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Telšiai 

pil. Šeduikienės Aldonos, 
Felikso gyv. Telšiuose, Pio
nierių 51-1 

LIETUVOS TSR ŠVIETIMO 
MINISTERIJAI 

Pareiškimas 

1976 metų rugpiūčio mėnesį 
kreipiausi į Telšių m. vaikų mu
zikos mokyklos direktorių A. Šul
cą, pateikdama pareiškimą dėl 
įsidarbinimo jo vadovaujamoje 
įstaigoje. Prie pareiškimo pridė
jau LTSR Valstybinės konserva
torijos baigimo diplomą 2371 31, 
išduotą 1972.VII.2, kuris liudijo 
apie chorinio dirigavimo specia
lybės įsigalėjimą. Direktorius pa
sakė, kad chorvedžių mokyklai 
netrūksta, bet yra laisvas akom-
poniątoriaus etatas. Mano pa
reiškimą ir dokumentą direkto
rius pasiliko ir prašė dėl galuti
nio atsakymo užeiti po poros die
nų, kada įvyksiąs pedagogų posė
dis. Minėtą dieną vėl užėjau. Di
rektorius pirmiausia pasiteiravo, 
kur dirba mano vyras, o sužino
jęs, kad Teisių Katedios vargoni
ninku, pasakė, kad neturįs teisės 
priimti manės į darbą ir kad Tel
šių rajono K PlI-sis sekretorius 
sutinka pusikalbėti su manimi, 
jeigu man kas nors neaišku šiuo 
klausimu. Jeigu ten klausimas 
bus suderintas, pasakė direkto

rius, grąžindamas mano pareiš
kimą ir diplomą, tada kreiptis tie
siai į švietimo skyrių. Telšių m. 
vaikų muzikos mokyklos direkto
riaus pavaduotoja palydėjo ma
ne pas Rajono KP II-jį sekretorių 
V. Duobą ir dalyvavo vykstant 
mūsų pokalbiui. II-sis sekretorius 
klausinėjo apie mano vyro ir ma
no įsitikinimus, o sužinojęs, kad 
mes esame religingi, atsisakė duo
ti leidimą man dirbti vaikų mu
zikos mokykloje. 

Po kiek laiko, tai buvo jau rug
sėjo pradžioje, užėjau pas Telšių 
m. Liaudies švietimo skyriaus ve
dėją V. Motuzą ir paprašiau pa-
aiškiti, kuo remiantis man nelei
džiama dirbti vaikų muzikos mo
kykloje. Vedėjas atsakė, kad re
miamasi Tarybų valdžios Dekre
tu dėl Bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės ir mokyklos nuo Bažny
čios ir kad religingi mokytojai, 
kai tik sužinoma apie jų įsitikini
mus, yra šalinami iš švietimo 
sistemos. 

Žinodama, kad TSRS Konsti
tucija užtikrina sąžinės laisvę vi
siems savo šalies piliečiams ir, 
kad atsisakymas priimti piliečius 
į darbą, priklausomai nuo jų pa-

p žiūros Ą religiją, užtraukia bau
džiamąją atsakomybę pagal Lie
tuvos TSR Baudžiamojo Kodek
so 145 str. kaip įstatymų apie 
Bažnyčios atskyrimą nuo valsty
bės ir mokyklos —nuo Bažny
čios pažeidimas, esu priversta 
kreiptis į Jus šiuo pareiškimu. 

Prašom atsakyti man, kodėl 
savivaliauja, pažeisdamas tary
binius įstatymus, Telšių m. Liau
dies Švietimo skyrius? Kada susi
dariusi padėtis bus ištaisyta? Aš 
prašau ne lengvatų, o reikalauju 
savo teisės dirbti Švietimo siste
moje ne vien akompaniatore, bet 
ir muzikinių disciplinų pagal sa
vo specialybę mokytoja. 

A. Šeduikienė 
Telšiai, 1977.1.14. 

Jurbarkas 

Kaip jau buvo pranešta, 1976 
rugpiūčio mėn. buvo išniekinti 
Jurbarko bažnyčios šventoriuje 
palaidotų kunigų kapai ir apdau
žyta čia esanti Kristaus — Gerojo 
Ganytojo statula. 

Gruodžio 15 Jurbarko rajono 
liaudies teismas teisė šio chuli
ganiško bedieviško darbo daly
vius: Puišį Joną ir V atūzą Joną. 
Jiedu atsėdėję 3 mėnesius arešte, 
iš teismo išėjo laisvi. x\bu kalti
namieji teisme aiškiai patvirtino, 
kad šio chuliganiško plano au
torius, vadovas ir bendradarbis 
buvo Čiumielius Gintautas. Ka
dangi jis kompartijos narys, kom
jaunimo sekretorius ir draugovi
ninkas, tai teisme buvo tik "liu
dininku". 

Ši teismo komedija net ir hu
moro mėgėjus nustebino. 

Varnas varnui akies nekerta.. 

Yla išlindo iš maišo... 

Apdaužyta Kristaus statula 
Jurbarkas, 1976 rugpiūčio mėnuo. Bažnyčios šventoriuje Kristaus — Gerojo Ganytojo statulos nudaužyta 
ir patvory pamesta galva 
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Kraštotyrininkų vargai 
Lietuvių tautos kraštotyros studijavimas trukdo rusinimo procesui ir okupanto persekio
jamas 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

1976 lapkričio 27 Anykščių ra
jone rinkosi kraštotyrininkai iš 
Kauno, Vilniaus ir Panevėžio už
baigti ciklo "Liaudies dainų vers
mės'". Lapkričio 28 buvo numa
tyta susitikti Anykščiuose su liau 
dies dainininkais. Vadovai iš 
anksto buvo susitarę dėl nakvy
nės Anykščių J. Biliūno vid. mo
kykloje, tačiau prieš savaitę lai
ko paaiškėjo, kad ši mokykla jų 
"priimti negalinti". Ir visur kitur, 
kur jie besikreipė, nakvynės ne
gavo. 

Lapkričio 27 16 va i , nepaisant 
blogo oro, į buvusį Burbiškiu 
dvarą atkeliavo 70-80 žmonių. 
Apie atvykimą seimininkai jau 
žinojo iš vakaro ir "laukė*". Bur
biškiu 8-tė mokykla buvo gavusi 
nurodymą neduoti kraštotyri
ninkams nakvynės, o prie kryž

kelės į Burbiškį jau nuo vidur
dienio stovėjo milicijos automo
bilis. "Anykščių šilelio" kolūkio 
namuose rinkosi žygeiviai-kraš-
totyrininkai. Čia jų laukė skrybė
liuotas pareigūnas. Pradžioje jis 
mėgino išaiškinti, kas yra kraš
totyrininkų vadovai, paskui suk
vietė visus į salę. Pareigūnas ty
lėjo. Kalbėjo kitas asmuo parti
nės organizacijos vardu. Sakė, 
kad esą labai malonu matyti tiek 
jaunimo, bet apgailestavo, kad 
salė jiems reikalinga: susirinki
mai, įvairios progos, žiburėliai, 
jubiliejai ir galop pareikalavo, 
kad po pusvalandžio salė būtų 
tuščia. Temo. Visas būrys patrau
kė ieškoti nakvynės. Keletas 
žmonių išskubėjo į Debeikius 
tartis dėl nakvynės. Visą kelią 
jaunimą lydėjo 3 mašinos GAZ 
—69 ir vienas "'Žiguli". Netoli 

Debeikių, kai buvo iš ten grįžusi 
žinia, kad leista kultūros namuo
se pernakvoti, lydėję automobi
liai vėl pralenkė žygeivius. Ten 
nuvykę pareigūnai paaiškino 
kultūros namų vedėjai, kad šių 
žmonių priimti negalima. Nuro
dyta neįsileisti ir į mokyklą. Gru
pės dalis, kai "palyda"" nematė, 
pabėgo nuo kelio i vieną darži
nę ir permiegojo ant presuotų 
šieno briketų, nors temperatūra 
buvo apie O laips. C. Tai darė 
bijodami, kad negautų pabaudos 
po 10 rublių, kaip jiems buvo 
prieš tai grasinta (atseit prieš
gaisriniais sumetimais). Visi 
miegojo būdami nuo lietaus kiau 
ri peršlapę. 

Taip buvo sužlugdytas matinis 
žygeivių kraštotyrininkų baigia
masis vakaras. Ir taip liko nede
monstruotos kelionių skaidrės. 

Carteris į Londone 

Washingtonas. - Prezidentas 
Carteris vakar Rvyko į Londo
ną, į pirmąją kelionę užsienin. 
Su kitais šešiais vaistybių vadais 
dvi dienas praleis diskutuoda
mas ekonorr^nėm:- problemo
mis. Svarbiausi bu- ; klausimai: 
kaip apsaugoti Vakarus ir Japoni
ją nuo recesijos ir kaip sulaikyti 
atominių išradimų ir ginklų pli
timą. 

Iš vyskupy 
suvažiavimo 

Chicaga. —• Amerikos katalikų 
vyskupų konierc-cija vakar turė
jo baigtis. Iš pasaulietiškos spau
dos pranešimų matyti, jog vysku-

] pai 231 balsu prieš 8 priėmė siū
lymą atšaukti 1884 metų dekre
tą, kad kataliką: išsiskyrę ir vėl 
sudarę šeimas. • kskomunikuoja-
mi. Nutarimas, bus pasiųstas Va
tikanui, ir manoma, kad Paulius! 
VI jį gali patvirtinti. 

Advokato neįsileidžia 

Londonas. — Sovietai atsisakė 
įsileisti britu ad\ jkatą John Mac-
Donald, passfūlusj ginti sovietų 
disidentą Juri O'ovą. Advokatas 
norėjo gauti viza ir Maskvoje bū
ti gegužės 16. kalėpne aplankyti 
Orlovą. MacD aid dar pasakė, 
kad jei sovietai iki birželio 1 jo 
nenuteis, jis savo gynimo argu
mentus paskelbs viešai ir pats 
nuvyks į Belgrado 35 šalių pa
ruošiamąją konferenciją. 

Buenos Aires — Suimti visi 
trys buvę A remtinos karinio 
triumvirato 1971-1973 vyrai, į-
skaitiant ir buvusį prezidentą 
gen. Alejandro Lanusse. Jie kalti
nami piniginiai- -sandalais. 

SKLAIDOS! ILIUZIJOS APIE 
ITALU KOMUNISTUS 

Roma. —Iliuzijos, kad italų 
komunizmas turi "žmogišką vei
dą", išgaruoja, pasikalbėjus su 
partijos vadovaujančiais as
menimis, sindikatinėj spaudoj ra
šo Rovviand Evans ir Robert No-
vak. Parijos specialistas užsienio 
reikaluose Sergio Segre, centro 

»knmiteto narys, paHauita^ Jtu-
rioj šaly. Amerikoj ar Sov. Są
jungoj, yra didesnė laisvė ir žmo
gaus teisių gerbimas, negalėjo at
sakyti. 

O kaip apie imperializmą? Tie 
priekaištai nuolat skiriami Ameri
kai, bet kaip su Sovietų Sąjun
gos kontrole Rytų Europoje ir 
paskutinieji sovietų veiksmai pie
tinėj Afrikoj ir kitur? Reikia pa
lyginti Ameriką, kuri aiškiai at
sisakė būti įvelta į Angolos įvy-

| kius. Segre atsakymas buvo trum
pas ir aiškus: ' 'Net jūsų oficia
lūs asmenys, kaip Young (amba
sadorius Jungtinėse Tautose) ir 
prezidentas Carteris sakė, kad 

komunistų daliniai Angoloje pa
dėti stabilizavo ir kad tai nėra 
imperalizmas." 

Apie Rytt| Europą buvo toks 
atsakymas: sovietai laiko savo 
kariuomenę kaįp Varšuvos pakto 
nariai, panašiai, kaip Amerika 
savo karius, būdama NATO &&-
"mi, ,Ar sovąegi /arąuoraeįfiėi. fe»j-
vimas Rytų Vokietijoj, Lenkijoj, 
Vengrijoj ir Čekoslovakijoj nėra 
priemonė garantuoti Maskvos e-
konominiam dominavimui tose 
šalyse? Netiesioginiai atsakė, kad 
labai panašiai elgiasi ir Amerika 
Vakarų Europoj: "NATO varto
ja juk amerikietiškus ginklus, ne 
europėjinius". 

Kolumnistai daro išvadą, kad 
italų komunistų tvirtinimas, jog 
jie, jei kada būtų valdžioje, tole
ruotų Italijos pasilikimą NATO 
eilėse, yra ne kas kita, kaip takti
nis manevras provakarietiškoj i-
talų vidurinėj klasėj surinkti 
daugiau balsų. 

Nixonas: 
nusikaltimo nepadariau 

San Clemente, Cal. — Buvęs 
prezidentas Richard Nixon, kal
bėdamas su David Frost, per te
leviziją nieko naujo, ko visuome
nė nežino, nepasakė. Prisipažino, 
kad kai ką jis slėpė, bet jis nie
kad neautorizavo įsiveržimo į 
Watergat rūaaus. nebandė ką nors 
pinigais papirkti, kad būtų tyli
ma, ir nieko nusikalstamo nėra 
padaręs. Prisipažino, kad apvylė 
savo draugus, šalį, amerikiečius, 
pažemino ir save. Svarbiausia, 
kad jis negalėjo įgyvendinti savo 
olanų užtikrinti pasaulio taiką. 
Jam pritrūko pustrečių metų, ir 
tą skausmą jis dabar nešios visą 
gyvenimą. 

Nuo 1973 pavasario jis buvo 
'priverstas būti savo bendradar
bių gynėju ir nebuvo kada rū
pintis įstatymų įgyvendinimu. 
Tada jis jau buvo begalvojąs at
sistatydinti. Jokios konspiracijos 
prieš save patį nemato, buvo tik 
visa eilė jo klaidų. Buvęs sena
torius Sam Ervin. pirmininkavęs 
Watergate komitetui, pažiūrėjęs 
Nixono diskusijų su Frostu, pa
sakė, kad buvęs prezidentas ir 
dabar dar nori nuslėpti visas deta
les. 

Vietnamo 
antikomunistinis 

pogrindis 
/ 

« r . i * H m . - &meršm> 
žvalgybos sluoksniuose yra žino
ma, kad Vietname veikia stiprus 
antikomunistinis pogrindis, turįs 
nemaža amerikietiškų kapitulia
cijos metu paslėptų ginklų. 

Kukurūzai Lietuvoje 
Vilnius. — Iš spaudos matyti, 

kad ok. Lietuvoje kukurūzais ap-
sėjama apie 100.000 hektarų, bet 
jų derlius mažėja. Penkmečio pla
ne numatyta viską daryti, kad 
pradėtas kukurūzų auginimas bū
tų suintensyvintas. 

