonas susirū- 
kiek pavėlavęs, spręsti 
klausimą, Europoje,

tingas vakariečių santykių susi
klostymas su Sovietais.

JAV prezidento vaidmuo

J. Carteris neturėjo patirties 
užsienio politikoje. Per pirmus 
tris mėnesius jis bandė taikstytis 
arabams ir Izraeliui, bet nepaten
kino nei vienos šalies. Jis vyko 
į Londoną gerokai pasiruošęs ir 
pasitelkęs artimiausius bendra
darbius. Anglijoje jis laikėsi kaip 
ir priešrinkiminiuose susirinki
muose: išvykose sveikinosi su žiū
rovais, glėbesčiavo vaikus. Pasi
tarimų metu jis dažnokai prasi
tarė: “Aš atvykau mokytis”. Jo 
tiesumas, atvirumas ir nuolaidos 
europiečiams darė gerą įspūdį. 
Kelių dienų pasitarimuose jis sten 
gėsi kitų kalbų klausytis ir kuo 
mažiausiai kalbėti.

Londoniškio “The Times” žo
džiais, J. Carteris padarė gerą 
įspūdį anglams ir pasitarimų da
lyviams. Žinoma, tai yra tik iš
viršinis vaizdas, nes jo įsipareigo
jimų tesėjimas priklauso nuo dau
gelio sąlygų, o ypač kongreso 
nusiteikimo.

ko kombinato (20 m ii i j. metrų me
tine produkcija). Drobės ir Kauno 
Audinių fabrikai. Plečiama chemi
nė. pramonė (ypatingai vaistų ga
mybos), baldų ir maisto. Saldainių 
ir šokolado fabrikas yra didžiau- 
sias Pabaltyje.

Nuo senų laikų Vilnius yra žino
mas kaip humanitarinių ii' teoreti
nių mokslų centras. Tuo tarpu, 
Kaunas pradėjo žygiuoti tecnikos ir 
pramonės keliu, čia veikia įvairūs 
prekybos ir pramonės institutai, 
kurių pažymėtinas yra Politechni- 

! kos Institutas, išleidžiąs į metus 
beveik 2 tūkst. inžinierių. (Autorė 
toliau per daug “meiliai” kalba 
apie pavergtos Lietuvos atsieki- 
mus. prekybos ir pramonės srityse, 
greičiausiai, tuos duomenis gauda
ma iš propagandiniu leidiniu — K. 
B.).

Kaunas turi 9 muziejus. Pami
nėtinas žymaus dailininko M. K. 
Čiurlionio. Botanikos sodas užima 
844 ha. Jame randama daug gėlių 
ir įvairių aklimatizuotų augalų. į 
rytus nuo senamiesčio prasideda 
naujoji miesto dalis su tiesiom ir 
gražiai išplanuotom gatvėm.

Sunku atpažinti Žaliąjį kalną. 
Senų namų kaip ir nesimato. At
statyta geležinkelio stotis. Buv. vo
kiečių gimnazijos patalpose Vytau
to prosp. ir šiandieną yra mokykla 
su vienu nauju sparniniu priestatu, 
tuo tarpu šalimais buv. kapinės yra 
paverstos parku, žaliasis tiltas per 
Nemuną stovi kaip ir 1940 m.

Nesimato jokios statybos Šan
čiuose. Nėra senos turgavietės, 
nėra ir turgų. Kinas stovi senoje 
vietoje. Bendrai — Šančiai priklau
so prie senamiesčio. Nėra namų sa
vininkų, patys namai labai apleisti.

Vokietė aplankė ir savo namą. Su
krėsta buvo jo vaizdu, kadangi na
mas ir daržas yra labai apleisti, ne
prižiūrėti. Lietuvos vokietei atrodė, 
kad per 35 m. namui nepanaudota 
net ir mažas puodelis dažų. Šančiai 
savo išvaizda labai skiriasi nuo vi- 
durmidsčio, kur randasi pagrindi
nes įstaigos, teatrai, krautuvės.

Nemuno pakrantėje matoma nau
ja statyba. Seni namai, kuriuos 
potvynio metu apsemdavo Nemu
nas —> nugriauti. Bendrai, Kaunas 
daro tvarkingo miesto vaizdą. Gi
minėms sekasi neblogai: savo dar
bu ir stropumu jie- 'daug pasiekę, 
tačiau vokiete skundžiasi, kad Kau
ne esama daug svetimų —grei
čiausiai galvojama apie kolonistus.

K. Baronas

Pasitarimo apimtis

Pasitarimuose paliesta dauge
lis klausimų: ūkio politikos de
rinimas, laisva prekyba, gamy
bos skatinimas, kova prieš nedar
bą, Tarptautinio monetarinio 
banko parama ūkiškai silpnes
niems kraštams, energijos parū- 
pinimas ir net pasmetkimas ky
šininkavimo, kuriuo ypač pasižy
mėjo amerikiečiai.

■ Šie klausimai yra sudėtingi ir 
labai sunkiai sprendžiami. Ūkio 
politikos derinimas priklauso ne 
tik nuo pirmūnų, bet kiekvieno 
krašto ypatingų sąlygų. Jis tegali 
būti atliekamas, atsidėjus dirbant 
komisijoms ir parlamentams. O 
tokio bendravimo nėra ir net ne- 

Į numatyta. Gamybos skatinimas 
ir kova prieš nedarbą dažnai at- 
sidaužia į infliaciją ir rinkos klau
simą. Gamybos skatinimas daž
nai susietas su įvairiomis priemo-| 
nėmis, .kurios skatina infliaciją, 
o, pastaroji siaurina gamybą ir 
didina nedarbą. Dar didesnis 
prieštaravimas tarp gamybos ska
tinimo ir paklausos plėtimo tarp
tautinėje rinkoje. Jei paklausa 
nedidėja, negalima parduoti pa
gamintų prekių. Kiekviename 
krašte veikia ir kitos jėgos — sau
goti savo gamintojų reikalus. 
Amerikiečiai televizorių, batų ga
mintojai prašo vyriausybės apsau
gos nuo užsienio varžovų, o au- 
tovėžimių gamintojai aimanuoja, 
kad negalį varžytis su užsienie
čiais, . įvežančiais mažus auto
mobilius.

Energijos klausimas

Žmonės dažnai mėgsta perdė
ti, o nemalonią tikrovę nutylėti. 
Juk taip nutiko ir šiame krašte, 
kai daugumas gyventojų vis dar 

nesusigaudo energijos ūkyje.
Energijos klausimas sunkai spren-

Geriausias Europos ir viso pasaulio ramstis — NATO tankai Europoje. 
Sovietai supranta tiktai jėga paremtą kalbą

turi
au-
kad
mo-

są-

Pr. Gr.

nhije, kadangi atvykę giminės į 
mūsų sostinę su automašina ją nu
vežę į Kauną. Kiek dienų ji ten 
praleidusi — vokietė nerašo.
Šiandieninis Kaunas, savo išsiplė

tusia pramone, stipriai lipa ant kul
nų Vilniui. Ypatingai išplėsta yra 
metalo apdirbimo ir mašinų įrengi
mo pramonė. Plačiai yra žinomi F. 
Daeržitnskio. Neries, Priekalo, šil

Karo lakūnas
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai
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Antros dienos vakare su tuo komunistų suki

limu buvo baigta — jį sutramdė sveikas kariuomenės 
branduolys. Agitatoriai stengėsi pasprukti per valsty
binę sieną arba fronto su lenkais liniją. Buvo ir šiaip 
desertyrų. Iš aviacijos kareivių tarpo apie 20 asme
nų pateko į teismo suolą. Viena iš karių nepasiten
kinimo priežasčių (ir gana svari bei pagrįsta) — la
bai blogas maistas ir kitoks aprūpinimas, o taip pat 
ir visiškai pašlijusi drausmė...

Vėliau, karių tarpe sustiprinus auklėjamąjį dar
bą — buvę nemalonumai blėso kaip slogus, vis ma
žiau bejaudinantis atsiminimas...

Oro karas su lenkais

Atsisakius mūsų aviacijai vokiečių lakūnų ir ki
tų užsieniečių pagalbos, 1920 metais, kariaujant su 
Lenkija, skraidančius ekipažus sudarė savieji labai 
jauni pilotai ir žvalgai, be didesnės praktikos, be jokio 
patyrimo. Kaip sako istoriniai dokumentai:

“Nežiūrint to, 1920 metais aviacija fronte galėjo 
veikti daug aktyviau, nekaip 1919. metais, nes iš pa
imtų nuo bermontininkų lėktuvų keliolika buvo visiš
kai sutvarkyti ir padaryti tinkami skraidyti fronte, 
be to, pagerėjus aprūpinimui, degamos-tepamos me
džiagos ir atsarginių dalių trūkumo nebesijautė”.

Kol lenkų fronte buvo ramu, lakūnai daugiausia 
atlikinėjo aerodrominius skraidymus, tik retkarčiais 
nuskrisdami lavinimosi tikslais kiek toliau. Instruk
toriais buvo: k. L vyr. Įeit. Hiksa ir vasario mėn.

Runllei valandėlei

LAISVE IR PAREIGA KRIKŠČIONIO
GYVENIME

Velykiniam laikotarpy Bažny
čia nuolat primena krikščio
nims susitaikymo su Dievu rėi-į 
kalą. Atgailos ir susitaikymo rei
kalą priminė pats Kristūs; primi
nė apaštalai ir pirmųjų amžių 
dvasiniai rašytojai, ’pamoksliniri 
kai, vyskupai. Tai yra lyg nuola
tinis Kristaus žodžių pratęsimas: 
“Budėkite ir melskitės, kad neį- 
pultumėte į pagundą. Dvasia, tie
sa, stipri, bet kūnas silpnas” (Mk. 
14,38).

Kristus, kalbėdamas apie savo 
misiją, nesigėdino prisipažinti: 
“Aš neatėjau šaukti į atgailą 
teisiųjų, bet nusidėjėlių” (Lk. 
5,32). Viešpats Jėzus, būdamas 
Dievas, žinojo žmogaus prigim
ties silpnybes, jo palinkimus, jo 
prisirišimą prie žemės ir savęs 
paties. Todėl jis priminė, kad su
sitaikyti su Dievu, atsigręžti nuo 
kūrinio ir savęs paties į Kūrėją 
yra kaip tik geras darbas, meilės 
darbas, nes atgaila yrą grįžimas 
nusikaltusio sūnaus pas savo my
lintį tėvą.

Senajame Testamente prana
šai mėgino tautai priminti, kad 
ji turi pažintį savo silpnybes, nu
sikaltimus ir gręžtis prie Dievo 
nustatytos tvarkos. Pranašas Isa- 
ijas šaukė: nusiplaukite save, 
apsišvarinkite, išmeskite blogį iš 
savo darbų prieš mano akis, nu
stokite daryti bloga, mokykitės

džiamas JAV, d jis dar painesnis 
Europoje, ’ ypač Japonijoje, kai 
daugelis kraštų neturi savo naf
tos ir jos pakaitalų! Branduolinė 
energija tiems kraštams yra gy
venimo ar mirties klausimas.

Energijos klausimu iyškiai iš
siskyrė pirmūnų nuomonės. JAV 
yra svarbiausias ūrąriijaus tiekė
jas ir didžiausias priešininkas,kad 
branduolinė . medžiaga- nebūtų 
panaudota gaminti sprogme
nims. JAV prezidentas jau pri^ 
pasitarimą aiškiai - pasisakė prieš 
plutoni jaus gamybą. Pasitarimo 
metu jam' teliko taikstytis -euro- j 
piečiams, daryti nuolaidas ir su-| 
daryti komisiją,' kuri spręstų šį 
painų klausimą.

Europos .apsiginklavimas nėra 
ganėtinas. Nutarta šiam reikalui 
daugiau dėmesio kreipti, skirti dir 
desnes sumas -ir suvienodinti 
ginklus. Ginklų, suvienodinimas 
taip pat • kėlė skirtingas nuomo
nes, nes amerikiečiai ir čia nau
dojosi pirmavimu; tarė savo žodį 
ir stengėsi kuo daugiau išvežti 
ginklų į Europą.

Šie painūs klausimai tebelau
kia sprendimo iki naujo’'pirmū
nų pasitarimo, įvyksiančio’ Wa- 
shingtone kitą pavasarį.

gero, siekite teisingumo (Plg. IA 
1,16). O pranašas Jeremijas pa
žada tautai, jei ji atsigręš į savo 
Kūrėją, kad jis duos jai širdį pa
žinti savo Viešpatį, kad ši tauta 
bus Dievo ir Dievas bus jos, jeigu 
ji sugrįš prie jo visa savo širdi
mi (Plg. Jr. 24,7)

Kristus, pradėdamas skelbti 
gerąją naujieną, pirmiausia pra
dėjo raginti savo klausytojus 
jiems žinomos senos išminties 
žodžiais: “Darykite atgailą j neš 
dangaus karalystė arti.;. Duokite 
tat vertingų atgailos vaisių” (Mt. 
3; 2,8). Ta dangaus karalyste, 
kurią Kristus pradėjo skelbtų Bu
vo jau arti, nes lauktasis Diėvb 
Pasiuntinys buvo jų tarpe. Ta
čiau nebuvo kito kelio, kaip lais
vai pakeisti savo gyvenimą, neš 
žmogus turi pilnutinę laisvę, pa
keisti gyvenimą pagal Dievo įsa
kymus, nes žmogus turi pareigą 
gyventi pagal juos ir juos taikyti 
savo aplinkoje. Tik laisve ir są
moningu įsipareigojimu kuria
ma dangaus karalystė žmoguje.

Laikotarpis tarp Velykų ir Sek
minių — Šv. Dvasios atsiuntimo 
šventės yra pripildytas džiaugs
mo. Linksma yra bažnytinę li
turgija, linksmos giesmės, nės 
dangaus karalystė jau priartėjo. 
Bet tai tėra tik priminimas, kad 
išgelbėjimo iš nuodėmės ir blo
gio veikla prasidėjo. Kristus prisi
kėlimu patvirtino savo mokslą, 
įžengimu į dangų ir pažadėjimu 
atsiųsti Šventąją Dvasią — Ra
mintoją davė drąsos išgąsdin
tiems savo mokiniams. Toliau 
dangaus karalystės kūrimas pri
klauso nuo žmogaus, kaip jis lais 
va valią ir laisvu įsipareigojimu 
priimą tą paskelbtąjį Kristaus 
mokslą, kaip jį taiko sau ir įgy
vendina savo gyvenime. “Laimas 
pasidarė pilnas, ir Dievo karalys
tė priartėjo; darykite atgailą ir .ti
kėkite Evangelijai” (Mk. 1,15)» 
kalba pats Kristus jau nebę a- 
paštalams, o kiekvienam ii* kiek
vieno laiko žmogui, pažymėtam 
krikšto ir įrašytam į jo sekėjų 
eiles.

Priimti žemėje ir savyje tą 
Kristaus skelbimą dangaus kara
lystę — tai priimti viską, _• ką 
Kristus mokė. Gyvenimas keičia
si, bet nesikeičia žmogus, juoba 
nesikeičia dieviško mokslo pa
grindai, kuriais remiasi krikščio
nybė. Žmogus turi žinoti, . kad jis 
yra linkęs nusikalsti, nepaklusti 
Dievo įsakymams, atsižadėti bro
liškų jausmų savo artimui, egois
tinę meilę laikyti rūpesčiu savi
mi ir savo šeimą.

Bet tai nėra Dievo karalystės 
(Nukelta į 5 pust)

25 d. įstojęs mūsų kariuomenėn vokiečių lakūnas 
Otto Rahnas (kilęs iš Ragainės). Liepos mėn. vidu
ryje, kai bolševikų spaudžiami lenkai ėmė skubiai 
trauktis iš Vilniaus krašto į pietus ir pietų-vakarus, 
mūsų lėktuvai buvo nuolat siunčiami žvalgyti ir sekti 
lenkų kariuomenės persigrupavimus pagal demarkli- 
niją. Pirmą skridimą lenkų frontan atliko gen. Krau- 
cevičius su žvalgu ltn. Pranckevičium. Liepos mėn. 9 d. 
juodu žvalgėsi sekančiu maršrutu: Kaunas - Varėna - 
Vilnius - Lyda - Vileika - Bezdonys - Kaunas. Po to, 
veik kasdien skrisdavo į įvairias fronto dalis po vieną 
ar net keletą lėktuvų; skridimų tikslas: žvalgymas, 
vėliau, pradėjus lenkams veikti aktyviai, pastebėtų jų 
kar. dalių puolimas bombomis ir kulkosvaidžiais. Skri
dimų maršrutai retkarčiais būdavo gana ilgi, nes siek
davo ir tokius punktus, kaip Augustavas, Gardinas, 
Lyda, Ašmena, N. Švenčionys. Labai dažnai iš tokių 
skridimų lėktuvai parsinešdavo po keliolika skylių 
nuo priešo (o gal ir savųjų) kulkų, nes šaudė ne tik 
lenkai, bet dažnai ir savieji, neįžiūrėję grįžtančio iš 
užfrontės lėktuvo ženklų. Taip įvykdavo daugiausia 
todėl, kaęį tada dar nebuvo nustatyta signalizacijos 
kodo, kurio pagalba vieni kitus būtų galėję pažinti.

Rugpiūčio mėn.. 29 d. buvo skrista Vilniun iš viso 
net šešiais lėktuvais (tuo metu ten tebuvo bolševikai) 
daugiausia demonstracijos tikslu. Skrido šie asmenys:

gen. ltn. Kraucevičius — mjr. šumskis,
vyr. ltn. Hiksa — ltn. Šalkauskas, 
ltn. Stašaitis — ltn. Šabanavičius, 
ltn. Dobkevičius — kar. Senatorskis, 
ltn. Kumpis — ltn. Pranckevičius ir 
ltn. Šenbergas — ltn. Kanauka.

Netrukus po to mūsų kariuomenei įėjus Vilniun, 
ir aviaciją pradėjo dažniau ten lankytis. Pirmas nu
sileido Vilniaus (Kirtimų) aerodrome ltn.Stašaitis. 
Kirtimuos mūsų aviacija turėjo pagelbinę bazę; ten 
dažnai nusileisdavo grįždami iš fronto mūsų lakūnai j

atiduoti pranešimų ir pasiimti benzino.
Vienam mūsų lėktuvui teko nusileisti net Varšu

voj, Mokotovo aerodrome. Rugsėjo mėn. 25 ČL iš 
Kauno buvo skubiai išreikalautas ir išskrido Vilniun 
vyr. ltn. Hiksa. Rytojaus dieną, nudažęs ant lėktuvo 
(L.V.G. C VI 11102 Nr.) sparnų anglų aviacijos ženk
lus (nes su lietuviškais ženklais pas lenkus skristi 
negalėjo) vyr. Įeit. Hiksa su anglų misijos Lietuvoje 
pulkininku Wardu išskrido Varšuvon, kur pulk. War- 
das turėjo skubų diplomatinį reikalą. Rugsėjo mėn. 28 
d. grįžtant iš Varšuvos vyr. ltm Hiksai sugedo moto
ras ir jis turėjo nusileisti Čyževe ir Balstogėje, kol 
pagaliau rugsėjo mėn. 29 d. juodu abudu su pulk. 
Wardu laimingai pasiekė Vilnių.

Pasitraukus lenkams iš Vilniaus krašto, aviacijai 
buvo liepta daugiausia dėmesio kreipti Suvalkų, Au
gustavo, Dambravo, Grajavo ir Gardino link. Ta kryp
timi ir buvo nuolat žvalgoma.

Kai lenkams pakliuvo mūsų šarvuotis “Gedimi
nas”, spalio mėn. 4 d. buvo pasiųsta į Varėnos stotį 
5 lėktuvai, turėję surasti ir sudaužyti šarvuotą trau
kinį. Paties traukinio niekam pamatyti nepavyko; vi
si, išmetę bombas Varėnos stotyje grįžo atgal, išsky
rus ltn. Kumpį su Pranckevičium. Juodu buvo pašau
ti ir pakliuvo nelaisvėn.

Spalio mėn. 23 d. buvo gautas įsakymas surasti 
ir pasistengti susprogdinti šarvuotą traukinį, veikian
tį Lentvario - Pabradės ruože. Daugelis skridimų li
ko be vaisių.

Vėliau iš agentūrinių pranešimų buvo patirta, kad 
traukinys dažniausiai slėpdavosi arba tunelyje prie Vil
niaus arba šiaip maskuodavosi stotyse tarp kitų va
gonų.

To traukinio beieškodami buvo įkliuvę lakūnas 
Įeit. Jablonskis su žvalgu Įeit. Šabanavičium. štai jų 
pranešimas:

_ (Bus daugiau! _
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Hot Springs, Ark.

A.A.J.A.SLĖGArriS 
b Balandžio 21 d. čia su šiuo 
šauliu atsisveikino senosios lietu
vių imigrtntų kartos palikuonis 
a a Janas A. Šlegaitia Jis buvo gi- 
męs 1894 ,m. Jurbarke. Jono tėvas 
palikę^.-,-šeimą. ,atvyko į šį kraš- 
tąj>rięŠ apie 100 metų,, devynio
likto šimtmečio pabaigoje, bėgda
mas nuo cąi;istinės rusų priespau- 

'nurodamas sukurti geresnį 
gyvenimą sau. ii- savo šeimai šia
me: krašte. ? Čia .užsidirbęs, kiek 

grižo Lietuvon 1904 me- 
tais,- pasiėmė žmoną' ir janniuo- 

vą&ps ir, grįžo Amerikon. 
Dėi paaiškintų priežasčių, vy- 
riausiojo, ąpięi 10 metų, sūnaus 
Jpno jis negalėjo pasiimti su sa- 

lis -pasiuntę jį globoti pas 
ąavo brolį, Jono dėdę, Ukrainoje. 
Čia jis baigė nišų pradžios mo- 
kyklą ir, jam; sulaukus 1.5 metų 
tęvas jį parsikvietė Amerikon į 
Cicero.
x;Gįęęro mieste Jonas Įstojo į 
amerikiečių pradžios mokyklą, 
kad greičiau išmokus anglų kal- 
bę, Mokyklą jis baigė sparčiai ir 
su pasižjTnėjimn. Baigęs mokyklą 
jk gavę darbą: pas lietuvį dakta- 
rą kaipo šoferis. Dienomis vežio
ję daktarą,.o vakarais lankė gim
naziją. Sulaukęs 21 m. amžiaus, 
pirmojo pasaulinio, karo metu,. 
&ęvo mobilizuotas ir pasiųstas 
į Europą, kur jis turėjo progos ap- 
važinėti jyąirius Europos kraštus 
if - susipažinti su europiečių gy- 
vęilimų ir kultūra* Iš kariuome- 
nės jis paleistas , (hpnarable dis- 
eharge) 1949 metais.