Jokios pagalbos 
Vietnamui 

VVashingtrmas. — Atstovų rū
mai balsų santykiu 2:1 priėmė 
rezoliuciją, draudžiančią Ame
rikos atstovams, derantis su Viet
namu, svarstyti ekonominės pa
galbos programą. 

Paryžiuje Amerikos delegacija, 
pradėjusi pasitarimus, pažadėjo 
nesipriešinti Vietnamo priėmi
mui į Jungtines Tautas. Taria
masi ir diplomatinių santykių už
mezgimo reikalu. 

~— — 

Carteris suabejojo 
spinduliais 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris sakė, kad "Aviation 
Week" paskelbtas pranešimas a-
pie sovietų spindulius, kurie gali 
neutralizuoti balistinių raketų 
veikimą, greičiausiai neatitinka 
tikrenybei. Žvalgyba, kuri gerai 
poiafsrmuota, tų žinių patvirtin-
y ne^aii, } 

Mirė Ludwig Erhard 

Bonna. — Ludvvig Erhard. 80 
metų, pokarinės Vakarų Vokieti
jos "ekonominio stebuklo", jos 
atkūrimo architektas ir neilgą 
laiką buvęs po Adenauerio kanc
leris, mirė. Buvo taip pat didelis 
Amerikos draugas. 

Salisbury. - -Juodieji partiza
nai susorogdino oagrindine gele-
žiakelio liniją iš Rodezijos į| 

,<ą. 

Bagdadas. — Iš George Wa-
shingtono universiteto į Bagda
dą atskrido amerikiečių gydyt.>-
jų grupė. Buvo iškviesti gydyti 
kažkokį labai svarbų valdžios 
žmogų, bet ką, nežinoma. IŠ 
anksto nežinojo nei patys gydy-
toiai. Spėjama, kad gali būti ar
ba Irako valstybės galva. 62 metu 
Ahmad Hassan ai Bakr, arba vi
ceprezidentas, režimo stipriau
sias vyras, Saddam Husayn. 

P M';r? atsiminti, kad Irakas su 
Amerika neturi dlplomaiinių san-
iVKUį AUO Ut>- , 

Carterio sūnaus 
misija 

Washingtorias. — Prezidento 
Carterio sūnus Chip, vykdamas j 
su Kongreso delegacija į Pekiną, 
turėjo specialią misiją. Prieš iš
vykstant, Jį painstruktavo sau
gumo patarėjas Zbigniew Br/e-
zinski. kad jis susitiktų su vice
premjeru LiHsien-nien ir išgau
tų sutikimą kam nors iš vai-1 

Į džios viršūnių apsilankyti W a - j 
shingtone. Iki šiol Amerikoj nie-j 
kas didesnio rango kaip kinų am-į 
basadorius nėra lankęsis, nors Ki-j 
niją vizitavo prezidentas Nixo-
nas ir aštuonis kartus valstybės 
ekretorius Henry Kissingeris. 
Kol kinai nenori aplankyti Ame
rikos, nėra kaip ten vykti nei 
Carteriui. 

L/cmrigT"' )•• .-'-..ii Knygų išpardavimas gatvėje, kur kartais už kelias 
dešimtis ar daugiau rublių galima gauta »r slaptai įvežtų ar vietoj savi-
iaicioa fiU': i- oioty. šoU*wciB9 sayg į 

Atsakymas iš kinų buvo: jų 
aukšti pareigūnai lankysis Ame
rikoj tik kai bus sutvarkytas Tai -
wano klausimas ("Nevvsvveek"). 

Neteko slaptos 
sekimo stoties 

\Whingtonas. — Amerika E-
jjoj turėjo gerai įrengtą avia

cijos bazę, kurioj buvo sekimo ir 
silptų Šifru išaiškinimo apara
tūra. Kai Etiopija išvarė ameri-
ideSlS, sl,*pti aparatai, kad ne
patektų kam nereikia, buvo su
naikinti, rašo "Newsweek", 

Būdinga* Olandijos vaizdas 

Vėjy jėgą - t darbą 

Bmilder. Coio. —Amerikos vė
jinių malonq - gijos Misinieni-
jimas gegužės 11-14 Boulder 
mieste šaukia konferencija ir dis
kutuos, kaip galima geriau pa
naudoti vėju jėgą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 6: Evodijus. Benedikta, 
Roką n tas. Argą. 

C c p į t J 7: Stanislovas, Domi
cėlė, Džiugas Danutė. 

Saulė teka 5:42, leidžias* 7:53. 

ORAS 

Dalinai saulėta, kiek vėsiau, 
agie 70 iaispniy. 

file:///Whingtonas
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BOSTONO IR CICERO "VETROŠ" 
DIDELI LAlMfiJEVIAI 

Praeitą savaitgalį N e * Ypske! Pastangos buvo neveltui ir Vėtra 
įvyk) S. Amerikos lietuviu krep- į parsivežė abu didžiuosius titulus: 
šinio ir tinklinio žaid>ne>- Šiemet į moterų ir mergaičių A. Moterų 
įos sutraukė mažesnį dalyvių j klasėje dalyvavo net 7 koman-
skaičių ir žymiai mažiau žiūro-i dos ir žaidžiant dviejų minusų 
vų negu 1974 nat:.Jięv Yorke ir : sistema, rungtynių užteko visiems, 
nepalyginamai mažiau negu per- ! Cicero Vėtra ir Chieagos Žara 
nai Toronte. Vis. dėlto, a ts tumas! nesunkiai susitvarkė su kitai< var-
savo daro. Tačiav iš, organizaci-i žovais, o tarp savęs davė geros 
nes pusės, kaip ir pr^eš kelis m e - ! klasės ir aršią kovą. Laimėjusios 
tus. New Yorkn - visi > patingai 
patenkinti: sklandus varžybų pra-
v«dim»s* be priekaištų teisėja
vimas, trar^portacija tarp salių 
^tvarkyta, net maistas parū
pintas vietoje ir papigintomis kai-

pnes vieną « t ą po vieną Kartą, jos 
turėjo žaisti lemiamą setą, kurį 
nusinešė Vėtra 15 — 10. 

Mergaičių A klasėje 5 koman
dos*, ir i/ėl dvikovė tarp Vėtros ir 
Žaros. Vėtra atsirevanšuoja už į vo. Sembai laimėto 4:1 

Praėjusį sekmadienį Lituani-
eos-Liths vvtaj futbolo komanda 
sužaidė trečiąsias šių metų fut
bolo pirmenybių rungtynes. Pir
mąsias užtikrintai laimėjo prieš 
buvusią maįor divizijos koman
dą Slovaks rezultatą. 3:'l. Rtm'g-
tynės įvyko Slovaks aikštėje. 
Įvarčius pelnė Edm. Sinkus, H. 
jenigas, įr. ir R. Fieids. | 

Antrąsias Marųuette Parko j 
aikštėje Liihs sužaidė 2:2 su vo-i 
kiečių Scbvvaben. Piroiaiį puslai-
kį. mūsiškiai P. Pikšrio ir Kear-
m įvarčiais baiscė 2:0. 

Treeiosiose rungtynėse prieš 
stipria serbų komandą Cbicago 
Stars Liths žaidė šios sudėties: 
Stepas Venckauskas, Jonas Žu
kauskas. Audrius Kryger's. Luco 
dr. T. Ringus, Br. • Frame. Kear-
ny. R. Pikšrys, Algis Krygeris, 
P. Pikšrys. Edm. Sinkus ir R. 
Bumeikis. Pirmąjį puslaiki užbai
gę 0:0, antrame mūsų vyrai pa
lūžo, kai rungtynių teisėjas pa
skyrė beprasmi baudinį, po ku
rio komanda nebesusikorv^mra-
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Beoood ciass Postage paid at Ctteaao, ūllnois. PublKshed dmOf. 
ezoept Sundays. Legal holidays, days after Christmas and Eestar 

by tfae Lithoanian Catbolic Press Society 

ft&smJpUuu Rata*: $30.00 — Cateago, Cook Couniy, minote 
aad Canada. &sewhere la ttae UAA. $28.00. Foreįo coun-
vries $31.00. 

PaMo HHakWi mažinant, pakvitavimai tai 
ratas nertan^ami. Ant DRAUGO pato kiekvieno skaitytojo adreso, 
ftvoa 9 Jo mokesti, atžymima. 8d kada skaitytojas yra užaV 
mokėjęs. 

3 
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i 

DRAUGO 

Chk»«o.Cook 
a Kmadoft 
SJtar J-A.V. 
Užsienyje — 
Savaitinis -

$3040 
28.60 
31.00 
20.00 

$17X9 
16.O0 
1900 
13.00 

$12.00 
UJOO 
13.00 

740 

• Redakcija dirba kasdien • 
830 — 4:30, Šeštadieniais ] 
8(30 — 12.00. 

ft30 iki 430, sėsta-
mm 8e30 M l*et. 

laomis. Niekas nebuvo pamiršta, Į apygardines pirmenybes ir pasi 
puošia titulu. 

Visumoj kiek silpnesnio lygio, 
bet puikiai suorganizuotos žaidy- į burkauli 
nės paliko visiems gera įspūdį. 
Futbolas 

visur jautėsi organizatorių ran
ka ir širdis. Nebuvo užmiršti ir 
Sporto darbuotojai- kuriems buvo 
šeštadienio vakare suruoštas pri
ėmimas, dalyvaujant ir žodi ta 
riant gen. konsului VI. Simučiui 
ir ŠALFAS-gos pirmininkui Pr. 
Berneckui. 

Boetonas pakar to ja pergales 

jau kelinti metai, kaip vyrų 
krepšinis dominuoja Bostono L» 
S. K. Su tais p-ie.aiš mūsų rinkti
nės žaidėjais Raškausku, Ginei
čiu ir kitais. Su geru suolu, be ypa
tingo ūgio. bet su užtektinai fizi
nės jėgos, su geru greičiu ir susi-
žaidimu. Jis gana užtikrintai įvei
kia Nerį 82 — 69, kuri iš e£v» pu
sės netikėtai lengvai susitvarkėTo-
ronto Aušrą 105 — 71. Kitoje pu
sėje lygi kova tarp New Yorko ir 
Harnhfc3P5 • Kova baigiasi pirrftų-
'}ų siinkia pergale 76 —- 74. T a 
čiau prieš Chieagos Lituanieą 
New Yorkui trūko amžiaus ir pa
tyrimo rr jis krenta 98 —58. Fi-į 
naSe apylygė kova ir gana įdomus į 
žaidimas baigiasi kuklia Bostono į 
pergale 101 — 9 3 . 

Vyrų B klasėje tik 4 koman-
sfos. Chieagos Lituanica II. Cleve-
larido Žaibas. Hamil tono Kovas 
ir New Jersey Lituanica II nesun
kia: Įveikia visus tris priešinin
kus ir nusineša pirmąją vietą. 

Bostonui priklauso ir vyrų 
tinklinis. Grandis nesunkiai lai- . 
mi prieš Toronto Aušrą ir baig- 9 * ° f

k i ^ t *"*** badijonuose 
mėjr įveikia ir "Ba&morę. Jau-1 P r i e ? ^ ^ ^ r -ngtynes minutes 
niu tinklinyje & W tik dvi ko-Į ty 1 *: pagerbiamas vienas pačių 
mančfos ir. žinoma. Čhksagos * • > žymiausių pasaulio futbolo trene
ris jau geros klasės ir neturi jokioj " ų Sepp Herberger. Jis mirė per
vargo prieš T5wtrmo-Grandi. ! e i t 4 savaitę, sulaukęs 80 metų, 

. ' į- -I Vokietijoje. Jis atstatė pokarinį 
Jaunių A klasės Krepšinis d a - ; v Vokietijos futbolą, iškėlė jį 

i r įdomių rtmgtynm, kur P ^ l ^ Vokietijai pirmąjį pasaulio 
les leme pasKutmes sekundes. Fir- ! 
mofe pusėje Toronto Vytis pasi-j 
rodo kaip darnu* vienetas ir, po i 
lengvos pergalės •prieš Arą, duo- į 
da daug baimė-s Chieagos Neriai. : 
Tik Butkus ir trugutis laimės jai 
nulemia kelių taškų pergalę. Ki- : 
toje pir^ėif- LftaaĖks*atskaito Auš- • 
t m 75 — 2 5 . bef fM fkėtai pral»i-j 
mi New Yorkni 4 S - — 40. Finale! 
New Yorkas. vedarnas puikaus į 
Rimkaus, gerai kovoja prieš Nerį, 
bet čia truputis daugiau jėgų su 
Butkumi, D a kotą h- Moore, ir fos 
pergalė 65 —62. 

Jaunių B klasėje tas pats Nevv 
Yorko Šimkus su puikiais Gvil- \ 
čik) metimais laimi prieš Litua-1 
nicą 38 

i gėris pelnė tą vieninteli 
I Komandoje trūko 

Algis Kry-
įvartį. 

vartin. Landi, 
Žarai šį kartą lieka tik B klasė, Į R J e n i š ° - ir" i r geriausio įvar-

kurioje ji neranda rimtesnio pasi-Į č i l> medžiotojo R. Fieids. P a s i 
priešinimo ir nesunkiai laimi t i r? i oJ°; ? a ! i m a s ^ - ' - ' . nebe-
prieš Nerį ir N e w Yorką. 

CScefre Vėtra. Krraoje eilėje ii kairės: Sodinaitė. Bok>^n ir Markaeskai-
tė. Antroj eilėj: Bobmaitė. Navickaitė. Kaunaitė ir Balatyte. 

Nuotr. J. Grigaičio - .•wir 

teks šiais metais aikštėje ma
tyti, nes besitreniruodamas su 
draugais paežerėje susižeidė stu-

Neabejotinai stiprus 

Kastytis Degutis gavo trofėįą kaip 
geriaustea žaidėjas jaunių C kiasė-

fBTB0Lffii\ 
MIRĖ SEPP HERBERGER 

i5ruo metu V. Vokietijos ir daū-

[ smūgis besiformuojančiai Liths 
komandai. Didesnę atsakomybę, 
kad priešininkų vartai neliktų 
"sausi'*, tarės pajausti jaunieji 
Raimondas Pikšrys ir Al. Kry-
geris. 

K trejų rungtynių trys taškai 
— nebloga pradžia. Reikia su

rinkti apie .50 procentų taškų 
(14-15), kad negrėstų iškritimas 
iš pirmos divizijos. Taip bent 
būdavo iigi Šiol. Kaip bus šį
met, priklausys nuo komandų 
I v a n o *••'" 

Šį sekmadieni. 3 vaL, Liths 
žais prieš divizijos naujokus, ku
rie dažninusiai būna nepapras-
tai ambicingi, pietų amerikiečių 
komandą Blue Stars. Rungty
nės bus Humboldt parke. 

;. 