GrįŽ0 CKičagori Jonas' ver- 
tėši prekyba ir studijavo <fAuto- 
ftbtlvė Eleėtričity” AMBU Ėngi- 
neering institute, kurį Baigė 1923. 
ĄTuo metu jo'1 ievai pirko ūkį 
Micnigan valstijoje fr Jonas nu- 
škubėjo tenai padėti tėvams- su
tvarkyti ūki Tęrt kiek pabuvęs, 
štitvarkęs t^vj ūkį grįžo Chica- 
gOĮiį nes jis troško pasiekti aiks- 
tesnfo mokšlbį, o -kaime progos tam 

, nebuvo. Chicagoje jis gavo dar- 
1^ Wėšdėm Elcctric kompariųb- 
je-rarpo ftispektoriūs; Pradėjo psi- 
čKoldgijoš studijas, kurias tęsė sū 
pertraukomis, kol pagaliau, sulau- 
kęs 68 metų, savo sunkiąs pa
stangas apvainikavo gaudamas 
įšichotoįijos daktaro laipsnį.

.A. ą. (Jonas A. Šlegaįtis buvo be
ne vienas pirmųjų lietuvių ap
sigyvenusių Arkarisasx valstijoje. 
Vienu laiku turėjo ūkį Ėvening 
Shade vietovėje, kur a ^kininkavo 
12 metiį Po to jis grįžo Chica-i 
gSrt fr galutinai apsigyveno Hot 
Springs mieste 1958 metais. Čia jis 
susipažino Su i? Tėnnessėė aiva- ■ 
žSVush. atostogauti* Marija Saka- 
lailfc, kūrią vedė 1959' metais.

Velionis jbuyb' kuffiš, darbštūs. ' 
gabūs ir nuoširdūs lietuvis' patrijo- 1 

Kur tik jo kryzkėlį^iS išraižy
tame .gyvenime jam teko gyventi 
Ū§ūvių tžfrne, jis visur jūngėsi į 
lįptuvi^ą darbą, gyvendamas 
C&ėfbjū jfe' priklausė lietuviškai 
parapijai, vyčiams^ dalyvavo Įiė- 
vbį čhore, yd^dmimuose' ir kito
kioje tuo metų buvusioje' K'ėtu- 
viskoje veiktoje. Atvykęs į Hot 
Springs, Ark., kol dar nebuvo fiė- 
tuviškų organizacijų, mokėda
mas anglų kalbą, jis gelbėjo- kur 
galėjo', čia tsikūrusioms kelioms 
1 lietuvių .šdmomš. įsikūrus.. LB 
apylinkei jis: tuojau įsijungė į- ją. n* 
gaiisiai rėmė, lietuvišką veiklą. 
Vgs&rio 16rths ar Įeitomis progo
mis Slegaičiai buvo> dosniausi au
kotojai.

A- .ai Jonas ,ir jo' dabartinė našr 
jė Slegaičiai Buvo didžiausi' šali- 
nmk^i vieningos ir sutartinos lie
tuviškos veiklos. Jiedu stipriai 
remė LB Bei radijo įdubą ir nesi
dėjo- prie tų kurto steigė; organi
zavo atf reorganizavo naujas ar 
esamas organizacijas ir griovė vie
ningi darbą., .

x Velibnio laidofii\>ių išvakarė- 
sė su juo atsisveikiiiti prisirinko 
pilna koplyčia _ lietuvių^ Religi
nes apeigas- atliko ir pagarbos žb-

pa-

dį velioniui tarė kun. Petras Pat- 
labo. Atsisveikinimo kalbą pasa
kė T. Dambrauskas, pabrėždamas, 
kad senosios kartos lietuviai imiJ 
grantai atliko milžiniškus darbūs 
'išlaikyti lietuvybei Amerikoje: 
.jie' atsilaikė prieš riutautimą, ka
irio siekė anglosaksai ir lenkai, jie 
sukūrė lietuviškas šeimas, išlaikė 
ir perdavė jaunajai kartai lietuvių 
įkalbą; jie sukūrė lietuviukas para
pijas, pastatė savo bažnyčias, or
ganizavo parapinės' pr. mokyk
las, sukūrė- lietuviškas organiza
cijas hr laikraščiui
’ Po pirmojo pasaulinio karo se
nosios5 kartos Amerikos lietuviai' 
padėjo medžiaginiai ir politiniai 
atstatyti Lietuvos nepriklausomy
bę. Jie įamžino Savo meilę ir pri- 
sirišimą prie senosios savo tėviš
kės - Lietuvos 1922 m. atsiųsda
mi Lietuvai Laisvės varpą su 
testamentiniu įrašu visoms atei
siančioms kartoms — “O, skam
bink per amžius vaikams Lietu- 
įvos, kad laisvės nevertas, kas ne- 
gina jos”.'

T. Dambrauskas savo kalboje 
;taip pat priminė, kad po antrojo 
^pasaulinio karo, kai mės atsirado
me Europoje: be pastogės, čia vėl 
atskubėjo mums į pagalbą mūsų 
.senosios emigracijos sesės ir bro
liai. Jie rašė muins afidevitus, 
pasitiko ir priglaudė čia atvyku
sius, padėjo susirasti darbus, šel
pė medžiaginiai ir moraliai,,

Po T. Dambraūsko kalbos at
sisveikinimo žodį tarė LB apylin
kės pirm. S. Ingaunis. Kapinėse 
kalbėjo P. Balčiūnas, paliesda
mas žmogaus kelionę šioje- žemė
je iš filosofinės pusės.

i

kitos mažiau. Šiose p-beee be 17 taikų, ii 18 galimų f! L 
(konkurencijos dalyvavo ma^k- Jis‘baigė be laimė-
jvietės meisterės N. Orlovą ir Į damas 1& užbaigęs

[Nagrustajeva, pelniusios po 
p¥2 tš.
Į Tm L Vistanėckis •*Svyturio”i 
žumaTe . talpina ilgą straipsnį 
;“Prie pirmos lentoą” apie ntisirl 
'pelniusį .Lietuvos čempioną tm 
.Vladą Mikėną. Jau pasirodė du 
[straipsniai 7 ir 8 nr. nr. su’ prie
rašu “Bus . daugiau”. .‘T^įkesr 
topo olimpiadoje Vladas Mikė- 
|‘naS, žaidęs.prie pirmos lentos, 
nižęmė penktą vįętą.. : C ' J

lygtomis, skelbia Chcsa Life £ 
j Review žurnalas gegužės nr.

Sveik inahie Gintautą sū įspū
dingu laimėjimu. ■«-

Kaa'įjs Merkis

PERDAUG O0ONO

1 Chięagojė ketvirtadienį kąi 
kuriose nuėsto, dalyje atsirado 
perdaug ozono (.207 milioninės. 

iužėmė penktą vietą.. .Geresnių dalys j, 1 .Mieste bpy o. paskelbtas 
! niz jį rezultatų jiasieRė^ tik ĄJio- perspėjimas ;ąijpnięsiems. ,,susi- 

Flohras, Každąnas ir laikytį nuo sunkesnio jjudėjimo/(įPjinas, j? iuiira.B, t nuu>utuiaa laiKjni nuo sunkesnio juaejimo,, 
Tartakovei^s/ Ką Iresąkysi, re-fabrikai turėjo patikrintu kad 
zultatas tikrai didmęistriskas. | nebūtų perdaug kenkiama oro
Dabar j&u galima paaiškinti, 
kodėl' Mikėnui viš dėlto nebuvo 
suteiktas didmeistėrio vardas, 
šiuo metu už tokius rezultatus 
šachmatininkas iš karto gauna 
tą garbingą vardą, bet tada pa
gal Tarptautinės šachmatų fede 
racijos taisyklės, didmeisterio 
vardas būdavo suteikiamas tik 
stambesnių tarptautinių turny
rų nugalėtojanis^.”, rašo VTsta- 
neckis.

grynumui.

— Sųukiaųirfa yra gyvenimo naš- 
:ta, nieką neturint nešti.

Harold Ilayden

Įvairių prekių paairinMmas ■* 
Etraaupm ifi mfiaų Bandelio.

OOSMOS PAROK!* EXPRBS6

SIUNTIMIAf 1 LIKTUVĄ 
5888 8. Halated, 8L, Odense. IR «M»Si 
9501 W. 0» . 8U, Oilcago, .JŲLs 0052*

Tetet 929-2731 — 254-3320
V. Valentina*

A. VILIMAS
M OV ING 

ipdrsoatae perkraartyum 
įnirto Atetumi

TEL. — 37^1'382 arba

376-5996

CLASSIFIED GUIDE

Mes galime pridėti, kad Fol- 
kestone (1933) Mikėnas pralen
kė .to . meto įžymybes švedą 
Stahlbergą, vokietį Grunfeldą, 
čeką Marochy, Sultąn Kaną ir 
kt. o Lietuvos komanda atsisto
jo septinta iš 15-kos varžovų. 
Lietuvos rinktinė (Mikėną?, 
Vaitonis, Vistaneckiš, Luckis): 
nugalėjo Vengriją, Prancūziją, 
Latviją, Angliją, Daniją, Belgi
ją ir Škotiją. Lygiom su. Švedi
ja, Lenkija, Italija ir Islandiją, 
o pralaimėta buvo tik. prieš 
JAV, Čekoslovakiją ir Austriją.

— Gintautas Burba iš Brock- 
ton, Mass., laimėjo 1975-70 Ame 

i rikes aklųjų korespondentines 
ro '’ntemiu &<K^s ’sush-inkusie-' j

Matrifa, Marija ir. Tautos him- 
ji amžinai atsisveikino su tau
riu lietuviu a. a. J. A. Šlegačiu.

fe &.

Pensijos Ir* kompensjccijos Iš Vo- 
kieti Jos ir iš kitų kraštų pilietybes 
popieriai. įvairių, valstybės formų 
pildymas. Interesantų reikalais lan
kosi valdžios ir savivaldybės įstai
gose bei konsulatuose. Padeda su
tvarkyti pensijos Ir .bedarbių pašalpos 
bei kitus panašius re i kai u a Sutvarko 
Medioare ir kutas sąskaitas. Padeda 
neturtingiems gauti iŠ* WtdLę'AJRE ir 
kitų įstaigų įvairias pašalpas: buto, 
nemokamo gydymo, nemokamo mala 
to korteles Ir klika. Taip pat pa
ruošia imigracinius dokumentus ir 
iškvietimus f Ameriką. .Sudaromi tes
tamentai ir asmenų paieškojimai. Be 
to, išrūpina metrikus ar jų pakaita
lus. Ęreiptia asmeniškai ar laiškais.

P.S. Užpildomos formos 1 E-1363 
Tai Relief C lai m Eor Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persona

Pašalpą galima prašyti dar Ir už 
1972-1976 metus iiptinąL

ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tas Sęrvice 

3548 So. Emerald Avenue 
CHICAGO,. ILLINOIS 00609 

Pirmas aukštas įėjimo iš kiemo 
Td. — LA 3-1387

oooooooooooooooooooooooooc 
io% — 20% — 30% pigiau a»k»il 
už apdraudą nuo ugnies. ir automo
bilio pas >•
FRAU K ZtfPOLIJ

3208 & West 9fttn Stiėet 
Chicago, IllinoLs 

Tel — GA 4-8654
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VALOME
KILIMUS IR BALDUS'
Pisimame ir Fi^kuojiat 

visų rūšių grindie
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 .
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{Jondence Chatpionšhipy, surin-

ŠACHMATAI
— Venff'i'ijos dm Portisch pa

saulio pretendentų rungtynėse 
įteikė Danijos dm. Larseną 

ne 6%-5%, kaip klai
dingai buvo paskelbta pereitą 
kartą. Portisch buvo vieninte
lis, įveikęs savo varžovą dešim
ty partijų, kai kitiems reikėjo 
12-kos, o Spaskiūi prieš čeką 
Hort net 16-kos (8^-7%).

—- Pasaulio moterų preten
dentės rungiasi keliose vietose. 
Tbilisyje varžosi' dvi gruzinės: 

“ I Nana Aleksandrija, prieš Maiją 
Čebūrdanidzę. Jųdviejų pasek
mė po septynių partijų buvo 3^- 

Sočyje Fatalibekova pir
mavo prieš Kozlovskaja 4-1. Są- 
fijoję bulgarė Tatjana Lemač- 
ko pradėjo dvikovą prieš sovie
tų, Elesą AchmyTovskają. Nė- 
Įtrukus pradės dar ketvirtoji 
pora skvo rungtynes.

— Lietuvos moterų SacKmdtų 
pirmenybes Panevėžyje laimėjo 
rilnfetė V. KauSjlaitė-Kutavi-, 
člėnė, šuiįinkuŠi 8 taškus iš 12 
galimų;. Ji devintą kartą pasi
puošė Lietuvos meiSterės titų- 
lit Tiek pat taškų surinko ilgą 
laiką pirmavusi penkiolikmetė 
vilnietė Rasa Nasyrovaitėt jai 
atiteko sidabro medalis, 6 bron- 

!zbs medalį iskovbjo Rasos ma
lda M. Kart anai tė, surinkusi 
^7% taško. Tdfiau Likiūnaite 7, 
•Budraitytė,. Stanišlovaitytė (vi- 
,soa panevėžietės) po ė1^ tš., o

M. A. ŠIMKUS
NOTARK PURLIO 

INCOME JAS SERVICE
4259 So. Mapiewood, toL 254-7451

Taip pat daromi VERTIMAI..
GIMINIŲ iškviettmat, . pildomi 
PUJETYBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokį blankai
'•w

PLU M BI N G
Vonių, rirtuvte sinaų ir vandert 

šildytuvų specialistas. Virtuvės i 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plyteles. Glass blocks. Sinkos vamz 
džiai išvalomi elektra. Kreiptis aui 
7 iki 8 vai ryto arba po 5 vai. va> 

SERAPINAS — 7784)205

•cxxxx><xxxkxkxxx>o<x>oo<xx>oo«
Turtu Chlcagoa miestu leidimu 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai 
garantuotai ir sąžiningai.

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 S. Washtcnaw A v. 927-355b
<XX>O<XXXXXXXXXXKK>O<XXXXX>OC

PŲSMEGIUI

$57.00
Ciceroje .

, (KV20/5/UM) 
Pensininkams auto apdraudė 

» Amžius 62 iki 80 m.
J. BACEVIČIUS — 778-2233

PER ANNUM 

PASSBOOK
ACCOUNTS

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radlo progra

ma Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių, santrauką ir komen- 
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka.• šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis į Baltic Florlsts 
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, 80. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. „Ten 
pat gaunamas dienraštis “Drau
gas” ir rasite didėlį pasirinkimų 
lietuviškų knygų.

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi “Drauge”

„RJP AJ. Ą.Tjy M
Pcąlnuotas pardavimuL Savinlr^as' 

parduoda’ 5^ Itanibį rAū^
(“rafteh” sfirfaus' n'iūi’į KaūjAl 

ratotaa.' Centr. oro 'vėsjrt?Mast’ir sp(rri- 
iftoif’, Įrengtas rūsys. Patįo, 2^maš.*g^ 
rąžai;, 3 miegamieji. Kilimu, ir ružuo. 
taigos. Ąžuolo oamiošimai, Inda'rnš 

Į plauti' rresyną. Ajti' jrol&lcJų? '
jdiūu-ir Atdari^
;mūi srionad. geg. 22 <L nuo F W 
y. popiet.

5^3.0' Sū. Avuifofe'

j Marąuetię Pke. parkuojamas'5 bu»U 
■tų' 4 kambs puikiarū s^o^r namąS.'; 
R garažliš.' Bkiftof pėjaūiGs'
$750‘JXJ jfet , mžu." Piišoto/* kafnit 
S54;5C0. ^pyl. ,68 ir Campbfell Aye. 
Dėl informacijoj rašykite adresu:

>.p^ Pompsmo'
Boach, Florida 3^64

i Parjodamas 2-jų-Būtų namas' apyl. 
|5T-os m C&liforiiia AVe. Periuode- 
Įliūotas. 2(t p.- škiypds. Italbet aŪ^* 
JiškėT — dkattbint- iki-- v.
tol: 476-7323?

HOUSEKEEPU : 
Female. D ve in. ImnMjįfct N. 
hojrri'ė. M!sc. durtai for yčan^ ml : 
who eūiertatti.’ 6th^ Mrt0* en^ta 
e&‘ Cd6d* satifryt Td# onHitg ' 
Speūk Engftsh. RfefeteftBS^ reipijį; !' 
Ca31 944-521F or 861-W. e^^lį 

l^ėŽTED’ FULL TIME HOtR j 

11 
!

Į 

I

I I
I

KEEPE)?. Go. To' cžr^for 
do genėtai ctetnaBg' Nbrth SFą| 
šufiuib? Nė^r traF statldh.' 
ces’ reąūlr^. Sbme En^i 
saiV. Tet - 433-2537.

lNI>USTRlA£-$5W7į
MACHi&E OPEBATdRg

Experience OBnitfĮlĮU
Apply In Peršoa ,rj.a

Americau Guard-It Compaay, 
1240 No. Roman, Chicagą R

rofUOMO/AMjfci

i Dariep, UI. to 51bedrįra^; sptit-T 
į raised rahch. ,on beantįfųi extra‘ 
large lot. Centr. air eondL nFa^ii& 
rm. with fireplace. Complėteiy^in-'j 
sulated. Extras. 2 car. attached , 

' garage. Close to šchools, churches 
and- shoppingly Cpgimųter .bų^ to 
trąip. Tjį’s. . ^y 40wneį, 96&ų5ijL; 
Open hse. Snday’ . r to & p. mi' 
7409 Kchmond Št.
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TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo Ir Oro Vėsintuvai.

M I G I N A S TV 
Pardavimas Ir Taisymas

SS46 W. 69th SU M. 776-148# 
■niiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiii

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas —- Pardavimas 

Valdymas
Draudimai — Income Tax 

Notariatas * Vertimai 

BELL REALTY 
J. BAOrVlOlĘ^ 

6455 So. Kedzie Av& ~ 778-2283

Bouom. buvusrfo
miegamų apšild. tatai 
mas, *built-iir orkaitė PHna
Iow kilimai visam bute. Puikiai 
ruotas. 2 blokai nuo Sv. Kryfia® |

SuSftGlbmrt. ita 
biridt nuo piraaad. iki penkta 

▼. r. ir 5 v. v. tel

IŠNUOM. gražus vėsihaiW 
raąs kamb. Mdrąuett* Pke., dŪ 
ęįam vyrai ar moteriai., Gafiįį 
naudotis virtuve, ir Jutais pafaįF 
mato. Skambtat'47tMėfį)‘ j

Enupml. miegamas kambarys 
quette Pke. Galimybė naudotis, tf 
tuve ir visais patogumais. Ska 
bint po 6 v' V. 778-3630

Isnuom. kamB. šviesiu teta 
moteriai. Arti krautuvių tf §v'> 
tano bažn. Cicero. SkariBinf tap! 
ir 5 v; popiet tėl. 65^57*46'

Irena ir Vytas Kadžiai

Mylimai motinai

A. f A
APOLONIJAI RAMANAUSKIENEI

mirus, liūdintį sūnų KOSTį. nuoširdžiai užjaučiame.

A L E X AUTO R E P A t R
COMPLETE BODY - FENDER

W0RK, 
TAIPGI IR DAŽYMAS

Turime patyrimo užsienio ir Amerikos automobiliuose.

5757 S. Kedzie, Chicago, 111.60629, Tel. 436-3699
Savininkas ALEX KUNISKIS

VIENOS AISTROS ISTORIJA
Sis romanai yrar garsaus ispanų rašytojo M. ITnamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau
dys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 45« W. 63rd St, Chicago, III. 606Ž9. Kai- 
na su persiuntimu — $4.25

HIGH RATES
P AID QUAĖTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS ANO LOAH ASSOCIATIOM

HIGHEST RESERVES
4071 BfifeHER AVENUE 

CHICAGO, IHINOIS 60632
TEL:: LA 3-8248

OF CauFOENIA. AVB.)

PER ANNŪM

certifięates 
$5000 or mare
4 year min.

Mkhiana. Shores į .vąt njiį Qįh 
cagos miesto centro) sąvirunkdš’ par
duoda gražioje vietoje su medžiais 
— 3-jų miegamų bungalort; Oktf v8* 
sinimas« daug priedų, su btJdais' ar 
be baldų, pljiią .dar 2 sklypai su me
džiais. Prieinama kaina. Skambinti

219 — 844-5400

Budraitis Realfy Co. 
DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ RŪjSlŲ 

5 sierai žem€s» 2 namai, pulkus so
das. Prie 1^3-čios ir Archer. $97,00a 
Lemonte2 mūro namai po < butus. 
10 metų senumo; Kaina $130,000.
12 butų mūras. Labai., gerai prižiū
rėtas. Prie 63-Čios ir KomenSky. — 

į$i8įdąb: j t* - a •
8348 So. Archer Avenue, Wi!low 

I Springs, Mife 9 (3 mieg:) nMfib
bungalow. įrengtas, rūsys, 2 maŠ; gf^ 
ražas. Platus, lotas. $46^00^. w d
J r^dede® .sa

nu . vąlgomūoįū. / f niūro gjaW-
žas. Prie' 6^oš -ff Mozart.

j .8 modernūs butai*. !Lalą£iĮ g6rairiWfe 
’ kjrtj?0 P® 4 kftrnh
hAjįli 5^08. ir..j|edzį^;,.? _
i 60 f akrų iarmą pjbtyalzariūš’.. nū'ci 
j Lemont, Ht Galima ^^1 jtf sklypais 
naujai s&tyb&' Katna $5500 už akrą

butų NuosiAvmAs
Parinksime nuomininkus

42® W. SC ttt 767-0660'

NOR Į PIRKTI

Ieško pirkti namą į vakarus sa 
California Ąve. tarp 65-oa ir73č« 
g-vės, bu 3 ar 4 mfegamaihto ir 
dviem tualetais1 bet įruoštu rida 1 
ar daugiau butu. Skambint fe£- 
737-5971

HISCELLANEOES

Dviem suaugusiom rdUfogM I 
■r ,S fcamb. butas Marųuett* Jtai 
arba toliau į vakarui SkaaSC 

4364)709

S. butų puikus mūrinis*. ArU^^V-
Kryžiaus ligoninės. $17,000 pajamų.

Erdvus mūro bungaiouu 8 mleg., 
valgomasis, ,Ax|i mūsų raAtinBą ,

2 butai ir biznis. Labal geru trans-. 
portacŲa. Arti bažnyčios.