GOLFAS 

buvusį kiubo pirmininką ir kas
metini organizatorių savo "Ta-
landis Invitationaf turnyro O-
lympia Fieids C.C. Svečių priė
mimo vadovas bus R. Panaras. 
turnyro vadovai V. Žemaitis ir 
T. Lapas, informacijos vadovas 
A. Kazakevičius, baliaus vadovas 
E. Lapas ir teisėju vadovas A. 
Dagys. Nors turnyras dar toli, 
bet tokio didelio mąsto įvykis 
užima daug laiko pasiruošimui 
norint kad jis gerai pasisektų. 
Norim pritraukti kuo didesnį 
skaičių Svečių j šio suvažiavimo 
balių, kuris įvyks Hollyday Inn 
viešbuty, 127th St. ir Cicero Ave. 
Prašom vfsus tą savaitgalį atsi
minti. 

O.N. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
10% — 2«. -c — 30% pigtan mokėsit 
už apdraudę nuo •ajatp lt mrtoma-
bUio pas 

F R A R K Z A P 0 L I S 
:',-2(>su, West 9Sta Street 

Cbicago. mttiDiė 
TeL — GA 4-8654 

3OO00O0OOO0O0OO00000O0000C 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
aaaauan. Juos gražina tik ii anks
ta susitarus. Redakcija už skelbi
mu, turini neatsako. Skelbimų kai-
BOS prisiunčiamos gavus prašymų. S 
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soPHit i i l i f ) 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WO»A. 
Lietuvių kalba: kasdien suo pirma

dienio ^ i penktadienio 1230 — 
1:00 vaL popiet — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 ir. ryto. 

Telefj HEmtodc 44413 
- 1490 A. M. 

71S9 So. MAPLEWO0D AVE. 
CHICAGO. 1LL. 

N . AMU. laiONAS 
MEtiC. AUSŲ, NOSIES XR 

OfryffTJK LK30S 
1868 W«at Ord Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR- K. G. RALUKJaS 
motetų Mgoe 

emekologbsi CblrasUa 
S44S Sa> Pnkvrtd Bead (Oranrfsrd 
Kedical Bufldntg). TteL LU 5-0448 
iT-riia ligonius pagal rjaltarka*. 

" S74-a0dC 

DU VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

V a i : 

afedleal 
• į s a So. Kedzte ATeme 
pinoad., anttad. 1* ketvlrmd. 
( Ud 7:80 vaL vakaro. 
SeStad. ano 1 iki 8 vaL 

Pagal saaaaamms 
Oftoo teief. WA S-3S70 

tel WAIbrook 

n 39 
— 31 ir finale prieš N e - ' 
35. Trecioįe vietoje liko 

Clevelando Žaibas, nugalėjęs Li
tuanieą. 

Jaunių C kTasefe tik 4 koman
dos ir visos lygios. Čia fferis at
sigriebia rvugalėdama Clevelando 
Žarną 29 —• 27 ir baigmėje 
Nevv Yorką 23 — 19. Trecfą 
vietą laimi Vytis prieš Žaibą 35 
— 34. 

Cicero Vėtra šluoja tinklini 

Vėtros vadovė V. Ka unienė a u -

Su pavasariu ir golfo laukai 
jau pilni entuziastų. 

Chieagos Lietuviu Golfo kiu* 
bas (Č.L.G.K.) jau yra savo vi
so naujo sezono darbotvarkę su
planavęs ir visii turnyrų sąra
šas greit bus paskelbtas. Kaip j 
kasmet, taip ir šįmet, nauja vai- [ 
dvba jau yra išrinkta ir parei
gomis pasiskirsčiusi. Buvęs perei
tus 2 metus (ir daug kartų prieš 
tai) klubo pirmininkas Jonas Ba
ris nutarė "pailsėti" ir jo ener
gingo darbštumo tikrai pasigę-
sim. Be jo pastangų mušu klu
bas nebūtų buvęs pastatytas į 
tokį aukštą stovį, koks dabar 
yra. Ačiū, Jonai! 

^ature g 

S. Herberger 

meisterio titulą. Plačiau su juo 
susipažinome pereitą rt>denį. kai 
jis asmeniškai atsakė į "Draugo" 
klausirrms ir pesvelklno "Drau
go" sporto skyriaus skaitytojus. 

Paskutiniu metu jis jautėsi ne
blogi au.s?ai ir riet planavo arti
moje ateityje vėl apsilankyti Chi-
cagoje. Deja. staigi mirtis, pali
ko futbolo pasaulį liūdinti, o 

Nauju C.LG. kbabo pirminin-
! ku išrinktas R. Panaras. geriau
sias mūsų klubo golfininkas. Vi-

j ce-pirmn-iirfkas yra dr. E. Rm-
• sus. sekretorim A. Ab*amikas. 
į iždininkas J. Cinkus, turnyro va-
i dovas V. Žemaitis ir Klygįnarmsh 
jų smūgių (handicap) vadovas 

I T. Lapas. Linkime naujai valdy-
| Hai daug sėkmės! 

Naujos valdybos veikla jau 
Į pradeda rodytis. Šiais metais 
i C .LG. klubui atėjo eilė suorga-
| niz»;.)ti tarpmiestines (ir tarp
tautines) varžybas ir Š.A*LF.AJ§. 
golfo turnyrą. Varžybos fvyks 
rugsėjo 3-4 dienomis (per "I^t-
bor Day") ir valdyba mrf«ė jas 
pravesti SHver Lake Cotmtry 
Club. 147th St. ir 82nd Ave.', 
Ori and Park. UI. Ltettrritf golfo 
klubai atsiųs rinktines iš Detroi
to, Clevelando, Rochester, N.Y. 
ir Toronto, Kanados, Varžybi-
bininkų skaičius paprastai virši
ja 100, jų tarpe bus ir moterys, 
kurių skaičius kasmet didėja, 
taip pat jauniai ir fefrforai. Siu 

ūfotTB 
GĖLĖS MOTINAI! 

PRISTATOME \ N A M U S 
M O T I N O S DIENOS P R O G A 

10% NUOLAIDA 

UŽSAKANT TELEFONU 
SKAMBINTI: 442-9430 

Vida ir Algis Ingaunia i 

HE 44840, rez. 388-2X33 
M . PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
8434 W«at 71st Street 

VaL: pirm., ketv. 1 Iki 6 v. popiet. 
Aatrttd., penktad. 1-6, tr©e. Ir tefttad. 
tik smrttarua. 

ar aa te : CH^Bapie Z4UB 
DR. P. KtStCUVS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
1443 8a. flttfe Ave^ CSoero 

Kaadien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak. 
išskyrus trečia dienias. 

Šeštadieniais 12 tki i v-al. popiat. 

TaLKISaoce 5-1811 
BR. WALTER i. KlRSTtlK 

(lietuvis gydytojas) 
8925 Wea4 58Ht >tr*** 

9aL: pinnad., antrad., ket^it•\ad. *1 
3#ttktad. nv& 12-4 vai., r*opi«c ir 6-* 
vai. vak. Treč. ir šeSta.d. '.jž<iar..-ta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHIRURGS 
KtroiKIC | R T A l K t U t i O S 

SPEGIAI.ISTE 
M E M C A L nruUOisa 

7156 South Wes tem SrtattaG. 
Valandos: Kasdien nuo 1^ v a i ty 16 

iki 1 vai. popiet. 
Oflso tel. R E 7-1168; resrid. 2S9-291« 

D*. Ant. Rudoko ksMneta p e r t a i 

DR. EDMUND L CIARA 
C4T0METRISTAS 

rm Weat 51s* Street 
TeL— GK 6-240© 

Tai: aacai eafttarfiaa: piroa*. a* 
ketv. 1-4 tr 7-9; antrad. ir peokt. 
! • - # ; SWtad. Ift-S nd. 

A M * 

fa re nebesposanti k 1 Xew Yorką i rimuose švytės vardas: Sepp Her-
onstate savo genausrus sąstattfi. j Dergei*. 

futbolo fštoriįos paauksuotuose j varžybų arfanižavirao it ptaw-
.+JTy> v$Affln) r'iMyue {JMfefrė po
puliarų golfininką Joną Tal4Šl | . 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.691hStre«l m 7 7 & - 4 $ 6 3 

- J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vitarr*»i. imixirtuot! kvepalai, gydomoi žoiS* Irtt 

Važbojamos kg*s . rerrentai * kt., pSrkti ar nuomoti; 
Nemokama supakuojame dovsirrtsa. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DtRKIAI SSMfrJfnkrf 

m*l h l l l l 1 I I I • • m+m 

taL 73544T7; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
apeda^bS —• Xerrn tr 

Mhataa% Hgos 
CB\AWFORI> »CEa»OAX BtnrDore 

•449 80. Palaski Road 
Valandos pasai euattarima. 

- - t • -
Beafd. « , — GI 8-8873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzt* Ava. WA 5-2678 

Valandos pagal soattarlia*. j d sav 
ikikiiiiiini: aą t-dooi. 

Ois. HE 4-1818; 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoa 
2454 West 71st Street 

(71-oe ir CampbeH Ave. kanspma> 
VaL: pirmad., antrad., k e t v t r t a d . t r 
penktad. s Iki 7 v. p. p. Tik smMaraa 

1* "ti i r i 

O ^ T I O A L S T U D I O 
VIOLETA KAKOSATte 

70S1 So. Washtenaw. TeL 770 91— 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojv 

receptus. 
T)ideM» akinių r&mų firinli Inlrlitisst 
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:»t. 

Ketv. 1-S v. vak. SeBt i e - 4 v. ». p. 
Trečtadiaaiais uždaryta. 

DR. ROMAS KTKDS 
AKIfJ IJEGOS — CRTRTJRGUA 

OCtaat; 
111 KO. W A B A S S EVA 

4200 NO. C B I B a t AVB. 
Valandos pagal 

DR. A. B. 6UVECKAS 
GYDYTOJAS lR CHIRURGA8 

T * — RE M M 
fl»edarybė Akiq ligo. 

8997 West lč8rd Street 
Vaaandda pagal au»ta*ia»ą 

OAaa ML — PR 8-2226 

DR. JARMIA JAKŠEVI6IUS 
I O K I A 

t A l K Ų L I G O S 
2BS6 West 63td Sti'out 

ValaaMfts tik Iš anksto <m<dtar» 
pfrm., antr-iA. ketv. tr peiflct. nuo 
Iki S v. v. SeSt nuo S iki 8 v. v. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
>618 W. 71«« S I - 1M. 

Tikrina akla. Pritaiko 
"Oontacs 

VaL pagal susitarimą. Uždaryta 

DR. LEONAS SEfBUTlS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 

VaL antrad. BOO 1-4 popiet 
ir ketv. BVO 5-7 

Ofiso l a i 776-2880, 

DR. J. J. StMORAiTIS 
G Y D Y T O J A S 

Adaesas 4855 W. 63rd Streat 
Ofiso t t ie i . Kfi 6 -44M 

VaL f pirmad., 
a s e 1 S i 

asfracL 

DR. VYT. TUMUS 

S 
CHIRURGAS 

l a PO 74898, Rec GA 8*7378 

DR. A. JENKIRS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

"LIETUVOS A I D A r 
Penktad. 9:30 - 11:08 vaL vak. — 1410 BU 
Šeštad. 8:00 - 10:00 vai. vak. — 106.3 FM 
Sekmad. 9.30 - 10:00 vai. ryto — 1238 AM 

f§*> K, IRAZDŽI0RYTI 
2646 VV. 7lst Street, CMcag*, RKMis 666ŽS 

TILIF. — 7 7 8 - 5 3 7 4 

Valandoa pagal eoaitarimą 

DR. K. A. JD6AS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
8*14 Ra. « M m Avaaa* 
1899 H a WeaPMra Aveaoe 
TaL ataakomae 12 valanda 

H 9 H 1 1 — 561-4608 

fsfedfoa Ir buto 652-1381 

. KADRAS 
14EDK3NA 

149? 8, 48ta Oaort, Cicero 
Hil9>ii 16-12 ir 4-7 

Išskyros treč. ir 

GYDYTOJAS IR 
pfaicaka ir aaotari} aĘfm 
tr m . iaa« w , 

M . iHnąiuM a-*6* 
( M M vaL: pirm., asttr.. 

penkt. nuo f-4 vaL tr •-» v, 
ieit 1-4 p. į. tr ktta ĮBKo 
Oft«o tcL tfK 4 2125. n a m o <lt M ( K 

ML Y. TDMASORtt 
C H I R U R G A 8 

2454 West 7Ut Street 
VaL: p i rm, antrad^, ketv. & 

S-S tr «-7 — Ii 

WL$. e. urmsKUNAS 
GYDYTOJAS tR CHiHURGAS 

8107 Jfeat 7 1 ^ Street 
v 

Tre*. !r 
l -« vkL 

Sefttad. pagal 

Ofiso tel. 586-3166; namų 636*4858 

DR. PETRAS ŽU0EA 
GYDYTOJAS IR CSfeUŠOAŠ 

8284 * Varnagnnet l X«a> 
Vaa efMa* 6Ma^ 9J8tv, 

Beitadkadals pagal 

http://ketvtrtad.tr


Mūsų teises 

ŠVIETIME IR VALDŽIOS POSTUOSE 
Džiugu stebėti, kaip lietuviai bei, yra pasiekusios nemažų lai-

ateiviai sugebėjo panaudoti pla- mėjimų aukštosiose tarnybose 
čias galimybes šiame krašte, į- tos grupės, kurios energingai ve 
stengdami gerai įsikurti, pasiekti 
gražių laimėjimų versle, prasi
veržti moksluose, daug laimėji
mų privačiame šeimos gyvenime. 
Gal tik nėra visos galimybės pa
naudotos ipasiekti tas pozicijas, 

de akciją dėl savo teisių* mote
rys, negrai, Lotynų Amerikos 
žmonės. Galima suminėti eilę 
pavyzdžių iš visų šių grupių. 

Moterys džiaugiasi šiais pa
skyrimais iš jų tarpo į aukštas 

kurias teikia ekonomiškai pajėgi, pozicijas su metiniu atlyginimu 
demokratiškai visiems atvira 50,000 dol. ar daugiau: Lucy 
valstybė. Viena iš tų sričių — Wilson Benson — Unde-r Secre-
dvikalbis mokymas, lituanistinis tary for Seeurity Assistance, Pat-
švietimas. Dabar "isą šią naštą Sy Min — Assistant Secretary for 
neša-tėvai, lietuviškoji visuome- Ocean and International Evi-
nė. Ir šį sunkų uždavinį atlieka ronmental and Scientific Affairs. 
su pasigėrėtina auka. I švie- Iždo pasekretore paskirta Bette A. 
timo vadovus įtraukti žmonės, Anderson. Į gynybos generalinę 

tarybą paskirta Deanne Siemer 
generalinio prokuroro (teisingu
mo ministerio) pavaduotoji Bar
bara Bancock, energijos ir mine
ralų sekr. pavaduotoja Joana M. 

kurie gerai pažįsta šio krašto ga
limybes, reikia manyti, tai rei
kiamai panaudos. 