Taverna ir 0 kAmb. botas viršujė. 
Reikia greit parduot. Duokit paaiflly- 
•mįi ’ • -nrujMrf*. mma ■

2-jų butų medinis, f 1^,000.
SrMAtf IŠ , R lt ALTf 

, Lnsurance —, Income Tik
2951 W. 63rd Street — 436-7OT8

Ir kitus kraštus
NĖD2HNSKAS, 4W AMtt S 

nt S0831, M£ 
c<>cc<x>o<><>oooo<^o6ooooo4iw»

NAMŲ APOttDUiAt:

ir-
UJdytuvuA. Kirlptla

A. BAOTS teL 4474MI
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IW O V I N6
tu® daiktus. Ir if toli mbrtb 
maf ir pilna apėraūda.

TEL . M0«

*3

SKELBIMAS
Btaisytas .4 būti/ tpflras. Atskiri 

nauji gazu Šildymai; 2 ąuto mūro 
raža«. Platus sklypas. Mėrąuėtte Pkel 
$43,900.

Tvarkingas S-jqį butų mfitaši. Ntra- 
jas. gazu šildymas. 3 auto mūro ga
ražas. Didelis sklypas. Gage Pke. 
$38,600.

Gražiai apkaltas, su nauju stogu 
2-jų aukštų didžiulis namas. Naujas 
gazu šildymas, naują efektrt. Dvigu
bai platus sklypas. Vakarų Marųuette 
Pke. Pelningas. $25,900.

2 butų gražus mūras s^Iarqpiette 
Pke. 2 gažo Ši^djpųal frėrigtas
beismentas. Garažas., $32,0Q().0b . ....

6 kam& rezMenaija* tvirto mtfro. 
Pript parką- Labai dideli lcainbaiw. 

vonios. $26X100.

vAlūis real tstME
MES Wert 7IM Stase* 

m nmit adb mms
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M BžO/f ff 81 i. Zenona nomeika HisimBs
\ : Didžiojo ffiUzifco-Virfuozo mirties metinės

mętuį,'netekome, .pasižy-7 
‘I1 1 besidarbiio-’
v. y^gonį.virtuozo muziko

^on)e’^°s- Ie^ ne
Hm jąųnų to$ (srities

S ^u. j°
P“ SW njenininkų sklei-

fįn,t<^ *r••^^iningo in- 
^■ifirėtatonaus i atstovas, nemė- 

p^ršutinifleumo, kruopš- 
’Cfc prie ruošiamo, re-

Įmurtu muzikinio apipavidali- 
^rieskoncertiniai neivin-. 

M ISp° pasireikšdavo ne
ięchuiško nepajėgumo ar 

i savimi,. Bet dėl
ifefcįūybęs jausmo. Z. Nomei- 

. nėra apvylęs savo 
■A ^usjiojų. Kdribertb eigai beši- 

įEnt, ūs. įalįipsniui vis dau- 
’ Jį į koncertinę at-

W . ?av(^ teėbnihiu ir
Muzikos 

kiŠMęrias jo. s’ą- 
!?te niokofiiuoju^ nešdavo 

ja^^o’tą sko- 
Drferidifną. Nors 

® kantrus savb trentrūoja- 
dsprenirbs, tūčiėū atšiek- 

^JL r^nrftatų. Dainininkai
&ti.dainuodavo, instfurrienta-

?a‘ 
butravo BfokrečiOš ir ės-

gyvėųifriąš J.A. Valstybėse pri- 
jtaWf Ž. Nomeikos fąlento kilr- 

' ^/-^rašid dydis, neatiaidi me- 
įinė ^Bkūrencija tr nepalankus 

r^s nprinČiąm prasiveržti į kon-

t^i

. išeįtfjęję; į besidarbuos 
l'yįty .virtuozo .muzikę
'•jįpoo Nomeikos. Jei na keletas

Z. Nomeikos talento kilr-

i

HIMTIES VALANDĖLEI
t&tkėlta iš 2 pušl.Į

foklai, O blogiu pažymėtas 
$bp’3cas gyvenimas, kuris pro- 
ftgį.kūrinį, atskiria-fiuo Kūrėjo, 
n^ioniškas Mokslūs rėikalau- 
jijausti pareigą nlylėti savo ar-, 

JcĄip patį save, būti teisin- 
iam prieš Diėy| ir kitą žmogų, 
sifrinti Savo egoizmą gerais dar- 
o&itfimūi, ątrėniti ėavo l’ėišvį 
fedžiu Kristaus, kentėjusio ir 
rnid^to už žuiotleš.
Kristaus Bažnyčia dėl te prime- 

M, kad bent Velykų laikotarpyje 
Įriccionis atsimintų, su savo Kū- 
ĮjOu^tfiikymo. reikalą, darytų 
itgailą, prieitų fšpažmties — at- 
tetų į savo Tėvą, kuris laukia 
pjžtančio nusidėjėlio, r Tą atsa- 
fimybę prieš save ir Dievą pri- 
Jffla žmogaus laisvėj o. kurti sa- | 
įj( ^gyv'enimą, taisyti sa

kas sugriauta, prime- 
na krikščionišką ir žmogišką pa- 

Krikščionio gi pareiga 
nuolat naikinti savyje egoizmo, 
^jykantos, rtetŠringumo bak- 
W$, kad Jo sieloje1 gyventų 

daigas - kfikščibhiš- 
tbVulurnas, panašus i Dievo

A., S. Žėnbnls NoineiRa 

ačrto k .estradą -naujam meninsn-r 
kui kaip ii žoliavo jo veržlumą; 
Z. Nomeika- v rtapp «nesvetingo 
miesto nuolatinis t gyvenfojas, įku
riame, visa matuojama Eastmanoi 
kolegijos. j standartais- uTaį • ge-1 
ra muzikos institucija. Rocheste- 
ryje, _ N;Y., tačiau išdidi savyje,- 
užgožiantį bet. kokią iš Šalies 
besi rodančia f iniciatyvą. Pavyz.- 
džiui, Bostone ar Nevv Yorke Z. 
Nomeikai būtų atsidengę dau
giau galimybių atskleisti savo ta
lentą. Šiuose miestuose yra tiek 
meno institucijų, kad kiekvienas 
tinkam'ėi pasiruošęs liitižikSš ga
li- rasti sau dirvą meninei veiklai 
plėtoti.

. Z. .Nomeika buvo staigaus bū
do, bet nuoširdus,: teisingas, ir 
draugiškas. Kritiškas bet nesku
bus teisti menininko darbus, tin> 
ksmo būdo ir turįs daug origi
nalaus humoro. Jo netekimas 
skaudžiai sukrėtė artimus (hau-

1 gus, nes jie pažino jo jautrią ir 
atjaučiančią sielą. Netekęs svei
katos, dar tikėjosi nors šiek tiek 
fiziniai atsigėuti, -tačiau Aukš
čiausiojo vėlia skyrė jam kitą ke
lią. Ilsėkis, Zenonai, ligi didžiojo

i Waterbni’y, Conn.
NETEKOME UOLAUS 

BENDRUOMENININKO

Martynas ir Eva Kiemaičiai 
paliko: Waterbui,į ir persikėlė 
nuolatiniam .apsigyvenimui sau
lėtoje Floridon ; Gulfportan. 
Atvykę; į. šį kraštą jie apsigyve
no Waterbury. . Martynas ne
apsiribojo vien .įsikūrimo rūpės-1 
čįaiš, bet kartu sų pirmaisiais 
žijigšniąisy rikiavosi i Vįsųomeni-. 
nio darbo gretose.- Keletą metų 
jis- dirbo šeštadieninėje litua
nistikos mokykloje, kurioje tuo 
metu buvo 60' mokinių. Jis ne- 
sišalino nuo ,?Balfo, Lietuvių ton? 
do, savos parapijos, 6 labiausia 
pasišventė bendruomeniniam 
darbui; Su jam būdingu uolu
mų ir pareigingumu daugiau 

(kaip penkiolika Jtaetų • jis trau- 
|kė bendinomeninį vežimą.. Jo 
j visuose darbuose,, vengdama vie
šumos, nuoširdžiai, talkino jam 

gyvenimo bendrakaleivė 
Eva.

Waterburiečiai apgailestauja 
netekę puikaus organizatoriaus, 
uolaus, pareigingo ir savo gra
žiu zddŽiu visada paguodžiančio 
visuomenininko. Gailisi neturė
ję progos sU jais tinkamai atsi- 
sVėikinti. Tad per šio laikraščio 
ėilūtės tepasiekia juos water- i 
buriečių geriausi linkėjimai.

J. B-kas

Brockton, Mass.
IŠ LB BROCKTONO 

APYLINKĖS ISTORIJOS

LB Bročktčno apylinkė savo 
užuomazgą gavo iš 1950 m. įsi-

visų sprendimų Viešpaties dienos, 
kuri tebūna tau šviesi ir malo
ninga.' . . . U. >/5 i

Jeronimas Kačinskas'

A. Dk.
. visoms progoms 

WįW*Y HILLS GĖLĖNYČIA
- ^43 WST 63rd STREET

ra 84)833 if PR 84)834
- Taip tau jo ji Barbaros ir

Drishių krautuvė.
fc jHĘ DAISY STORE 

*18 Southwest Hwy, Oak Lawn

A* t A.
KAROLINA MASILIŪNAS

RUNKELAITE

Gyveno 7139 Š. Talman Avė'.,' Chicago, IUinois.
Mite gegužės 20 d., 1977, 9:40 vai. ryto, sulaukus 88 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Ramygalos parapijoje, 

Karvedžių kaime.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 šūriū'š: Pęfėr, marti Ldrraine, 

John, marti Cynthia ir Raymond, 2 dūktėryš Carol Sūdeikfš/žentas 
IridcMte Jr-Erdne Masiliūnaitė,-7 anūkai, brolienė Ann Lavvrence su 
šeima; 3 dukterėčios su šeimomis, RUzių,: Poviliūnų, Urbonų, Juškų, 
Ciplių ir Kairių šeimds Lietuvoje ir kiti giminės, draugai ir pa- 
Žįsmtnl.

Priklausė šv. Kazimiero Seserų rėmėjų Ar-Jai — amžina narė, 
T. Marijonų rėmėjų dr-jai — amžina nare ir Dariaus-Girėno Post 21 
motetų vienetui.

Kūnas bus pašarvotas sekmad., 4 vai. popiet Petkaus Marųuette 
l&iplydčjė, 2533 W. 71 Št ‘ .

Laidotuvės. įvyks antrad:, geg. 24 d. iš koplyčios 10 yal. ryto 
feus atiyŠe'tH į Švč. M. Marijos Gimimo pafapijoS bažnyčią; kurioje 
(vyks gedulingos ^a'maldoš už vėlidfiės Sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta; ,Šv. Kazimiero Hetųvių. kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugūs ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentas Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Donald A.Petkus, Tel. 476-2345

i

fe

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

beach

iŠSdCtėTES
ŪJ* * »•'•» '1 * ESTATB

VNronJca Jakušovas, Realtor

mofells — $165,000. — 
z’i’leęaųių gyvenamas hutas, 

vlrfuvenua. 3 po vieta
-v apartamenifolš naniaA>fej^.000.

gp» Gult of Mex-
JDirldnlfi randamu Št. Pctėrs- Beach.

Fyvonamų bei pre-

^313-367-1791
GULP BLVD., 

PĖTERSBURG BEACH,
•įį, du* M.,

PETERSBURG beach,

i

Jau pėnkeri nietai, kai mes vaikai, išblaškyti po platųjį 
pasaulį, netekome savo brangios motifioš

A. 14. Viktorijos Žeronienės
Mūsų brangi motina mirė 1972 m. geg. 21 d. ir buvo palai

dota Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje.
Minint šią skaudžią pehkėrių Metų sukaktį, sy. Mišios už 

jbš sielą bus atnašauįamoš T; Jėąpi^ koplyčioje geg. 21 d., 7 
vai. ryto, geg. 22, 23 ir 30 d., 7:30 vai. iyto.

Gimines, draugus, ir pažjštainuis prašome prisiminti a. a. 
ViktbriĄ savo maldbše.

Nuliūdę: Sūnus Viktoras ir sesuo Julija Amerikoje 
sūnus Romas Australijoje, sūnus Algis ir 
duktė Rita su šeimofmis Lietuvoje

ffj •• 
H

steigusio Brodktona, Lietuvių 
tremtinių komiteto, kuris, kuris 
V. Tamošaičiui,- VJŠčiniui it 
J. Ludoniui .vadovaujant, sėk
mingai veikė kelerius metus.

Brocktono LB apylinkė buvo] 
įsteigta 1955 in. kovo 12 d. Val
dybą sudarė Balys Vitkus, Adol
fas Dilba, Ernestas Bliudnikas, 
Jurgis Ludonifl ir-JonaS Ginčys. 
Su mažais pąsikeitųnais valdy
bos sąstate, B. Vitkūs apylinkei 
vadovavo 3 m. B. Vitkui išsikė
lus iš Brocktono, ūpyliitkei va
dovavo Justinas Vaiąitiš, Sofi
ja Štašaifiėnė, Brone Lū’ddniėnė 
(2, kadencijas) ^E^nesta^ BĮijid 
nikas, Romas Bįelkevičius, Ire
na Ėiviėnė, Dionizas Meižys, Vy 
tautas Dambrauskas (2 •. kart). 
Astrai kadencijai t pasibaigus, 
LB apylinkė 2 m. “miegojo”.

Atsikėlęs į Brocktoną apygar 
dos valdybos narys.Povilas Jan- i

Sauskas, padedamas Bostono Į DARUGAS, šeštadienis, 1977 m. gegužės mėn. 21 i 
apyg. pirm. A. Skudžinsko, 1970 
m. Brocktono apylinkę atgaivi
no. Jančauskui vadovaujant (3 
kad.), apylinkė sužydėjo. Darbą 
tęsė Stasys Eiva (2 kad.), Eli- 
gijus Sužiedėlis (2 kad.), Da
bartinę apyl. vald. sudaro ,pirm. 
J. Rantelis, M. Subatis, L. Šu
kienė, St Jančauskienė ir V. 
Sužiedėlienė.

Mirę pirmininkai: Bronė LU- 
donienė, Dionizas. Meižys ir Vy
tautas Dambrauskas. Per visus 
25 metus Brocktono apylinkė 
rėmė Lituanistinę mokyklą pla
tino lietuvišką spaudą, rinko au- 
kas Lietuvos laisvinimo reika
lams, trims jaunimo u kongre
sams, rėmė ir rinko aukas Lais- • 
rėš Varpo radijo-programai, su
rengė per ,20 įvairaus pobūdžio 
patengimų, privedė rinkimus į | 
JAV LB Tarybas ir seimus.

E. Ribokienė

T f >-

a. f a. Pranas Vaitkuj
Gyveno Chlca'go, Ulinofe,. Town of Lake apyL . 

Mirė geg*. 19 d.,'1977,’’lFil5»yal. vak. sulaukęs 87 & atnž. 
Gimė Lietuvoje;- Kretingos apskrityje.
Amerikoje išgyveno 26. m.
Pašttlkė dideliame nuliūdime žmona Bipne (Grigutytė), 3 

sūnūs Algirdas, marti Teresė, piratfaš (Lfėtūvoj^),' marti Geno
vaitė ir RorfruAIdaš, 'dūkta Jo&a, žentaa Leo^BllĮūriąs; 10 anū
kų, 2 proanūkai, Lietuvoje brolis ir 2 seserys su šeimomis ir įi- 
ti gimįnės; draugai ;įr^ą^stami.< . --ųjrtaA*’ •

Kūnas bus pašarvotas seštad., 5 vai. vak. Eūdeikio Š(5pfy- 
ciojė, 4605 S. HėrmVtaįč Aįvė. » _

Laidotūy'č'š įvyks .piržaad.', geį. ^3 d. 13 koplyČtdtf 9 ^1. ^y- 
to būs’ atlydytas į Šv. KryžlanS parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedūliiigoi pfiftiaTdbtf uuž’ vėMnies; sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į švi Kaziniier o'lietuvių 'kapines • ; ;.t -z-Z ,

• Nuoširdžiai kviečiame’VkuŠ: gimines, draugūs ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėšė,. .,

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūl^i ir 
proanūkai. . .> , y ... ..

Laid. ditekt D’. Gaidas ir G. Daimid; tėl, 927-1741

mokėti

Mažeika E/Evans

— Kada šoki, 
smuikininkiii.

Skausme ir ilgesyje prabėgo vieneri mėtai, kai 1976 m. gegužės 
22 d. negailestinga mirtis išskyrė iš mūsų tarpo brangų šeimos narį 
muz. Zenoną Nomeiką. Palaidotas White Haven Memorial Park- 
Mausoleum, Pittsford, N. Y. (netoli Rochesterio).

Viešpatie, priglausk, ir apšviesk savo malonės spinduliais jo 
sielą ir suteik jam amžiną ramybę dangaus karalystėje.

Jo brangų atminimą minint, už jo- sielą: bus aukojamos šv. Mi
šios: gegužės 22' d., 8 vai. ryto šv. Jurgio parapijos bažnyčioje Ro- 
chesteryje,’N. Y. ir tą" pat dieną Tėvų Pranciškonų koplyčioje Kėn- 
nebimkportt Maine.

Nuoširdžiai prašome giminių ir draugų šia proga prisiminti ir 
pasimelsti už a. a. Zenono sielą.

Liūdesy pasilikę: Žmona Janina, duktė Kristina, sesuo Janina ir 
kiti giminės.

Zenonas Nomeika
Vargonų Virtuozais

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ

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

Brangiam sūnui ir broliui

A. t A. JULIUI ŠOU mirus, 
mielus dr. KAZĮ ir DALIJI BOBELIUS, jų šeimą ir ar
timuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Įllinoiš Lietuviy Gydytojų Ir 
Dantų Gydytojy Draugija

i®L JULIUI BOBELIUI minis, 
DALIAI ir dr. KAZIUI BOBELIAMS, broliams JONUI 
ir ALGIUI, sesutėms RŪTAI, ALENAI ir ALDONAI bei 
visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

Vandai Gediminas, Andrius, Laima ir Danutė 
Balukai

Šauniam jaunuoliui _ \

A; t A JULIUI VYTAUTUI Mirte, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą tėvams dr. KA
ZIUI ir DALIAI BOBELIAMS, taip pat visai jų šeimai 
ir artimiesiems.

Su liūdesiu
Danguolė Ir Stasys Šurantai

I A. t A. JULIUI BOBELIUI minis,
I liūdesio prislėgtus tėvus DfiLlį ir dr. KAZĮ BOBE- 

I LIŪS ir seimą bei kitus artimuosius nuoširdžiai už- 
I jaučiame.

Gene Ir Kazys Šukiai

EUDEIKIS
LMDOTŪVIŲ DIREKTORIAI

OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South Califomla Avenoe
Telefonai LA 3-044'0 u LA 3-985Ž 

4605-07 South Hermiiage Avenue >
Telefonai — YAr& 7-1741-2

P £ T K U S
4AR0UETTE FUNERAL HOME !

TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODESNISKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St Tel. GRovehilI 6-2^45-4 

1410 So. 50fh Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-9 
ATKfiTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai..

ANTANAS M. PHILLIPS

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ. . Tel. TAHš 7-3401

STEPONAS Č. LADK (LACKAWIPZ) irSŪNŪŠ „
2314 W. 23rd PLAGE. Tėl. Vilnia 7-6072
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1218
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, DL TbI. 974-4110

petras Bieliūnas
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tėl LAfayette 8-3572

POVILAS RIDIKAS

3354 90. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN

3319 90. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

VASAITIS - BUTKUS

1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, ILLo TeL OLymplo 2-1003
V A * A ! > • I '



DRAUGAS, šeštadienis,1977nvgągužėe mėn. 21 d.

- X Arkivyskupas Mečislovas 
Reinys, Lietuvos kankinys ir Vii 
niaus arkivyskupas, bus prisi- ; 
įhintas pamaldomis ir knygos, 1 
parašytos Lietuvoje, pristaty- ’ 
nįu visuomenei. Nekalto Praši- l 
dėjimo Parapijoje (Brighton J 
Parke) gegužės 29 d., sekmadie- 1 
nį. 10 vai. ryte pamaldos už a. 1 
a. arkivyskupą M. Reinį atna- ; 
šaus ir pamokslą pasakys vysk. • 
Vi Brizgys. 11 vai. ryte mokyk- • 
los salėje su Lietuvoje parašyta 
monografija — Arkivyskupas , 
Mečislovas Reinys — visuomenę : 
supažindina Petras Maldeikis, i 
Tėvynės Sargo . redaktorius. 
Kviečiame visus dalyvauti pa
maldose ir knygos pristatyme, 
pagerbiant ir prisimenant šven
tos atminties kankinį —arki
vyskupą Mečislovą Reinį.

X Prof. dr. Jonas Razinas 
pirmininkauja Amerikos lietu
vių, bibliotekos leidyklos tarybai, 
kurios narių visuotinis susirin
kimas šaukiamas birželio 3 d, .7 
vai. vak. Jaunimo centre.

. X Pasikalbėjimas su Elena 
Juciūte, buv. Sibiro kaline, kny
gos “Pėdos mirties zonoje” . ir 
kitų raštų autbfej bus perduo
tas “Margučio radijo progra
mos metu (Banga FM 97,1) . ge
gužės 23 ir 2Ž dienomis, nuo . 7 
vai;- ryto. Boston^įė viešnia pa
lies disidentų klausimą, pogrin
džio spaudą, santykius šū okup. 
Lietuvoj gyvenančiais lietuviais 
ip kitus aktųąttius klausimus.

X Lituanicos Futbolo klubas 
maloniai kviečia visus dalyvau
ti šokiuose, šiandien, geg. 21-mą 
d., 7 v. v. Dariaus-Girėno Ame- 
rican LegiOn salėje, 4416 So. 
Western Avė. Gros Vytauto 
Dargio (Vytis) orkestras su 
Zjigmiindu Mikužiu. Įėjimas 3 
dol. asmeniui. Bilietai gaunami 
prie įėjimo. » (pr.)

X DĖMESIO PENSININKAI!
Prailginkite savo amžių apsi

gyvendami gražiame Hbt 
Springs, Arkansas. Kambariai 
su ,pilnu išlaikymu arba be. 
Skambint 501 — 624-4000; arba 
Chicagoje 448-1456. (ski) ' 

' •,-:;X. Lietuvių Sv. Kazimiero ka
pinėse kapų puošimo dieną, ge
gužės 30 d., šv. Mišias 10 :30 v. 
T; atnašaus kun. L. Zarembą. 
Bus dalijama šv. Komunija. Mi
šios bus naujoj vietoj, prie nau
josios raštinės, vidury kapinių. 
Automobiliai bus įleidžiami į ka
pines. (pp,) f

. X | Sunny Hills, Florida, iš- 
skrendame geg. 28 d. ir grįžta
me geg. 30 d. Dėl informacijų 
kreipkitės į: . .