Dėmesio vertus faktus šioje 
srityje iškėlė magistrės laipsnio Davenport. Panašiai aukštų po-
'Polish heritage*' srity siekianti zicijų yra susilaukusios moterys 

Anna Rychlinska, laikrašty žemės ūkio. darbo, urbanisti-
"Narod PolskF'. Ji atkreipia dė- kos, transportacijos sekretoria-
mesį, kad jau nuo 1973 m. Illi- tuose, o pati prekybos sekretorė 
nois valstijoje veikia nuostatas yra moteris Juanita Kreps su 66,-
apie dvikalbį mokymą valstijos 000 dol. atlyginimo 

Žemai skrendančios raketos 
Moderni JAV technologija kas

dien žengia pirmyn. Jos pažanga 
plačiai naudojama kasdieniame 
gyvenime, bet dar daugiau gink
lavime. Senos sąvokos pritai
kytos vartojamiems ginklams to
bulinti ir naujiems vystyti. 

Raketų specialistai paskuti
niais metais išvystė naujas že
mai skrendančias raketas, kurios 
skrenda taip arti žemės pavir
šiaus, kad nė radarai negali pa
stebėti. Galingiausia yra 21 pė
dos ilgio raketa. Panaši į mažą 
lėktuvą. Ji naudojama povande
niniuose laivuose ir laidoma iš 
jų torpedinių vamzdžių. Liemuo 
turi mažus sparnus kaip lėktu
vas ir pelekus kaip žuvis, kurie iš
kyla iš jos liemens, kai ji palieka 
vamzdį. Išnėrus iš vandens, ky
la statmenai iki 1000 pėdų aukš
čio ir nuo šio aukščio palaips
niui leidžiasi žemyn, kol nusilei
džia iki 50 pėdų prie žemės. 

I jai skirtą taikinį skrenda per 
kalnus, namus, medžius ir lygu
mas, kol jį pasiekia. Per minėtas 

Jos radarų nepagaunamos 

B. JABLONSKIS 

mokyklose. Pirmieji treji metai Baltuosiuose Rūmuose mote- ' kliūtis šokinėja, o per lygumas 
pasirengimo, rys irgi pasiekė aukštų pozicijų: buvo stebėjimo. 

programų ruošimo laikotarpis. Migdė Constanza yra preziden-
Dabar tas laikotarpis yra praė- to aistentė, Bunny Mitchell yra 
jęs ir įsigalėjo "mandatory bi- asistentė specialiems projektams, 
Iingual education" nuostatas, Esther Peterson —speciali asis-
kada mokyklos vedėjas neturi tente vartotojų reikalams ir visa 
laisvės, o turi įvesti klasėje dvi- eilė kitų. 
kalbį mokymą, kai to pareikalau- Eilė negrų taip pat pakviesti į 
ja atitinkamas skaičius tėvų aukštas pareigas: Andrew Young 
ir mokinių. — ambasadorius prie Jungt. 

Ryšium su tuo Chicagoje Tautų, Donald F. McHenry — 
miesto švietimo taryba yra suor- JAV atstovo pavaduotojas Jungt. 
ganizavusi specialų komitetą, Tautų saugumo taryboje, Ter-
kaip patariamąjį organą šioje rence A Todman - tarpameriki-
srityje. Jis pavadintas Cityvvide niams reikalams sekretoriaus 
Bilingual Advisory Couneil. Šia- pavaduotojas, John Reinhardt — 
me komitete atstovaujama dvi- J A V Inform., agentūros direk-
kalbių šeimų tėvams ir atski- torius, William J. Beckham ad-
roms etninėms grupėms. Pirmas ministracijos sekretoriaus pava-
šio patariamojo komiteto posė- duotojas Iždo sekretoriate, Člif-, 
dis įvyko šių metų kovo 1 d. Ja- ford Alexander — Armijos sėk
me dalyvavo ir Chicagos miesto retorius. Negrų yra paskirtų į 
mokyklų superintendentas Han- aukštus postus civilinių teisių 
rion, kuris savo žodyje pabrėžė, tarnyboje, Vidaus reikalų sekre-
kad švietimo vadovybė skiria toriate, biudžeto vadovybėje, ur-
platų dėmesį dvikalbiam moky- banistikos centre, transporta-
ftrui. Švietimo tarybos daugiakal- cijoje ir kitur. 
bio mokymo biuro direktorė E. Lotynų Amerikos imigrantai 
B. Mulcahy painformavo, kad susilaukė paaukštinimų: Abelar-
mokyklose, kur nėra pakankamo do Valdez — Lotynų Amerikos 
skaičiaus vaikų dvikalbiam mo- biuro administratoriaus pava-
kymui, bus jungiami atitinkami duotojas. Edvvard Hidalgo — 
mokiniai iš gretimų dviejų ar ke- Laivyno sekr. pavaduotojas, Lė
lių mokyklų, onel Castillo — Imigracijos ir 

Posėdyje buvo diskutuotas rei- natūralizacijos tarnybos komi-
kalas susisiekti su tėvais, bend- sionierius. Taip pat jie ga-
ruomenių švietimo organizacijo- vo aukštų postų žemės ūkio, 
mis ir aptarti sėkmingesnį dvi- miestų tvarkyme. Baltuosiuose 
kalbį mokymą. Norima susipa- Rūmuose, 
žinti su mažumų moksleivių * 
lingvistinio mokymo reikalais ir Reikia manyti, kad visi šie 
juos pagal galimybes tenkinti. Į aukštieji pareigūnai — moterys, 
tą komitetą įeina 8 atstovai kai- negrai. Lotynų Amerikos žmo-
bančių ispaniškai, du Azijos kai- nės — yra reikiamu kvalifikacijų 
bų, po vieną arabų, asiriečių, ir pelnytai parinkti į aukštus 
prancūzų, graikų, italų ir lenkų, valdžios postus. Tačiau, iš kitos 
Lenkai Chicagoje turi tik vieną pusės, mes pritariame tiems 

laikosi nustatyto aukščio. Nely
gus žemės paviršius ją apsaugo
ja nuo radarų. Ją nuvairuoja į 
taikinį joje esantis kompiuteris 
duonos kepaliuko dydžio. Jis tu
ri apie 1 pėdą ilgio ir 6x6 kv. co
lių. Apie pasitaikančias kelyje 
aukštesnes kliūtis pulso greičiu 
kompiuteris įspėja vairavimo sis
temą, kuri perveda ją nusta
tyme aukštyje. 

Kai pasiekia taikinį ir jos elek
troninė akis jį pamato, sminga į 
jį su savo sprogmenimis. Jos 
sprogmenys ne tik pačios daug 
sunaikina, bet sukelia ten esan
čių sprogmenų sprogimus. Viskas 
paskęsta liepsnų ir dūmų jūroje. 
Tokio tipo raketos yra skirtos 
sunaikinti tūkstančius karinių 
taikinių visoje Sovietų Sąjungoje. 

"Readers Digest" Ralph B.. 
Bennet rašo, kad šioms ra
ketoms išvystyti buvo panaudota 
II pasaulinio karo metu Hitlerio 
išrastos V-I ir V-II raketos. JAV 
specialistai, talkinami vokiečių 
šios rūšies specialistų (Von 
Braun ir kitų) išvystė 1950 Ma-
tador ir 1959 Mace raketas. Gera 
pradžia paskatino tyrinėjimus ir 
vystymus plėsti toliau. 

Po ilgesnių bandymų ir tyrinė
jimų išvystė naujas žemai skren
dančias raketas, kurios radarų 
nesusekamos. Karinė vadovybė no
ri jas tuojau masiškai statyti, bet 
kongresas nesiskubina su lė
šomis. 

Antra raketa pritaikyta laidy
ti iš lėktuvų. Ji irgi turi tas pat 

savybes: skrenda Zeniai, bet trum 
pesnė — turi tik 14 pėdų ilgio. 
Nešiojama po lėktuvo sparnais 
ar bomboms skirtose vietose. Ją 
laidyti į taikinį galima tik tada, 
kai lėktuvas yra 700 mylių nuo 
taikinio. 

Trečioji raketa skirta laivams. 
Ji pavadinta indėnu kinelio To-
mahauk vardu. Nuo laivo lai
doma per torpedų vamzdžius, 
kaip iš povandeninio laivo. Ji sie
kia 2300 mylių. 

Šios raketos Sovietai labiausia 
bijosi. 2300 atstume gali siekti 
kiekvieną sovietų karinį taikinį 
vidury jos žemyno. Ii. kaip ir pir
mosios, turi tas gerąsias savybes 

—skrenda žemai ir radaro ne
susekama. 

Tomahavvk rakeTa vairavimo 
sistemoje turi ypatingą paslaptį,! 
pavadintą Tercom. Šį sistema pa-
deda nugalėti visokias žemės pa
viršiaus kliūtis. Be to, jos kom
piuteris turi elektroninę žemėla
pių biblioteką, kurios žemėlapiuo
se yra atžymėti kariniai taikiniai 
Sovietų Sąjungoje. 

motorai ir jau išvystytos vairavi
mo sistemos, naudojamos kituo
se įvairiuose ginkluose. 

Čia minėtų raketų (vienos) kai
na siekia apie 600,000 dolerių. 
Tai tik vienas dešimtadalis kai
nos branduolinės raketos, nešio
jančios kelias branduolines gal
veles. Jos sutaupys daug lėšų, ne
bus susekamos radaro, pasieks 
Sovietų taikinius bet kur ir So
vietams sukels naują galvosūkį 
ir baimę. Gali padaryti ir įtakos 
SALI' II susitarimams. 

JAV ginklams kalti išleidžia 
šiuo metu tik 5 p r o c , o Sovietų 
Sąjunga net 15. O kiek paslėpta 
Sovietų metinio biudžeto sky
riuose lėšų, skirtų ginklams vys
tyti, "išlaisvinimo" karams su
kelti, apie tai Sovietai niekada 
nepaskelbia. 

KAIP MES SUGEBĖJOME AUKOTIS IR AUKOTI 
Pokalbis su veikalo "Lietuvių Fondas" 

ats. redaktorium A. Rėklaičiu 
Red. pastaba. Pasikalbėjimas \ *****/«>/e šio leidinio tikslas? 

vairą 
pavir-

V A T K A N O 
TARPTAUTINĖ VEIKLA 

Apaštalų Sostas t rokš ta p a 
laikyti ir plėsti savo santykius 
su viso pasaulio kraš ta i s , žino
damas, jok t ik visų geros va
lios žmonių vieningu bendradar
biavimu galima sukur t i pastovią 
taiką, pažymėjo Popiežius Pau 
lius VI naujajam I r a n o amba
sadoriui, kuris įteikė Šventajam 
Tėvui savo skiriamuosius r a š 
tus. Kurti pasaulyje tikrą ir 

su a. a. A- Rėklaičiču huvo pada
rytas dar prieš jo mirtį. Spaus
diname kaip jo paskutini, lyg ir 
testamentinj, žodį Lietuvių fondo 
klausimais. 

Spaudai jau baigiamas paruoš
ti didelis dokumentinis veikalas 
"Lietuvių fondas", kuriame tilps 
straipsniai apie fondo įsikūrimą 
ir atliktus darbus, o taip pat pir
mąjį milijoną dolerių sukrovu
sių ir antrąjį bekraunančių fon
do narių vardynas, jei, žinoma, 
jie asmeniškai pareiškė norą bū
ti įrašyti į vardyną. Veikalo vyr. 
redaktorius yra prof. J. Puzinas. 
ats. redaktorius A. Rėklaitis, o ša
lia jų ir redakcinė kolegija. Lei
dinio reikalu užkalbinom LF val
dybos vicepirm. ir LF tarybos na
rį A. Rėklaitį, per eilę metų be
sirūpinantį šio leidinio reikalu. 

— Kada ir kaip iškilo Lietu
vių fondo leidinio — vardyno 
idėja? 

— Pirmasis LF narių susirin-

— Pirma, jis jau dabar nuolat 
ir pastoviai traukia fondan kapi
talą ir naujus narius. Paskelbus, 
kad visi gyvi ir mirusieji (įrašyti 
— įamžinti) nariai bus paskelbti 
leidinyje, narių ir kapitalo augi
mas pastebimai padidėjo. Antra, 
veikalas "Lietuvių fondas" atei
tyje ir laiko perspektyvoje pasi
liks tas magnetas, kuris trauks 
kiekvieno <susipratusio lietuvio 
dėmesį ir skatins jį savo dar
bu bei auka pasekti tuos, ku
rie tą fondą sukūrė ir milijonus 
dolerių sukrovė mūsų tautos 
kultūrai, švietimui ugdyti ir savo 
tėvynei Lietuvai laisvės rytojų 
priartinti. Trečia, veikalas "Lie
tuvių fondas", kaip istorinis do
kumentas, ilgai, ilgai liudys mūsų 
priaugančioms kartoms ir istori
kams apie lietuvių išeivijos su
gebėjimą susiorganizuoti, aukotis 
ir aukoti. 

—/ūs. kaip vienas to veikalo 
pagrindinių sudarytojų, daug 
mėnesių paskyrei, rinkdamas 

Skrydžio metu raketos 
vimo sistema seka žemės 
šių iš visų pusių. Nuolat palaiko 
ryšį su bibliotekos žemėlapiais ir 
pasitikrina, ar ji skrenda nusta
tytu kursu, nes kely jai reikia 
perskristi žemėlap> pažymėtus į pastovią taiką, kalbėjo Paulius 
kalnus, miškus, u p o ir lygumas. 
Kai padaro klaida, milisekundės 
greičiu įspėja raketos kontrolės 
sistemą, kuri tuojau ją grąžina į 
jai nurodytą kursą. 

Įvairios technologijos sistemos 
buvo daug anksčiau išvystytos, 
ryšium su kitų raketų vystymais. 
Tftip pat ir ginklų. Panaudojus 
anksčiau išvystytas sistemas, pa
vyko išvystyti žemai skraidan
čias raketas ir sumažinti jų staty
bos išlaidas. Joms pritaikyti ki-

VI. reiškia visų p i rma rūpintis 
apsaugoti kiekvieno pavienio 
žmogaus ir kiekvienos t au tos 
neliečiamas teises, reiškia teisin
gumu pagrįsti pavienių žmonių 
ir tautų tarpusavio santykius , 
padėti mažiau tur t ingom t a u 
tom siekti ūkinės i r socialinės 
pažangos. Žodžiu, ta ika yra. 
įmanoma t ik tiesoje, teisingu
me ir broliškume, pagal pasau
lio Kūrėjo valią. Šių tikslų ka ip 
tik ir siekia Apaštalų Sostas 

tur naudojami turbosiurbliniai i savo tarptautinėje veikloje 

Lietuvių fondo spaudos konferencijoje kalba v-bos pirm. dr. A. Razma. 
Matyti dr. G. Balukas. P. Kilius, dr. K. Ambrozaitis. dr. F . Kaunas, K. 
Barzdukas. A. .I-odvalkis. Lnž. V. Naudžius Nuotr . J . Tamulaičio 

kimas įvyko 1963. V. 18 Jaunimo, trumpas biografijas LF narių, 
centre, Chicagoje. Tada buvau kurie nori vardyne būti įamžinti. 