V. Beleckas
New Yorke 212 — 382-6440
J. Zubavičius
Nėw Jersey 2-1 — 381-3198

D. Dulaitį
Detroite 313^^549-6878

J. Mikonį 
Clevelande 216 — 531-2190
M. Kielą 
Chicagoje 312 — 434-9655 

(sk.)
X Keliones planuoti reikia iš 

anksto. Tik kelionių biuras gali 
jus geriausiai informuoti apie 
papigintas skraidąs ir nurodyti 
kaip keliauti įmanomai pigiausiu 
būdu. Kreipkitės į WĖKS 
TRAVEL BURBAU, 4837 W. 
Irving Pk. Bd.» Chicago, flL 
6064L Turim visą eilę grupinių 
skraidų į Europą, Havajus, Ka
ribų salas ir kt Skambinkite 
R. Raslavičienei teL (312) 545- 
6466. (sk.)

X namams’ pirkti pa
skolos duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priti
namais nuošimčiais.

• Mutual Fėderal Savings, 2212 
West Cermak ' Road — Tnlcf. 
V|7-77n

.. X Nelia Paulauskaitė gegužės 
11 d. Orchestra Hali salėje kon
certavo su Marshall Field kom
panijos Choru, dainuodama solo. 
Ji šioj kompanijoj turi atsakin
gas pareigas, net kompanijai at
stovauja koncertuose, banke
tuose ir Immigration Naturali- 
zation Service naujų Amerikos 
piliečių priėmimų programose. 
Nelia vienu metu balsą lavino 
pas garsiuosius Dimitri Onofrei 
ir Bianca Saroya. šiuo metu ji 
balsą lavina pas Chicago Con- 
servatory kolegijos mokytoją 
Gwendellyn Leonard. Praėjusio 
sezono Orchestra Hali progra
moj ji padainavo ir lietuviškai, 
susilaukdama labai gražių atsi
liepimų iš amerikiečių publikos.

X Jonas ir Ona Gradinskai, 
J. G. Televizijos bendrovės savi
ninkai, 2512 West 47th St., Chi- 
cagoję, mums atsiuntė malonų 
laišką, kuriame rašo norį prisi
dėti prie “Draugo” pastangų 
kasdieną leisti laikraštį ir kas 
mėtą —- premijuotą romaną. 
Kartu pridėjo įr 25 dolerių čekį. 
Mieliems rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame.

X Lietuvos šaulių sąjungos 
centro valdybos sluoksniuose ki
lo sumanymas pastatyti tautos1 
kankiniui Romui Kalantai pa
minklą Chicagos apylinkėje.

. X Romas Kasparas ir Alfon
sas Venclovas šį sekmadienį Ci
cero LB apyl. ruošiamoj kultū
rinėj popietėj kalbės apie Ame
rikos parkus* Popietė įvyks pa
rapijos salėj tdoj po sumos.

Rašyt. Vytautas Alantas įteikė agronomams romano rankraštį — “Liepkalnio sodyba”. Romanas buvo užsa
kytas Lietuvos ūkininkui pagerbti. Iš kairės: agr. dr. A. Verbickas, romano iliustratorius, rašyt. V. Alan
tas, agr. Ig Andrašiūnas, romanui leisti reikalų vedėjas,-agr. A. šošė, agr. S. Janulaitienė ir agr. S. Juoza
pavičius * Nuotr. A. Šeštoko

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Marųuette Parko lituanistinė 
mokykla gegužės 15 .d., 2 vai., 
p. p. parapijos salėję paruošė 
motinos dienos minėjimą.

Jau ankstyvai pradėjo rinktis 
mamutės, močiutės, tėvai ir mo
kyklos auklėtiniai. Taip kad 2 
vai. salė buvo užpildyta. Tėvų 
komitetas apdovanojo, mamutes 
■ir močiutes gėlytėmis.

Minėjimą1 atidarė ilgametis 
mokyklos vedėjas Pranas Raz
minas. Po to sekė kunigo, kle
bono Antano Zakarausko žodis. 
Programos pranešėją penkto 
skyriaus mokinė Audre Budry
tė puikiai atliko savo pareigas, 
pranešdinėdama aiškiu lietuviš
ku ištarimu.

Pradžioje, lietuviškai nekal
bančių skyrius, paruoštas mo
kytojos Elytės Izokaitienės, 
padeklamavo eilėraštį' “Mamy- j ' 
tei”.

Pirmas ir antras skyriai su
vaidino Danutės Bindokienės

X Dr. Adolfas Delta, žinomas 
čikagiškis, nuolatinis “Draugo” 
ir kitų lietuviškų .reikalų rėmė-, 
jas,, yra- paguldytas Šv. Kry
žiaus ligoninėn. Gydomas štro^. 
pioje dr. J. Meškausko priežiū
roje. Ligoninės kamb. 652- B. 1.

X Rožėmis išpuoštame Lietu
vio sodybos kieme ruošiamas 
pažmonys šį sekmadienį, nuo 3 
vai. po pietų. Bus rodomi filmai 
apie Afriką ir Kanadą. Užkan
da. Visi laukiami..

X Bronius ir Aldona Miche- 
levičiai, ilgamečiai Washingtono 
.gyventojai, persikelia iš Wa- 
ęhingtono į Floridą pąšto-. 
viam apsigyvenimui, jie įsigijo 
namus Sarasotoje, ’ Siesta Key 
saloje, pajūryje.”

X Liet, filatelistų dr-jos “Lie
tuva” priešatostoginis narių šų-: 
sirinkimas įvyks gegužės 22 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų,. Jau
nimo centro 104 kambary.; Bus 

i aptarti svarbūs reikalai. Valdy

/ Įlok.. Stasę Petersonienė skaito 
paskaitą Cicero, III., lituanistinės ' 
mokyklos motinos dienos minėjime. '

,X Joana Drukteinienė, Oma- 
hą, Nėbr., žinoma visuomenės 
veikėja, mums atsiuntė auką. 
Ačiū.
į. X. Kas is Marųuette Parko 
dirbate Cicero ir galite pavėžy- 

Jti darban (Wėstern Electric, 
8:00-4:30) prašau paskambin- 
ti 7Š7-Ž459 po 6 v. v. (sk.)

X. “New World”, Chicagos 
diecezijos katalikų savaitraštis 
šios savaitės laidoję išspausdino 
kun. dr. J. Prunskio platų 
straipsnį apie katalikų persekio- 
jimą okupuotoj Lietuvoj.

X Prof. flr. Dovydas Fain- 
hauzas, žinomas istorikas, pa
ruošė spaudai knygą apie Chi- 

j cagos lietuvius — “Lithuanians' 
in Multiethnic Chicago”. Ruoš- 
damas veikai,, panaudojo 
šia literatūra ir retai prieinama'.. > •sią literatūrą ir retai prieinamą 
kai kurią archyvinę medžiagą. 
Šį* veikalą leidžia Amerikos lie
tuvių bibliotekos leidykla, ku 
rios centrinė įstaiga yra Jauni
mo centre.

X Irena Barzdukienė su duk
ra Dalia išvyko atostogų į New 
Jersey valstiją, ilgiau apsistos 
pas dukrą Jūratę ir Jurgį Au
gius, gyvenančius Kearny - Har- 
rison vietovėje. J. ir J. Augiai 
yra- jaunosios kartos tėvai, au
gina sūnų Liną, veiklūs Lietuvių 
Bendruomenėje. Jurgis yra vie
tos LB apylinkės pirmininkas ir 

i JAV ;LB VHI Tarybos narys. Į
> X Akiniai siuntimui į Uetu-Į 

■yąp Kreipkitės į V. Karosaitę, 
Optical Studio, 7051 S. Washte- 
naw Avė., Chicago, EI. 60629. 
Tel;'778-6766, (sk.)

. X Operos sol. Algirdo A. Bra- 
izio ; vadovaujama ekskursija į 
Sv. Žemę ir Graikiją įvyks lap
kričio 11 iki 21 d. — 10 dienų. 
$1,174.00. iš Chicagos (dviese 
kambary). Dėl informacijų — 
kreiptis į American Travel Ser
vice Bnreau, 9727 So. Westem 
Avė.. Chicago, TU. 60643. Tti.

Xpr.)| 2884787.

IŠ ARTI IR TOLI

parašytą vaizdelį, kurį paruošė 
antro skyriaus mokytoja Dana 
Puodžiūnienė.

Trečio skyriaus mokiniai Juli- 
: ja Izokaitytė deklamavo Kašų- 
bięnės eilėraštį “Mano mamai” 
įr Gytis Liulevičius atliko Gri- 
gaįtytės eilėraątį “Mamytei”. 
Deklamacijos paruoštos trečio 
skyriaus mokytojus. Bronės Pra- 
puolenienės.

Ketvirto skyriaus mokiniai 
atliko L. Eimantų “Mamytėą ir 
Męs” vaizdelį, paruoštą mokyto
jos Aldoųoą Pavilionienės.

Po to sekė 7 tautiniai Įokiaį, 
atlikti vaikų darželio, pirmo, 
antro, trečio, ketvirto^ penkto ir 
šešto skyriaus mokinių. Šokius 
paruošė mokytojos Stąsė Bace
vičienė ir Giedrė

' Akordeonu palydėjo 
čįūtė.'

Jaunesniųjų grupė
j .10 liaudies dainų} o vyresnieji, 

neatsilikdami, atliko 6. dainas. 
I Dainininkus paruošė ilgametis 
' ansamblio vadovas, mokytojas 
1 Vytautas Gutauskas. Akorde
onu dainas lydėjo aštunto sky
riaus mokinys Ą. Polikąitis, 

: Malonu, kacl šiais metais 25 
mokiniai-nepraleido nei vienos 
ansamblio pamokos, o Jonukas 
Prapuolenis net keturis metus 
sąžiningai, nepraleisdamas pa-l 
mokos, lankė ir stropiai mokėsi 
ansamblyje. Visi pavyzdingieji 
tėvų komiteto buvo apdovanoti 
dovanomis. J. B.

Cepaityte. 
Ina Kon-

padainavo

Toronte, Lietuvių

tektų prisiminti, 
teatro veikalas

Taip pat į Toronto vyksta ir 
LŠST Vytauto D. Šaulių Rinkti
nės meno vaidintojų kuopelė, | 
kuriai vadovauja J. Petrauskas. I 
Jie suvaidins J. Nemunėlio “Pra j 
keiktą raštelį.” Toronto Lietu
vių namų salė yra 1573 Bloor) 
Str. Sėkmės Cicero jaunimui ir j 
Chicagos šauliams.