Įdomu, kiek narių atsiliepė į 
jūsų siunčiamas anketas, kokie 
buvo jų svarbesni pageidavimai? 

— LF narių biografijų vardy
ne nebus. Jei jos būtų dedamos 
(nors po porą eilučių kiekvie
n a m ) , tai tuo atveju veikalą rei
kėtų planuoti ne vieno, bet ke
lių tomų apimties. Veikalo tiks
las nėra pateikti narių biografijas. 
Tik po mirusiųjų narių nuo
traukomis, jei jos atsiunčiamos, 
dedamas nario vardas, pavardė, 
gimimo — mirimo metai. Iki šiol 
veikalą užsiprenumeravo 460 na
rių. Keli iš jų užsiprenumeravo 
po du egzempliorius. Savo atsiųs
tuose laiškuose prenumeratoriai 
reiškia pasitenkinimą it džiaugs
mą, kad tokį veikalą pasiryžta g -
leisti. Specialių pageidavimų ne
gauta. 

— Ar finansinis veikalo — var-
dyno stovis šiuo metu yra užtek
tinai tvirtas ir ar vis dar plaukia 
naujos prenumeratos bei aukos? 

— Šiuo metu prenumerata ir 
aukos siekia 10,630 dol. Naujos 
prenumeratos kasdien plaukia. 
Iki šiol dar nebuvo spaudoje pa
geidautinos reklamos. Nuo to 
ateityje priklausys prenumerau^. 
plaukimas. 

— Žinome, kad snaadoje ir 
žmonių lūpose pasirodė ir opozi
cinių nuotaikų prieš Lietuvių 
fondo veikalą - vardyną. Ar tai 
nepakenkė užsibrėžtam uždavi
niui, o ypač piniginėms įplau
koms? 

(Nukelta į 5 pusi.) 

išrinktas į LF tarybą dvejų metų 
kadencijai. Pasiskirsčius parei-
mis, man teko sekretoriaus pos
tas. Be sekretoriaus darbo talki
ninkavau ir valdybai. Tai buvo 
gera proga susipažinti su valdy
bos darbo sritimi. Visiems daug 
rūpesčių buvo, kaip pagyvinti 
LF augimą — įnašų plaukimą. 
Tada jau buvo kilusi vardyno 
mintis. 1964 m. į LF tarybos sek
retoriato darbą įsijungė a. a. dr. 
Zenonas Ašoklis, puikus, darbš-
štus vyras. Dirbo dalinį laiką. 
1965 m. vėl persitvarkė valdyba 
ir m a n atiteko valdybos sekreto
riaus pareigos. Prie valdybos bu
vo laikinai sudarytas vajaus ko
mitetas, kurio pirmininkas bu
vau aš, o dr. Z. Ašoklis vajaus 
komiteto reikalų vedėjas: Po įvai
rių svarstymų kaip pagyvinti 
LF kapitalo augimą, prieita išva
da sudaryti ir išleisti vardyną. 
Apie sprendimą paskelbta spau
doje ir pranešta LF įgaliotiniams 
bei vajaus komitetams. To meto 
akimis žiūrint, vardyno pagrin
dinis tikslas turėjo būti kapitalo 
ir narių augimo pagreitinimas. 
Laikui bėgant, vardynas pasida
rė patraukliausia priemonė didin
ti kapitalą ir naujų skaičių. D -
bar, kai nusistatyta išleisti ne tik 
vardyną, bet kartu ir trumpą kū
rimosi istoriją, atvaizduoti fondo 
augimą ir kitus atliktus darbus, 
reikalas pasidarė dar įdomesnis 
ir narių tarpe sukėlė nemažą su
sidomėjimą. 

— Koks bus mūsų dienomis, 
netolimoje ateityje ir laiko per-

dvikalbę programą. kongreso nariams, kurie kei la 
- Visų smulkmenų neįmanoma balsą, kodėl imigrantai iš Pa

čia išpasakoti, bet faktas, kad baltijo valstybių negali pasi-
yra nuostatai, kurie užtikrina et- džiaugti kokiais žymesniais lai-
ninių kalbų teises švietime, kad nėjimais šioje srityje. Tie kong-
jau bent aštuonių įvairių etni- reso atstovai pirmon vieton su
mų grupių atstovai dalyvauja mini pamirštus lenkus, bet pri-
Cityvvide Bilingual EducationaI mena ir pabaltiečius. Juk lietu-
Advispry Couneil darbe. Svarbu viai, latviai, estai turi jau žmo-
ir lietuviams, jei galima vieniems, nių su reikiamomis kvalifikaci-
jei ne — pabaltiečių vardu eiti jomis. Būtų neteisinga, jei i 
į tą patariamąjį komitetą ir ieš- aukštuosius postus būtų priima-
koti naujų galimybių lietuvių mi tik "maištingesnių" grupių 
kalbai valstybinėse mokyklose, o atstovai, aplenkiant nusipelniu-
gal ir paramos mūsų pačių suor- sius pabaltiečius. Gal ir mes pa-
ganizuotam lituanistiniam švie- tys turėtume būti veržlesni, kei
timui, kurio finansinę naštą tu- ti tvirtesnį balsą, kad ir mūsų 
rime pakelti vieni patys. atstovai nebūtų aplenkiami, kai 

* renkami kandidatai į aukštuo-
Jįįekdami atitinkamos dalies ir sius valstybės postus. Nemažai 

kitose valstybinio gyvenimo sri- čia g.ilėtų padėti lietuvių akty-
tyse, turime prisiminti, kad, į vus dalyvavimas JAV politinia-
vakižią atėjus Carterio vyriausy- me gyvenime. j . pr. 

Karo lakūnas 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai 

Tėvynės balsas 
1 

Ėjau dvidešimtus metus... Nerimas, neaiškios vil-
tys ir svajonės. Gyvenau Aukštadvario miestelyje, mo
kiau vaikus skaityti, č i a atvažiavau su Majumi. Ką 
tik mudu buvome baigę Kaizerio valdžios surengtus 
trumpalaikius kursus. Mus titulavo pradžios mokyklos 
mokytojais. Žengėme savarankiško gyvenimo pirmuo
sius žingsnelius. Mudviejų gyvenimo patyrimas — men
kutis, tačiau jau šį tą suvokėme. Mudu su Majumi šne
kučiuodavome, kad vokiečiai — okupantai tokius mo
kytojus kaip mudu ruošė ne dėl to . kad Lietuva būtų 
visapusiškai šviesi ir išsimokslinusi, bet vien kad kai
mo žmogus galėtų perskaityti Kaizerio įsakymus ir pa
liepimus, mokėtų pasirašyti, kad būtų paklusnūs.. Pri
mityvi programa! Mokslo trupiniai! Su Majumi tarė
mės, ką toliau darysime... Pa tys sieksime kuo daugiau 
prasilavinti ir įgytas žinias kuo gausiau skleisti tautie
čiams... Mudviejų jaunatviška ambicija nenorėjo pa
klusti okupanto botagui. 

Vieną dieną iš Vilniaus atvažiavo mano sesutė 
Adelė, penkerius metus vyresnė, energinga mersriotė, 
tuo metu dirbusi lietuvių vaikų darželio auklėtoja. Ji 

. . . . . . . . . . . . . . . . . kambarin įtempė didžiulį rvšulį. Mačiau, kad jis ne-
štu kreipėsi j moki- Į s a v o t s k e ^ i r v l s a d a Orinti l e n g v a g 

— Čia tau, Levuk, — pasakė Adelė šypsodamasi. 

KVIEČIA DRĄSIAI 
IŠPAŽINTI TIKĖJIMĄ 

Lenkijos švietimo ministerijai 
paskelbus naują atostogų tvar
karašti krašto mokyklom. Len
kijos vyskupu 
spėriai i u ra 
nių dvasiniais reikalais besirū- > pa?al krikščioniškosios dorovės 
pinančius kunigus T nykimų rė dėsnius 

konferenena 

vus, ragindami juos sudaryti 
sąlygas, kad vaikai ir atostogų 
metų galėtų atlikti savo reli
gines pareigas. Lenkijos vys
kupai kviečia mokyklinio am
žiaus jaunimą drąsiai išpažinti 

bet koks! Kariškas, su daug kišenėlių ir krepšelių, vari
niais apkaustais. Oda naujutėlė, gurgžda, aitriai kvepia. 
Nieko nesupratau. Adelė iš krepšelio ištraukė sulanks
tytą popierj ir išvyniojo. Atsišaukimas. 

— Skaityk, Levuk, — ji pasakė . 
"... Lietuva pavojuje. Į ry t inę mūsų k raš to sritį 

jau įsibrovė svetimoji Rusijos kariuomenė. Maskoliai 
ateina išsiurbti iš Lietuvos paskutinių vyrų. o m u m s su 
gaisrų pašvaiste neša badą, kankynę ir griuvėsius. Sto
kime visi Lietuvos ginti!... 

Tą atsišaukimą buvo pasirašiusi Vilniaus karinin
kų komendantūra. 

— Balną jau turime. —pasakė Adelė. — A š tau 
nupirksiu ir arklį. Lietuva keliasi. Sveiki ir d rąsūs ber
neliai joja į karužę! 

Ilgai šnekučiavomės. Kiek daug nepapras tų Vil
niaus naujienų! Adelė su kitomis merginomis pasiuvo 
lietuvišką trispalve vėliavą, kur i buvo iškelta Gedimino Į 
kalne. Tai buvo įtemptas akimirksnis. Vokiečiai karei- Į 
viai traukėsi iš miesto, ir lietuvių vėliava suplevėsavo 
aukštai kalne, o prie jos garbės sargybon stojo lietuvių 
kariai. L* ta vėliava džiugino širdis, kol neatslinko len
kų, vėliau ir bolševikų gaujos.. . 

— Kur dabar mūsų valdžia, pasitraukusi iš Vil
niaus? — klausinėjo Majus, kurį irgi jaudino kvietimas 
stoti savanoriu ir ginti tėvynę. 

— Kaune... Ir dar Alytuje. Ten irgi naujas pul
kas... 

— Iš Aukštadvario Alytus ne t a ip jau toli... 
Po kelių dienų aš pasibalnojau sesutės nupirktą ark

lį ir išjojau žiemos vieškeliais j Alytų. Kišenėje turė
jau lapelį "Sąlygos įstojimo į Lietuvos krašto A p s a u 
gą" Jį buvo pasirašęs ministeris pirmininkas M. Sleže
vičius ir Krašto Apsaugos ministeris kar in inkas Ve-
lykis. Lapelyje buvo be kita k o parašy ta : "Kiekvienas 

Atrišau, nuvyniojau drobule Odinis balnas' i r nei savanoris, stodamas Kraš to Apsaugon. ras tu pasiža

da, kad j i s gins Lietuvos valstybę, pildys Lietuvos vals
tybės įs ta tymus ir klausys savo vyriausybės saky
mų". 

Majus liko Aukštadvario pradžios mokykloje t ik ke
lioms dienoms. J is irgi tvarkėsi išvykti. Sakėsi stosiąs į 
Karo mokyklą. Tą pažadą įvykdė — dalyvavo laisvės 
kovose. 

Kur gusarų eskadronas? 

Atvykęs Alytun ir pasiklausinėjęs, prisistačiau ko
mendantui. Tiesus, griežto, bet gražaus vyriško veido 
komendantas Skučas, rodos, tik ir laukė manęs. 

— Tamstą a š palieku prie komendantūros. Mums 
taip reikia raito ryšininko. 

Prisipažinsiu, tai man nepatiko. 
— Aš noriu būti gusaru. — pasakiau. 
— Gusarai toli... Kaune! — numojo ranka ko

mendantas. —Vesk žirgą arklidėn, pašerk... Ir pa t s eik 
pavalgyti. 

Tuo metu komendantas turėjo šešiasdešimt karei 
vių — naujokų. Visi pėstininkai. Tik aš raitelis. T a m e 
būryje lyg balta varna... Klausiausi ką šneka bendra
minčiai. Sužinojau, kad lietuviai organizuoja kariuome
nę Gardine, Alytuje ir Kaune. Tame mieste t ikrai esą 
raitelių, vadinamų gusarais...Ir net "medinis gusa rų" 
beesą... Šitaip pavadinę tuos, kurie neturį žirgų, bet kar 
dais jie vis vien aprūpinti. 

Pasi jutau lyg ir nuskr iaustas : trokštu tapti kavale
ristu, tur iu puikų žirgą, puikų balną, o priverstas 
kiurksoti pėstininkų komendantūroje... 

Mane pakvietė raštinėn. Užpildoma savanorio kor
telė. 

— Pavardė, vardas, gimimo metai? Kur gimęs? 
— Peseckas Leonardas, gimęs 1899 metais rugsė

jo 15 dieną. Remeikių kaime, Panevėžio apskrityje. 
Baigęs Vilniaus pradinės mokyklos šešias klases..* 

(Bus daugiau), _ 
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DRAIKIAS, pgnSrtadicnis^lff?? r e g^gažės m ž s . 6 g. 
— 

KELIAUSIM ! JONINIŲ NAKTIES ROMANTIKA 
"Dainavos" premjeros proga 

'Tokio gražaus ir melodingo drius kviečia jaunimą j vestu-
veikalo •'Dainava'* dar niekad ve*, bet tserginos tą kvietimą 
nėra pastačiusi", pasakoja solis-i priima su kandžiomis repliko-
tai, įsiterpia ir choristai, kai j mis. Čia vėl pinasi įvairiausios 
nueini į paskutines naujo lie
tuviško muzikinio veikalo "Kūl
grindos" repeticijas. 

"Kūlgrindos" premjera šį šeš
tadienį Marijos aukšt . mokyklos 
salėje. Spektaklis kartojamas 
sekmadienį. 