S. Paulauskas

J. A. VALSTYBĖSE
— Phoenhce, Ariz. pirmą kar

tą Velykų rytą lietuviškose pa
maldose dalyvavo tiek daug 
žmonių. Per Mišias lietuvių cho- 

|ras giedojo tradicines lietuviš
kas giesmes. Pamokslą pasakė 
kun. J. Domeika. Po pamaldų 
didžioji dalis lietuvių rinkosi į 
vietos kapeliono namus Velykų 
vaišėms. Vyriausioji Velykų šei
mininkė buvo Teofilė Šaulienė. 
Prieš valgį kun. Ą. Valiuška pri
minė, kad šią linksmą dieną 
drumsčia liūdna žinia, kad su i 
mumis atsisveikina Petras ir 
Jadvyga Maldeikiai, kurie šioje 
kolonijoje išgyveno 6 metus. Ta 
proga kapelionas nuoširdžiai pa
dėkojo Maldeikiams, už jų įnašą 
į lietuvišką gyvenimą. Ypač jie 

I daug padėjo Lietuvių misijai. 
Petras buvo bažnytinio komite- 

įto pirmininkas, Mišių lektorius 
' ir kolektorius. Jadvyga ■— nuo
latinė choristė. Po. to,.buvo paš- 
| ventintas Velykų stalas. Maldei
kiai buvo paprašyti pirmi prade-1 
ti vaišes. Vaišių įmetu ant specia
liai paruoštos padėkos kortelės 
pasirašė visi čia dalyvavusieji 
lietuviai. Petras Maldeikis savo 
atsisveikinimo kalboje priminę,PASIRUOŠĖ YPATINGAI

PROFESIJAI
Ronald Lack, sūnus Stepono 

Lakayičiaus, vedėjo laidotuvių 
įstaigų Marųuette parke, (2424 
W. 69 st., 2314 W. 23rd place 
ir 11029 Southwest Highway) . . « . <
šiomis dienomis baigė specialius w ??9ria» Chicagoje. Ją 
kursus IUinois universitete. ga-|buv0 pagrobęs jaunuolis, kai ji 
vęs stipendiją iš Lions Fondo, lties 83 « Ashland sustojo
kuris yra vadinamas “Sterile i“63“ laižk’- Jis nustūmė A * 
Eye Enucleation”. ši mokslo 3< Pa«r°bė eme 60

PAGROBTA IŠŠOKO

Ruth Pletzke, 62 m., iššoko iš 
automobilio, lekiančio 60 mylių 
greičiu per valandą, ties 79

' ■
kad jo supratimu didžiausioj 
vertybė žmogaus gyvenimo 
kitas žmogus. Prieš jį nublunks. / 
ta ir pasirinkta gyvenvietė, 
aplinka, ir gamtos grožis. Vey I 
kų vaišėse dalyvavo 56 asi^l 
nys. Lietuvių Misijai ta pr^. 
buvo padaryta 86 doL pelno. I 

— Inžinerijos dr. Vytaufh 
Jusionis, Westminster, Ca|į. 
dirbąs erdvių tyrimo sritjį 
buvo išrinktas Amerikos Ae^ 
nautikos ir astronautikos ingį, 
tuto (AIAA) Orange apskritį,
padalinio pirmininku. Šiam p,. 1 
daliniui priklauso apie 1000 erį. J 
vės tyrimo srities darbuotoj] 
mokslininkų, aerofizikų, j^Į 
nierių. Vytautas Jusionis daį. I 
taro laipsnį gavo Califoniįn Į 
universitete (Los Angeles), tai ! 
pat baigė atsargos karininhl 
mokyklą ir yra pakeltas į fe. 
pitono laipsnį. Dr. V. Jusioį i 
aktyviai dalyvauja skautu g. I 
ganizacijoje ir yra vienas iš fe | 
tuvių jūrų skautų vadovų, j, 
tėvai, med. gydytojas Jonas j i 
Jadvyga Jusioniai, gyvena Są 
ta Monicoje. ‘

— JAV LB Visuom. reihį 
tarybos pirm. Aušra Zerrg^. 
žės 10 d. dalyvavo Philodįfc > 
jog televizijos stoties (KYJi’i 
“Meeting House” diskusiją 
skirtose temos “Atvirkštinė dš 
kriminacija’’ nagrinėjimui, h, 
kvietimas gautas tarpininku, i 
jant' etniniais reikalais besiria I 
nančiam Baltch institutui.

I
f

ti.
X šiandien pirksi — šiandien 

gausi Emerson Quiet Kool vė
sintuvą pas Gradinską, 2512 W. 
47 St. FR 6-1998. Atd. 9-6; 
pirm, ir ketv. 12-6. Sekm. ir treč. 
uždaryta. (sk.)

X Hot Springs, Arkansas — 
2-jų akrų sklypai. 6 mylios nuo 
miesto. Viena iš gražiausių vie
tovių. Skambint (501) 624-4000; 
arba Chicagoje 448-1456.

(sk.)
X Cicero Delikatesų krautuvė 

persikėlė į naują vietą adresu 
— 5000 West 16- Streęt, Cicero.

VYKSTA Į TEATRO
FESTIVALI

Ketvirtas lietuvių dramos 
festivalis įvyksta gegužės 21-29 
d. Kanadoje, 
namų salėje.

Šia proga 
kad pirmas
Amerika Pirtyje Lietuvoje dr. 
Liudo Vaineikio pastangomis bu
vo suvaidintas 1889 in. Palan
goje. Mažojoje Lietuvoje dr. Vi
lius Vydūnas, nuo 1898 m. vado
vavo Kintų chorui ir kasmet pa
statydavo, daugiausiai muzika- 
linius, kebus vaidinimus-, pirmas 
jų buvo, jo paties parašytas 
“Pasiilgimas .veldėtojo.”

Į IV lietuvių dramos festivalį 
iš Cicero vyksta jaunų vaidin
tojų būrelis: Nijolė Sparkytė, 
Dana Runimaitė, Valerija Spar
kytė, Elena Runimienė, Dovidas 
Bliu jus, Rolandas Jumaras, Bro
nius Bikulčius, Feliksas Kaspa
ras ir Juozas BliujUs. Jie suvai
dins K. Runimo dviejų veiksmų 
istorinį veikalą “Laisvės kaina”, 
kuriame išryškinama lietuvių 
tautos kančios ir kova už laisvę. 
Šiai išvykai vadovauja ir reži
suoja pats autorius.

(tik.) | Lietuvių fondo suvažiavime Chicago j.

įmyliu greičiu lėkti Į lytus, nes 
jį, greit važiuojantį, buvo, pra
dėjusi vytis policija.. Tada pa
grobta moteris ir iššoko, šusi- 

j žeisdama nesunkiai. Paguldyta j 
Little Compahy of Mary ligoni
nėn.

MIRĖ McBAIN

I Buvęs Marčhall Field krautu
vės prezidentas H. M. McBain 
mirė sulaukęs 75 m. amžiaus.

ŽUVO DVI SESERYS

Susidūrus dviems automobi
liams BarringtOn Hills priemies-

, |.ty, žuvo dvi .seserys: : Sandrą
Ronald Lack |Lindow, 23 im, ir Laume Chis-

šaka paruošia technikus, kaip • holm 15 m. 
mirusių akis panaudoti spėria? 
liam perdavimui gyviesiems, kad 
išgelbėjus jųjų regėjimą. Akis 
išimama keturias valandas po 
mirties. s —
akie rageną (coraeal) ir tokiu 
būdu daug padeda sergantiems 
akių ligomis.

Ronald Lack darbuojasi Pa
los Lions draugijoje, kur .buvo 
parinktas šios technikos moky
tis. Lions klubas visoje Ąmeri-^lin, 43 m., kuris iš 26 čikagiečių 
koje darbuojasi, kad aklieji tu- j surinko 750,000 dok investąvi- 
rėtų išlavintus šunis, kurie ve-ijnui į prekybos centrą, , neva 
džiotų akluosius ir kitais būdais | esantį Califomijoje, ■ o iš; tikrų- 

tokio prekybos centro visai 
nėra. Net ir .laikraščio “Sun-Ti- 
mes” kolumnistas Kuipcinet ten 
investavęs apie 20,000 dol.

AUSTRALIJOJE
— A. a. Emilija Mikabuste 

nė, 56 m. amžiaus, buvo palai
dota, sudeginant jos palaikes j 
Botany kapinių krematoriw, Į 
Sydnėjuje, balandžio 27 įįl 
gesnį laiką gyveno Brisbanėjt 
kur prieš 11 metų mirė jos vy
ras. Velionės laidojimo apeigas 
atliko kun. P. Butkus.

Marija JanušktaJ

K
— A. a. 1 

mirė Austin ligoninėje, Melbour- 
ne, sulaukusi 69 metų amftuK 
Po pamaldų Tobin koplyčioje, 
palydėta į Fawkner kapines.

— A. a. Vladas Bendikas mi
rė balandžio 25 d. Hobarte, su
laukęs 57 metų amžiaus. Gi® 
Darbėnuose, Kretingos apskri
tyje. Su lietuviais nesusitiki* 
ir niekas nežinojo jo ligos pa
žasties ir mirties aplinkybę 
puvo sudegintas krematorin®, 
lietuviams nežinant. Kiek žino
ma, Lietuvoje buvo likę velionio 
sūnus ir duktė.

tie 
nime 
mųi 
Čjami 
trakši 
atroį 
biau,' 
pręgr,

MIRTIS DĖL KAMUOLIO

CHICAGOS

k East 
galvą 
ir du 
sūnų,

Šimučio 
madžjĄA 
lietuviai 

užtarimą

Bežaidžiant beisbolą įkrito ka
muolys į Michigano ežerą Bel- 

Daktarai panaudoja' mont uostė. Keturiolikos mietų
berniukas Don Mahone šoko į 
vandenį, norėdamas ištraukti 
kamuolį, bet pats prigėrė.

IŠAIŠKINO APGAVIKU

Patrauktas teisman B. Mar-

rūpinasi, kad aklieji galėtų ge
riau gyventi. Gyvieji prieš mir
dami testamentu užrašo, kad jų 
akys būtų naudojamos tokiems 
tikslams. Asmenys, kurie norėtų 
tokią auką atlikti, gali susisiek
ti su Ronaldu Lack telefonu — 
974-4410.

OKUP. LIETUVOJE
— Amerikiečių rašytoją ffO- 

liam Mills į Vilnių atlydėjo 
Amerikos konsulas Leningrade 
spaudos ir kultūros reikalam 
Howard E. Daniel. Spaudoj ra
šoma, kad svečiai susitiko su 
Lietuvos rašytojais ir Vilnia® 
universiteto dėstytojais.

— Saulius Šaltenis paruošė 6? 
puslapių knygelę apie Duokiškį 
kuri buvo neseniai išleista VU-

ŽINIOS
SUBLŪDO

Psichiškai susirgusi J. Boyd, 
23 m. gyvenanti 7033 S. 
Avė., Chicagoje, nukirto 
savo 3 mėnesių sūneliui 
kartu peiliu sužeidė kitą 
2 metų.

SENIAUSIAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

X A. a. Leonardo 
surinkta dokumentinė 
ga — kaip Amerikos 
laimėjo Washingtono
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje “Amerikos Lietuvių 
Taryba”. Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją ‘‘Drauge” galima 
gauti už 3.35 dol. su persiun
timu. (pr.). :
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiniiiiiinni

STASĖ S FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuvė.

6237 S. Kedzle Avė.
Tel. 4364184

Sav. Stasė Bacevifleo^

Njiofcr, y, Noreikos j čikagiečių.

Tur būt seniausias Chicagos 
žmogus yra Cornelius Jonės, 
protestantų dvasininkas, kuris 
turi 116 metų amžiaus. Jis tre
čiadienį buvo specialiai pagerb
tas, įrašant, drauge su 49 ki
tais i garbės sąrašą senesnių

Supažindinkime Amerikiečius su mūsų tautos 
kančiomis ir tikinSiiįpii persekiojimu —

TIE VIOLATIONS 0F HUMAH RIGHTS IN SOVIET 
OGCUPIED LITHUANIA, a report for 1976.

Knyga dokumentuota ir akademiškai paruošta. 160 
pusi. Išleido JAV LB Krašto Valdyba. Kaina 
persiuntimu. Gaunama? DRAUGAS, 4545 W. 63ro 
Chicago, II 60629