"Dainavos" žydėjimo laikai 

intrygos, daromos gandonešės 
Onos (V. Kavaliūnaitė) i r kitų, 
ir veiksmo pabaigoje Gflanda 
pamato, kad p ra rado ne t i r ma
žiausią Andr iaus meilės šešėlį: 
"Miškus ir ežerus pa l ikau dėl 
t a v ę s . . . " 

Epilogo scenoje po įdomaus 

Clevelando LB apyl. eusirinkiffle. Nootr. VI. Bacevičiaus 

raganos Varunos (R. Mastie-
buvo ansambliui vadovaujant į nė) r^Čitavimo vėl pasirodo Gi-
muzikui Stepui Sodeikai. Jau Į landa. Andr iaus meilę p ra ra -
daug metų, kai jo palaikai il
sisi liet. Šv. Kazimiero kapinė
se, o jo pamiltasis ir išugdy
tas "Dainavos" ansamblis, nors 

dusi, paparčio žiedo nuvi l ta , i š 
žmogaus pasaulio i švary ta , lau
mė Gilanda t r o k š t a grįžt i na
mo. "Nelemta mau mylėt i — 

pergyvenęs nemaža sunkių die- t u būM myl ima i . . . " , sklinda 
nų. ne kar tą atsistojęs prieš į graudi dejonė i š diemedžio krū-
dilemą egzistuoti a r išsiskirsty
ti, šių dienų akimis pažvelgus, 
vėl išsitiesia toks pat dinamiš
kas , kūrybingas i r pilnas entu
ziazmo, kokį jis turėjo Stepo 
Sodeikos laikais. Jo egzisten
ciją Klaike muzikai Alg. Šim
kus, P. Armonas, A. Simonai
t y t ė ir dabartinis vadovas Al. 
Jurgutis . Ypač šiame sezone 
į "Dainavą" atėjo būrys naujų 
choristų, jų tarpe ne vienas iš 

mo. G 3 a n d a žūs ta , grąžinusi 
Elytę myl imajam Andriui . P r a 
nyko bur ta i , apžavai i r paparčio 
žiedas. nenupirkes žmogaus 
širdies. Tik gudus miškinių 
choras nuskamba, nuos ia me
džių viršūnėmis. 

Čia Ir baigiasi dalinai f an tas 
tinis, datihai i r rea l i š tmis "Kūl
grindos" veikalas, n u o uždan
gos pakėlimo pr ieš prologą iki 

CLEVELANDO ŽINIOS 

Pirmyn" choro, ir tuo žymiai-jos nuleidimo po dviejų, veiks-
sustiprino "Dainavos" ansamblį. 

Naujasis veikalas "Kūlgrin
da" , kuriam libretą parašė ra
šytoja N. Jankutė - Užubalienė, 
jsiskaičiusi dr J . Basanavičiaus 
ir kitų lietuviškas pasakas, prieš 
klausytojų akis prabėgs dvie
jose plotmėse. Prologe Joninių 
nakt į laumės, mišltiniai i r raga
nos renkasi užburton salon, j 
, . v i *.^i^-. „ „ ^ ! dramos mokslus baigusios Z. 
kurią per ežero „ geiroes veda? 6 - , 

i Numgaudaites. Fan ta s t i škos 

mų ir epilogo a t a u s t a s kūry
binga mus . Al . Ju rguč io sukur
ta muzika, chorinėmis daino
mis, solo part i jomis, duetais , 
kvar te tu , ta ip p a t V. Karosai-
tės i r J . Puodžiūno studijos 
mokinių at l iekamu bale tu . Sun
kią režisūros naš t ą nešė ilga
metė "Dainavos" ansamblio 
režisierė Z. Kevala i ty tė - Vi-
sockienė, ta lkininkaujama čia 

KONCERTAS 
Gegužės 14-15 d.d., ČlėvelahSe, 

Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapijos patalpose, įvyksta 
Lietuvių Skautų sąjungos broli
jos ir seserijos vadovų sąskrydis. 
Jo metu bus svarstomi įvairūs 
skautiškos veiklos klausimai bei 
nagrinėjama skautiška vadovės-
-vadovo asmenybė. 

Šia proga, -skautus, norėdama 
pagerbti ir arčiau pažinti vieną 
šių dienų lietuvių tautos milžinų, 
vakaro koncertui pakvietė (poetą 
Bernardą Brazdžionį ir sąskrydį 
pavadino "Milžinų paunksne." 

Koncerte muzikos kūrinius a t 
liks Čitrrlionio ansamblio kankli
ninkai, vadovaujami Onos M i 
kulskienės. Koncertas įvyks šeš
tadienį, gegužės 14 d., 8.-0O v.v. 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos didžiojoje salėje. 
Bilietai (po 3-00 dol. visiems) 
gaunami pas Romą Tatarūnienę 
ir prie įėjimo. 

ILONAI ČUTBEKKYTEI — 

GfElANDmSLĖS VADOVO 

1877 METŲ PREMIJA 

1074 metais buvo paskir ta 
pirmoji Grandinėlės vadovo pre 
mija. Ją gavo grupės šokėja už 
metų bėgyje sąžiningą, nuošir
dų lietuviško šokio darbą t iek 
repeticijų salėje, tiek koncertų 
scenose ir išvykose. 1977 metų 
Grandinėlės vadovo premija 
"Už meilę i r pasišventimą lietu
viškam sceniniam šokiui Ameri
kos žemėje" skiriama pagrindi-
»ei grupės šokėjai Donai č iu-
berkytei. Ji , nežiūrint sau asme 
BŠnės skriaudos ryžosi būti ir 
šokti su grupe, tuo užtikrinda
ma sklandesnį 1977 metų kon
certų atlikimą ir žymiai paleng
vindama grupės vadovui Gran
dinėlės programos ruošos ir at-

N.K. fckhno darbą. Liudas Sagys 

C L A S S l f t E D G U I D E 
KNtttMCHAIlA — FOR MSSfl 

Bnuoo. buvusio savininke 2-jn. 
miegamų apSild. butas. Oro vėsini
mas, "buiK-in" orte&:*5. PHtte Biegė 
lonr MfimM visam bute. Puikiai deko 
motas. 2 blokai nuo 5V. Kryžiaus li
gonines. Susitarimui apžiūrėti skam
binkit nuo pirmad. iki penktad. tarp 8 
v. r. ir 5 v. v. teL 827-8602 

ISKUOM. ap§aa. "Gardeie apt." 1 
miegamas. 185 doL mėnesiui. Ga
lima dabar u&mtį. 7947 $. Kedzie. 

Skambint 778-6392 

a t j ^ A Į E S į A į V 
—.- ' • m 

Reikalinga moteris prižiūrėti na
mus — nemokamai kamb. u visi 
buto patogumai. SkambuM: 7764518. 

MBCBULANBOITS 
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SIŪNTINDa I LETTJVS 
ir kitus kraites 

NEDZINSKAS* 4885 Archer Ava. 
Chicago, m. 806S2, teari. 927-5888 
tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 

MABUA NOREKIFNfi 
VYTAUTAS BUKAUSKĄ* 

SIUNTINIAI 1 LHETUV LyvJL 
aaaidHaj 

TROKŠTA KASIU i 

PARDAVIMUI 
Budraitis Realty Co. 

DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ ntsrę 
8348 So. Archer Avenue, WHknr 

Springs, AL, 6 kamb. (3 mieg,) mum 
bungalow. įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas. Platus lotas. $46,500. 

M<in|UCtte Pke. 4 naeįlUbaį mur. 
Arti bažn. ir mokyklos. 2 Aas; gara
žas. Nebrengns. 

€ miegamu mūr. reridearija su pi!-
lw vaigomuoju. 2 mas. muro gara
žas. Prie 68-oB ir Mbžart. 

1% aol&to vaU*. €*Ą ks&hbc apa-
apaCiaf it 4*4 kanm. virSuj. Įrengtas 
tSsys Bfftr. garažas. Apyl. 62-os ir 
Koim. 

8 modeme? betai. Lapai gerai išlai
kytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Apyi. 55-os ir Kedzie. 

BfightOB flee. Geras investavimas. 
3 muro aamai po 2 batus. $20,000 
kiekvienas. Pardavėjas pageidauja 
vieno pirkėjo. . 

89 akrų farma į pietvakarius nuo 
Lemont, ffi. Galima iSJalyti sklypais 
-naujai statybai. Kaina $5500 už akrą. 

BTPC NC0MAVBL4S 

HELP WANTEI> — MOTERYS 
. - . ^ • • • . V ^ - V J . i i i . i • • • • į m i n i I I — ' 

moterie 
ž&rM vaiką 5dienassavarteje. 

Skambu* 42*63*7 

pxi-

Reikalinga moter&. priturėti 3 mer
gaites' 4 dienas savaitėj. Orland 
Parke (Cbietfgos pTSeiniešvy). A*ėi-
nanti arba g3?vyeat vietoje. Skam
bint vakarais 349-1911. 

IND11ŠTSIAJL 
S£WTV<, MACH. OP r J i A TOK 

Mušt be experie»cad. 
AmencBB Gaard-It Mfg. Co. 

1246 N. Horaan Ave. 
Td . — 235-^436 

. . 

Tsau —- v i 

&iaptas. akmenimis grįstas po-; dekoracijos SHkurtos dail. A. vandeninis takas — kūlgrinda. Į . 
š t a i iš k u r ir p a t s veikalo v a r - K o r s a k a l t e s " Sutkuvienės. Di-
d a s kilęs. Tik prieš porą metų I ^ ^ •+***• ^ T ^ 
. V T - , , , - , . 7 i akompamatore dr. Ž. Modestie-
įs Lietuvos atvykusio mvtz. Al. i . ^ „ , _ . . . _ „ 
Jurgaičio žodžiais, kūlgrinda : ' 
* .*- • - J *.iL-*. - i o rkes t ras 
Žemaitiioie dar teT>erjuvo ir mti- \ j •„ 
sų dienose netoliese Al. .Turgų- '• * 
čio tėviškės. Toje -užburtoje sa
loje pasiektoje kūlgrindos t a - , 

, . , ' _ « . • r-n J „ j mų įjungta j sio neeilinio veiku , atsiranda laume Guanaa į, ; * J ^ ^ * . . . . . / i u , , i • ••, •- J ;kalo pas ta tymą ir kiexvienas 
(sol. M. Momkiene). prasKieda' . ., . . . . . ,. 
r . „ „ . . j - -. , - v • jų p e r eilę mėnesių a t i aave di-keref.mai ir rjaparcio žiedo les- v . , , , . ' " rbo auką. A . Sunonai-

Gaižiūiuenė, atliekanti 

palydi 16 žmonių 
chormeister is Br. 

kostiumų eskyzai M. 
Kripkauskienės. a t l ikimas S. 

I Liorentienės. Apie š imtas žrno-

A* ^ A. 

PRANUI STEttPUŽM staiga mirus, 
giliame liūdesy likusiai žmonai ELENAI, sūnui ŠA
RŪNUI su žmona RAMUNE, broliui JUOZUI STEM-
PU2IUI, JULIAUS ir ALEKSANDROS KAZfcNŲ seimai 
ir kitiems giminėms reiškiame giliausią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Mečys, Leokadija, Leenas, Rita ir Roma Baliai 

Į. vairių pfeklg 
iiranglal » mūm 

oosaios PASCEUB EXFBH» 
SIUNTINIAI Į LIETUVI 

S8S3 S. Halsted Sc, Ctah»«a, UL ~ " 
8501 w. e» st , Obicmeo, VL. 

Telet 925-2787 — 
V. Vi 

-oooooooooooooooooooooooooe 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

ir 

« 4 3 W. GSrd M. teL 

VYRAI m MOTERYS 

COMPAMON For FJderly LADY 
Peraaanent. Stay. Top vrages smd 
bosnis to ąualifiea įierson. Own rm., 
bath aaad T.V. Near North Hotei. 
Haln cookmg. ReTėmices r eą^ re i . 
Mt»t speak Eaglisti. 

Pbofte —664-5129 

D t l E S l d ! 
i m i i i i I I i • • m II • — ^ » « — — • 

VA2ITOJAME f FLORIDĄ 
yra 2 - 3 laisvos vietos. SuiBte"©-
reauoti kelione skambinkite — 

3 4 7 - 4 S 7 7 

• dėle darbo koiimas bei būrimas. Miskimu : 7t 
— laumių choras dainuoja me-i * " 
l o d i n a d a i n a a i r pradedama Į ^ ^ ^f™ Į S į J " g l M j g . . . . į . i vykdavo le RocKfordo, d . Kiti I 
p " ° '. du t r i s k a r t u s savaitėje vaza-j 

Po prologo pirmas veiksmas: nėdavo w priemiesčių. Visų į 
nuveda j Lietuvos kaimą. Kai- j auka at iduota didelė, todėl, pa-
m a s ruošiasi Joninių nakties į matęs kelias repeticijas, t ikras į 
linksmybėms. pina vainikus, į esu. kad '"Kūlgrinda" sužavės 
vyrai t raukia į medį stebulę Jo- didelę dalį žiūrovų ir į 31 me- • 
ninių ugniai. Čia iškyla įdo- i tus turinčią "Dainavos" an-i 
mios Degutinio, kaimo žymuo-!samWio istoriją b u s į rašy tas ! 
r J o <V. Radys ) . kaimo mergai- į s au jas Ii- ry«fl is kūrybinis lai-: 
t ė s Elytės (A. Simonaitytė - mėjimas. 
Galžiunienė) ir kaimo vaikino! Kė jus B repeticijos, t a r p vi-
Andriaus fV. Liorentas) sce-jgos eilės gražlausiH meliodijųj 
nos, nes Elj-tė yra feumausio i mano amyae tebeskamba pas-
kaimo berno Andriaus sužadėti- > kutinės "Kūlgriiiltos" da4ao« žo-1 
nė . Bet Andrius, išėjęs ieškoti ,džiai: 

žiedo į paslaptingą'; šaukia miškas t ave . 

Mylimai ir brangiai Motinai 

A . + A . FILOMENAI NAYICKIENEį mirus, 
sūnui Dr. JUOZUI NAVICKUI ir seimai reiškiame 
nuoširdžią ir gilią užuojautą. 

Irena ir juoias Rasiai 
Irena ir Bronius Galiniai 

vtec 
J. BUBN1B — TeL ME 7-61« 

oooooooooooooooooooooooooe 

M. A. Š I M K U S 
NOKARY W M M . . . . 

I> COME TAX S K B V M * 
42S9 So. MApitmood, M . 254-749B 

Taip pax daromi VJBKUMAI. 
GIMINTŲ Jškvlettaiaį ©Oflonsl 

PILIETTBftS PKAfilriCAl fc-
kitokį W»,nkaL 

0 0 0 0 0 < X > 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

N A M C R £ M 0 N T A S 
PRIiUNAMA KAINA 

Taisą* ir naujai įrengiu vo&iaa, 
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Baisu. 
Sgmas, teL 776-0882 po S v. vak. 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO 

B butą paikos nfiStfab. Arti S». 
Kryžteus ligonlsea. $17,000 pe&Xuų. 

Erdvai ttmro banRahm. S arie*,, 
valgomasis. Arti mfisų ra§tin8a. 

a botai ir biznis. Labai g4r* traas-
portacija. Arti tateyCioa. 
. l*Tena» tr « kaoritt. botas i M M b 
JfUiKia gT«it parduot. JDnokft 9&sMUy-

i-tn tatta medinte. *i?.(K>0. 

Š I M A I T I S R E A t T Y 
tašsoneaot — ftneome Ube 

2951 W. S3M S t r e e 4 ~ ^ 6 - 7 « t 8 

A. t A. Gen. šf. pik. Antanui RekMčiui 
mirus, dukrai VIDAI, susui VYTAUTUI, ją šeimoms, 
velienies giminėms ir artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Vilhelmina Geniene, Uodą GviltMenė 
Kijeli ir Balys Paikai 
Egle ir Bronius Arei 

• 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas psrkr»n»tyim* 

(vsirli) s i s tu iu^ 

m 

W&ųrtm 4 butų Mūntfi. Atskiri 
r,au}i ęaza Šildymai. 2 auto JUŪTO ga
ražas. Platus sklypais. Msrąoette Pks, 
įfa&į^Aj* i . • 

Tvarkiu pas S-}| btrhf tntftš. Sau
jas garo Šildymas. 3 auto sauro ga-
ralfes. DM^š -6klypaB. Gage fte. 

Gražiu apkaltas, ss nauju Stogu 
2-ftį. aak5n| 3i^iullš itSfHŠš. Na'ufas 
gs.rb šiĮ&fims, satHa dekfira. ftvi^a-
bai platus sklypas. VakSaNĮ 1»^-<įū^tt 

2 Wtu gražus tsįteAs Mwcu%tle 
P%;«. 2 a^Stiri ga^b Sl5yfĘ# treagįsm 
Nismetftas. G&s2ai^$52,0ttX& 

6 kanda, rerideurf ja, t^fto ittf&b. 
Prieš parką. Labai «ddB kaaflSMtifl 
1»4 vonios. S26J0O0. 

VALDiS REAL ESTATE 
Vm Wi»»t TUt Stree* 

Tri. 7S7-1S0O M t e 7S7-49M 

r y OPPORflMTIKS 

P A R D U O D A M A 

Plėnys Oeficatessen 
SkamWirt 476-4622 

P A R D U O D A M I 

1967 FORD GAUXfE 500 
2^Joor hardtop. 51.000 mfles. Nevr 
tfres. Always starta. Very beau-
tiful «»r. $775i». 

Phone — 264-2724 
•Gįt. 

I E Š K O K T O M O T I 
• M 

r76-WW 

ii P L U M B I N G 

N e p a m i n a gttia, 
Kženj tave tratr ida g^ftiė... -
Bet negrfši, jan n e 
Drdbhj ska4bt v a k a r e . 
I r ka^ą neĄ>laM» t a u versmė 

VL Rmjs. 

paparčio žiedo j 
Kthgrmdos salą. atsiveda nepa
žystamą gražią mergiią, kuri 
pasirodo esanti laumė Bflanda. 
Veiksmas batgrasS sfratidžia 
Elytės daina: "Tai pastojo man 
kelią laumė — girių mergelė, 
atėjusi nepakviesta". 

Antrasis veiksmas vyksta 
sekmadienio popietėje. Jauni
mas būriais grįžta iš bažnyčios, 
kur buvo paskelbti užsakai čiadieių nusprendė leisti s t e i g t i ; 

Andriaus su GSanda. Ely tė gaaohno savi tarnos stot is , k u r i 
skandžiai tai pergyvena. An- gazolinas b u s 1 0 % pigesnis. 

i 
O A Z O U N t t SAVITARNA 

Chk&gos miesto t a ryba t re-

A. t A. EUGENIJUI KRIAUČELIONUI minis, 
tėvams dr. LEOHtH ir IKENAI KKfifjenitmAMS, 
seserims VIDAI ir JOLITAI ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir drauge liūdime. 

» . • 

Nikodemas Mielus 
Ir dukra žibuti GniHenl 

Nuo 
1914 Metų 

MSdland Šavings -ap-
tanminja ta«įSy1»o k-
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Juals uS 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėt||irie 
būti Jums saulingi ir 
ateityje. 

*»»*kaito*. ap&ftostcfe 
iki S40.fl<W.W) 

FRANK aOGAS. 
President 

26o7 W. 6»th Str«« 
Chteaga, m. mam 

Phone 925-"400 

5«« 
paid qtMrtt>rly 

4 Tear Saviags 
CttįUkmtm 

MfHimnm $5,000 

8AU1NGS 
4 LOA.V A^siOCIATlOy 

4040 A rrhPT A VMI IK-
Clflcaco. H . 666% 
Ph»m: 2S4-4470 

8»29 « . HH ri^n Avtorte 

TeL 5BS-9409 

W^ \t[ ;u«oantm rom-
pffmdfA d*HT — 
PAs^hoob Sa\injp* 

ii 
kt 

Wa«pi«t? Pks. parduodamas $ b*-
tų po 4 kamb. puikiam stovy nanas. 
3 maš. garažas Bnrtto pajamos 
S750.Q0 per mėn. Prašoma. kaina 
554.500. Apyt. 68 k fcafnpb^! Ave. 
Del Inforrtižtijos raSykfte adfešm 
RAJL, P.O. Box 5130v, Vomį&tm 
B*ach. florkla 330«4 

Dviem šaauga^em reTkaBugas 4 
ar § kaanb. beta* Marfraette PaHee 
si'tat tdJsii | vakarns. Skambūrt 

MSt^ULA? mn% 

Vonlvj. virtavte stoRų u 
«ktyt«vų spftcialLitas. 
voaioa kabiBefi. Kn««11i* ir 
olytdM. GlaaB blodca. SinkM 

I džiai išvalomi elektn. Kreiptis ano 
! ? M % vai. rvte arba DO 5 vaL vak. 

SERAPINAS — T7MOM 

n̂mmiiumMiMHii 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos tr PapraatoaL RaoUjai, 

Star«o b- Oro Vėatatuvai. 
Pardavioiaa ir Taisysaia 
M i o i n A s i v 

2S46 W. mth 8t„ tai. T7«V14»« 
immnu»iHumiiimiiHiiiiMiiiiiiyiiMiiii 

Prie TTS ir T r ^ 6 feamb. Šfoto na
mas. Kabinetinė vfrttvfe, valgoma
sis ir 3 nneg. Brangi vonia, įreng
tas rūsys. Platus sklypas. 

MltiniB. 2-ją botų po 5 kamb. 
Įrengtas šansas rflsys. Namas ge
ras. Arti 72-oš i r 'TiBnak 
^ar ia iv e kamb. 3 taieg. ir vslgo-
masiš. Dideli Šviesūs kambariai. 
Gražiai įrengtas ruays. Arti prie 
72-os ir Cafifornia. Oeras ir ne-
brangus. 

Brokeris P . 2TJMBASCS 
TtL. P R S-091« 

mm m 

oooooooooooooo^c »eoo»Oo*e»«c 
NAMŲ APMIJ>YMA* 

TmlMKi M M tr 
fina. Pl«liU Wrr&Ua 
Ir p«4^itrtNi dPt d«}a> 
Mldytm™. aanaptfc 

A. BANYS — ML 447-«0S 
oooooooooooooooooo#oooooot 
OCKV< -oo rwvy>oooooo«KX>««*at 

M O V I N G 
ftRRftNAP pcrkraiHato bakiaa kr M-
tna telktus. Ir ii toli aalaato laafB-
mal Ir pilna apdimoaVa. 

TEL. — WA I-Mei 

PlarJiildte "Draugą". 

Atdara* apfiBrPjbnni srkmad. 
»oo 1 Od 5 v. popiirt 

2 9 M # . 4SSfawt 
%į(į bn t į mariais po 2 mie^aiaus 

Kaina apie $40.oon 
trEtJBATTB EEALTT 

1«7«6t)|, 

«ftrr> NtOStA VtMsA 

yotarhitas — 

BELL REALTY 
*. B A Č B t į f i l t J S 

Ava. ** THUtttt 

• . • • * tfi • • M I • • » « M l i 

Ar«ifflf*a akeTOtfc ««a , DRArOR, 
IM« jis pteftauariai akSHtoawa lie-
cvvid 4i«au«Atta\ gi •kaibnn^ kai-

j noe yra visiems prieinAmna. 

>eooooooooooooco<>fi#<»«oooo< 
*AM^ fiPSITY&aKYNIE 
RuoSiatšs ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Vidaje ar iš iaako 
oamo. Mjptriâ Ss? Visuomet. Čia Jums 
su patylimu, ūž prieMamą kaišą p*-
ŠĖŠ, ska^)ir«ift aO 6-toS v. v. vakaro 

T^aefoea 47«.SMd 
) 0 0 0 « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 C N 

LLATJOTES MENAS 4<©BArG«r 

' TDraugo'' adffiihMraeijoje 
gafima pasirinkti įvairiu, l iau
dies meno darbų: medžio, ke 
ramikos, drobes, taip pa t l ietu
viškų lėlių ir veu&vėliu. 

Ap%fijHifcykitė į ' 'Draugo' ' ad-
n^us t r a t a j į ir pasižiurėldt. Ga l 
rasite kai ką padovanoti s avo 
dra ikams . 

4«ftwago" adresas : 454.5 W . 
8»H m., Oiieatio BĮ. «W2B. 

RAD10 PROGRAMA 
• 

*Sr?mwi» IJpr'jvhi PvaAo orri«rra-
Haajoj Anglijoj H SfMaaal 

WN^B, 136A baaga, veikia sekma
dieniais nuo 1:06 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama velisasaų, pa-
fenfiiiių aanj antraci tą if Itomen-
fatrai, ttn^ka. *l*vv* ir Maį^hiMM 
fiiiiiln &ą t a ^ t m ą veda iitttvv 
MM w vaMutsna Ifinatti. BMria> 
reikalais kreiptis j Battic f lorists 
— gelia bei dovana krantą ve. 302 
E. Br»aW>OfcV. fe«K Bo«te%, Mass. 
021.27, T»*t**a» tfĮHMM. Ten 
pat gaunamas dienraštis "Drati-

jfcaaaaal knvgu. 
UI • 

•Sar 

)į k i t i an t pasaskaitjtj 

•» * » J • • i uajaajM ' 
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LAIKAS. 1977 metais 
Premjera — geg. 7 d. S vai. vak. (Šeštadienį) f 
Antras spektaklis — geg. 8 d. 3 vai. 1 

I , S 

popiet (sekmadienį) f 
VIETA: Marijos Ankstesniosios Mokyklos f 

Auditorijoje, 6727 So. Caliiornia Avenue | 
Bilietai: -•Marginiu* prekyboje, t&ll W«st *9th St, | 

KAINA: » , 8, 7, 5, 4, 8. § 

KOLONIJOSE 
Detroit, Michigan 

Į LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS A V A 1 

' -
s t a t o — 

ALOYZO HJRGUtlO rfvieji veiksmu su prologu ir epilogu MUZIKINĮ VEIKALĄ 

KŪLGRINDA 

Reasūra — ZITOS KEVAIA1T\TBS - VTSOCHEN1S9 
Dekoracijos — ADOH KORS AKAITftg - SVTKTYIENJK 
Apšvietimas — SOVILfcS NfMGArD.AITtS 
Baleto choreografija — JAUNUČIO PIODMCNO Ir VWOttmm 

KAROšAlTfeS 

SOLISTAI: BALETAS: 
Violeta Karosatte Ir Jaiiafto 
Puodžiūno baleto stadijos šokėjai 

— Nijolės lankutes Dirigentas — Aloyzas Jurgutis 

Margarita Momkiene 
Audronė SaioaaitytoiIMBBBfcHI 
Roma Mastienė 
Valentinas Liorentas 
Vytas Radys 

ŽODINIO TEKSTO ATLIKĖJAI IR ANSAMBLIO CHORAS 
ORKESTRAS 

MOSU 
OIL 

:.•-
"LASĄ LAKO LAŠM" 

. iv.-Kazimiero liet. parap. miš
rus choras vedamas kornp. Juliaus 
Gaideiiėi globodamas kleįtono 
kuti. Petro Šakali©* BkSdd plokš
telę "JLaša laiko lašai"* 
. Vienoje plokštelės pusėje įdai-

nueta 8 dainos; Malda už Tėvy
nę — žodžiai ir muzika J. Gaide
lio, Tėviškės laukai — žodžiai ir 
muzika J. Gaidelio, Žolė žydėjo — 
liaudies daina, harm. Stasio Šim
kaus, Arrt kalno klevelis —liaud. 
d^aina, harm. Kazio V. Banai
čio, Augo Putinas, li'aud. daina, 
harm. J. Gaidelio, Picvė lankoj 
šieTią _— riaud. daina, harrri. Mo
tiejaus Budrmno, Pasėjau dobi
lą — liaud. daina, harm. J. Gai
delio ir Siaerės pašvaistė — žodž. 
Bernardo Brazdžionio, rriuz. Ste
po So4eikos. 

Kitoje plokštelės pusėje — Kan
tata Lietuviškam žodžiui — žo
džiai Bernardo Brazdžionio, muz. 
Juliaus Gaidelio. Atlieka solis
tai Daiva Mongirdaitė, Stasys Lie
pas ir choras, akomp. dr. muz. 
Vytenis Vasiliūnas^ diriguoja 
komp. J. Gaidelis —choro vado
vas. 

| flfusu dienų iškilaus poeto 
Bernardo Brazdžionio istorinę fi
losofinę poeziją "Lietuviškam žo
džiui** gabus muzikas komp. Ju
lius Gaidelis įamžino muzikiniai 
vertingą kūrinį - Kantatą, vedan
čią klausytojus per liaudies ir mo
derniškos muzikos pasaulį į lie
tuviškojo žodžio vargingą, tačiau 
iaiko dulkėmis neužpustomą ke
lią. Plokštelė paliks mušu muzi
ku, poetų ir dainos mylėtojų 
pėdsakus. 

Kantatos tekstas randasi ap
lanko viduje. Plokštelė stereo, kai
na 6 dol. Gaunama pas choristus g^j^į 
Sv. Kazimiero parap., 21 Sawtell Įand univ -
•Avė., Brockton, Mass. 02402 ir 
vietos bei apylinkių parengi
muose, HC. •-.; 

E. Ribokienė 

gūžės 8 d. rengia Motinos dienos vesti ir išlaikyta savo labdarin- Į eisi išsiskirstė 
minėjimą. igas įstaigas. Šv. Kazimiero se-koj . 

geroj nuotai-

Moterų s-gos 69 kuopa orga- šerys čia įsikūrė 19.'i2 metais, j Vilos seselės reiškia nuosir-
Per tuos metus išaugo vilos'džią padėką kunigams, rėmė

joms, rėmė^tms. draugijoms, 
mokykloms ir visiems, kurie 
prisidėjo prie šio sėkmingo 
seimo. Ypatinga padėka tiems, 
kurie atvyko iš toiimų kolonijų 
— Woreester, Mass., Bartimore, 
Md.. Shenandoah. Pa., Philadel-
phia, Pa. Išreikšdamos savo 

Rimantas Vaitas, Vandos ir dr. Oto 
no Vaitų sūnus. Detroit, Mieh.. bai
gia Lahsr High School. Yra baigęs 
lituanistinę mokyklą, šoko tautinių 
šokių grupėj "šilainėj" Studijuos 
premedieal Mkfoigano universitete. 
Dearborn Camp. 

nizuotai dalyvauja Aušros Var
tų bažnyčioje 9 vai. ryto šv. Mi
šiose. 

Šv. Kazimiero bažnyčioje Mo
tinų intencijai iškilmingos šv. 
Mišios 10 VU. Dalyvauja Mote
rų s-gos narės ir kt.-

Po šv. MiŠių Šv. Kazimiero 
tpar. salėje mamytėms ir visiems 
atsilankiusiems pusryčiai ir Auš
ros Vartų lituanistinės m-los mo
kinių tai dienai pritaikinta prog
rama. 

Visi kviečiami atsilankyti. 
J.B. 

Holland, Pa. 
JUOZAPO MARIJOS VILOJE 

Sekmadienyje, balandžio 24 d.; 
įvyko Šv. Kazimiero seserų fy-i 
tinių kuopų rėmėjų seimas Juo
zapo Marijos viloje, Holland. 
Pa. 

aukštesnioji mokykla, kurią jau 
yra baigę šimtai moksleivių, 
yra Šv. Juozapo senelių prie
glauda, kurioje nemažas skai
čius senelių yra seselių prie
žiūroje. 

Baigiant posėdžius, buvo lai
mėjimai, kurie atnešė gražaus 
pelno seimui. Seimas baigtas I dėkingumą, vilos koplyčioje se-
palaiminimu Šv. Sakramentu, selės atsimena savo brangius 
Prieš išsiskirstant svečius sese
lės pavaišino užkandžiais. Ka
dangi oras buvo labai nepalan
kus, nebuvo galima pasidžiaug
ti žavia vilos gamta, bet visgi 

rėmėjus maldoje. SMA 

— Sunkiausia yra gyvenimo naš
ta, nieko neturint nešti. 

Harold Hayden 

AUKOTIS IR AUKOT! 
(Atketta i i 3 poft.) 

'm — Yra natūralm, kad, kaip kiek
vienas didesnis užmojis, daugiau 
Eeikalaujantis lėšų, sukelią opo
ziciją, taip ir pr i^ šį veikalą opo
zicijos balsai pasireiškė. Bei jų 
|»ivo nedaug. YpaČ opozicijos gal
vosena buvo netiksli, kai jie siū
t į vefl^rm fttfrfrlctts pfrrtgtt pa
naudoti kitam tikslui. Jau sutelk
tos veikalui lėšos ir nuolatinis 
naujų pe&h\ifmTMit>rm augimas 
parodo, kad opozicija nepakenks 
užsibrėžtam tikslui — veikalu! iš
leisti.' Mafftu, kad tvliretieji LF 
nariai, jei ne visi, tai daugumas 
jų balstpeįa už veikalą. 

—iCdda veikalas turi pasifody-
dyti ir feofea sunkumų, dar nu
matote pfM jį išleidžiant? 

—^ Veikalą numatoma paruoš
ti spaudai dar Šiais metais. Sun
kumai k klJtf?s STKidarytų tada, 
jei į veikalą būtų nutarta įrašy
ti ii tuos narius, kurie įstoja 1977 
m. Tuo tarpu tas klausimas yra 
atviras. Jis mamatomas svarstyti 
redakcinės kolegijos posėdyje arti
moje ateityje. V! k 

Vytas, Petras Rauekis, Birutės ir 
Vytauto Rauckių sūnus. Detroit. 
Mch., baigia Imlay City Hign 

Studijuos 
Roehester, Mich. 

Worcester, Mass. 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 
LB Worcesterk» anvl. v-ba 

Seimas prasidėjo šv. Mišiomis 
vienuolyno koplyčioje 11 vai. 
ryte. Šv. Mišias atnašavo vi-; 
los kapelionas kun. K. Širvaitis 
už gyvus ir mirusius rėmėjus. 
Pamoksle pabrėžė rėmėjų au- \ 
veiktus darbus ir skatino toliau Į 
remti seselių kazimieriečių dar
bus ir įstaigas. 

Po šv. Mišių, mokyklos ka
vinėj įvyko seimo pietūs. Sei-| 
rno posėdis praskiėjo 1:30 vai. j 
po pietų mokyklos salėje. Sei- Į 
mą atidarė rėmėjų pirmininkė' 
Marijona Setkowsky, maldą at
kalbėjo kun. K Širvaitis. To
liau buvo valdybos rinkimai. 
Išrinkta buvusi pirm. M. Set-
kovsky. vicepirm. Betty Arrig-
hy, sekretore Ona Paskal, rė-
m ė ^ dv. vadas — kun. K. Šir
vaitis, rėmėjų vedėja — ses. 
Catherine Marlė. 

Posėdyje buvo išdalinta pa-Į 
inžineriją Oak- liudijimai rėmėjoms, kurios jau 

daugelį metų aukojosi seselių 
labui. 

Buvo iškeltas klausimas, kaip | 
būtų galima daugiau paskatinti. 
stoti į rėmėjų eikš. Rėmėjų | 
pastangomis, pasiaukojimu, fl- j 

ge- nansine pagalba seselės gali 

« 

* * • T * * • i 

Gen. šf. pik. ANTANUI RĖKLAIČIUI miras, 
širdingiausią užuojautą reiškiame dukrai VIDAI ir 
sūnui VYTAUTUI su šeimomis ir kitiems giminėms. 

LD.K. Birutes Draugijos 
Centro Valdyia ir Chicagos Skyrius 

A. + A. 
Gen. št. pik. ANTANUI RĖKLAIČIU! mirus, 
jo sūnui inž. VYTAUTUI ir dukrai VIDAI su Girno
mis, kitai giminei bei artimiesiems reiškiame šir
dingiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Gražina ir Mikas Gražiai 
Dr. Jonas Gete 

——— "fclTff iTft . 

fflULS GČLTNYC1A 
1PEST f*rd SREKT 
PR 848U Ir PB 8-MM 

Taip^pst naujoji Barbama Ir 
aVMtavi. 

9TORE 
• m SomOmmt Bw», 0*k Lava. 

Tai 4a»-L>18 

šimtametei motinai 

A. t A. ANELEI PIKŪNIENEI 
Lietnvoje mirus, jos sūnum dr. JUSTINO ir STASIO PIKŪ-
NAMS s« šeimomis ir Hknsiems artimi<-sietris Lietuvoje gilaus 
skausmo valafldoi nuoširdžią užuojautą, reiškia 

JADVYGA IR ADOLFAS DAMUšIAI 
ADA IR VACYS LĖLIAI 
VITA IR BENEDIKTAS NEVERAUSKAI 
ANE SIRGSDIENE 

Netekus mielos m:čiutės 

A. t i DOMICĖLĖS BRUŽIENĖS, 
mūsų tautiniu šokių grupes narę STJSAN KIBARTAI-
TC, jcs tėvelius ir visus gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Tautiniu šokiu Grupe Suktinis 

A. f A. 

Gen. št. pik. ANTANUI RĖKLAIČIUI mirus,1 

jo sūnui VYTAUTUI, marčiai RIMAI ir vaikaičiams 
VIDAI, ELYTEI ir POVIULI reiškiame gilią užuojau
ta, 

Aleksas ir Zina Pociai su šeima 
• » 

A. t A. BRONIUS KIRKUS 
Gyveno Burbank, Illinois, 
Mirė geg. 4 d., 1977. sulaukęs 92 m amžmns. 
Gimė Lietuvoj* Pasiušvio valač, Danfeaghj kaime. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
PasiUkn dideliame nuliūdime Žttlona Gene Lietojoje, duktė 

Neringa su šeima Lietuvoje, sasuo Leonidą Kazėnas su vyru 
Gediminu, brolis Lindas. Kirkus su žmona Irena ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 
^"estern Avenue. 

-
Laidotuvės i vyks šeštad., geg. 7 d iŠ koplyčios 1(1 vai. ry

to bus atlydėtas į 0*ė. m. Marijos Gmumo parapijos bažnyčią, 
kuriojer jvyka germlRgoe pamaidos už velioraes sielą. Po pamal- j 
dų bus nulydėtas j šv. Kazimiero Hetuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus rf pažjsta-t 
mns dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žinom, duktė, sesuo, broKs ir airi Riminės. 
Laid. direkt Evana ir Stota, tft. t^t^Hf^ 

• M 

Mielą mūsų choro narę 

MARY BANKY IR JOS SUIMA. 
braigiam vyrui ir tėvui 

A. t A. Joseph N. Banky minis, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Chicagos I 'etuviu Choras Pirmyn 

Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI į 

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

4830-34 South Callfomla Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonai — YArdf 7-1741-2 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR SOROS 
TBTS MODKRNIAKOB BOPLTOlOB 

2533 West 71 St. Tol. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhtll 3-2100-S 

anura AtnoMOBiuLAJEs STATYTI 
I T i t 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laldotuvty Dirok erlu Asociacijos Nariai 

• •'-»•' • • • * ^ > « i . . . - . . - . l l M . • • . . A . * . — . . . i.i— i . . — 

ANTANAS M, PRILUPS 
TOMAS ir LAURYNAS UBARABSK4S 

SO. UTUANIOA AVK. 7-S401 

STEPONAS C LACK (UCKAWICZ) Ir SONOS 
K14 W. 2Srt PLACE TaL TT į h l i T4C71 
MM W. 89tfc STBiara TaL nFpnhia 7-12U 
I10» Sootlmaa* Hlgfavsy, PaJoa BlUa, DL Tat 9f4-4410 

PETRAS RIEU0RAS 

4*48 HO. CALIFO&NTA A VU. TaL 

POVILAS L RIDIKAS 

SS54 HO. HAL8TKD STREET 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

tSia SO. LITUANIOA AVE. TaL T-U38-89 

VASAIT1S - BUTKŪS 
1440 SO. Setfi Ava^ C3CEBO, UJU M . M0OS 



' 

DRAUGAS, penktadienis, 1977 m. gegužės mėn. 6 d. 

X "Draugo" atkarpoje šian
dien pradedame spausdinti Lie
tuvos karo aviacijos lakūno — 
veterano pulk. ltn. Leonardo Pe-
secko atsiminimus — pasakoji
mus. 

X Dr. Algirdas Kavaliūnas, 
dirbąs Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
kartu su daugeliu gydytojų da
lyvavo konferencijoje, kurioje 
buvo svarstomi vėžio ligos klau
simai, ir skaitė specialiu klausi
mu paskaitą. 

X Tautų festivalyje Borming-
ton, IU.. šį šeštadienį, gegužės 
7 d., 7 vai. v. šoks Jaunimo 
centro studentų šokių ansamb
lis, vadovaujamas Leok. Braž-
dienės. 

X Kun. Michel Bourdeaux, 
žymus britų protestantų kuni
gas, buvo atvykęs į Chicagą. 
Lankėsi liet. evangelikų "Tėviš
kės" parapijoje ir išreiškė savo 
rūpestį dėl persekiojamų bažny
čių komunistų užimtuose kraš
tuose, ypač pačioje Sovietų Są
jungoje. 

X XXIV lietuviškųjų studijų 
savaitės finansų komisija Vokie
tijoje prašo tautiečius paramos 
šios vasaros Studijų savaitei, į-
vyksiančiai liepos 31 — rugpiū-
eio 7 d. d. Anglijoje, netoli Lon-

X Lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužės 11 d., 7:30 vai. vak. Da
riaus ir Girėno salėje M. Kiela 
papasakos apie įsikūrimo sąly
gas Sunny Hills, Fla., V. V. Bar
ais bus pagrindinis kalbėtojas 
ir parodys skaidrių iš kiniečių 
architektūros. Nariai laukiami 
susirinkime. 

X Dr. Jonas Zdanys, Ne-
wington, Conn., didelis lietuviš
kos knygos mylėtojas, užsisakė 
"Drauge" įvairių knygų bei lei
dinių už 42 dolerių sumą ir gra
žiai papildė savo rinkinius. 

X Irenos Paulauskaitės su 
Stephan Schmit sutuoktuvės 
bus gegužės 7 d. 3:30 vai. p. p. 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje Marąuette Parke. 
Vestuvių pokylis bus 7 vai. vak. 
Niko restorane Bridgevievv, 111. 
Jaunoji yra H. ir Z. Paulauskų, 
gyvenančių Marąuette Parke, 
duktė. 

X Motinos dienos proga Tė
viškės parapijos sekmadieninės 
mokyklos vaikai atliks progra
mą per Barčus šeimos radiją šį 
sekmadienį 8:30 v. r. 

X Jonas Minelga, vaikų lite
ratūros kūrėjas, staigiai susir
go ir paguldytas Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. 

X Motinos dienos minėjimas 
Liet. evangelikų liuteronų para
pijoje ruošiamas šį sekmadienį. 
Bus pamaldos, o po jų parapijos 
salėje parengimas, skirtas moti
noms. 

X Po du doleriu aukojo: An-

Chicagos žinios 
DR. SALK CHICAGOJE 

IS A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Moterų s-gos 54 kuopa 
Skiepų nuo polijo isradėjes per Motinos dieną — gegužės 8 

dr. Jonas Salk kalbės Illinois' dieną 10:30 vai. šv. Mišių metu 
Technologijos instituto bankete, | priims bendrą komuniją Dievo 
kuris įvyks šeštadienį 6 v. v J Apvaizdos bažnyčioje, Detroite, 
Hyatt Regency viešbuty. Mich. Prašome nares dalyvauti. 

Birželio 12 dieną bus svarbus 
DAUG SKAITYTOJŲ susirinkimas Kultūros centre. 

Dienraštis "Sun-Times" kas- Valdyba prašo nares dalyvauti 
dien spausdina 574,587 egzem- susirinkime, 
pliorius, o sekmadieniais — Mirė St. Petersburge, Fla., 
694,227 egz. Sakosi, pasiekęs Jonas Virdis, vienas klubo stei-
aukščiausią tiražą kaip bet ka- gėjų, balandžio 17 d. Juo-

IV Lietuvių festivalio komitetas Toronte. Iš kairės i dešinę: K. Mikšys, M. Kalvaitiemė. L Ranosz, J. Sima
navičius, I. Kairienė, kun. J. Staškus, A. Mingėla, G. Repciene, A. Jucienė. E. Kudabienė ir V. Ignaitis. 
(Nuotraukoj t rūksta: A. Petraitienes, D. Kuolienės ir A. Juozapavičiaus.) Festivalis įvyks gegužės 21-29 d. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

dono. Norima padėti studijų sa- Į tanas Jurgėla, J. P. Pažemėnas, 
vaitės rengimo komisijai apmo- j Ant. Beniulis, Pranas Banevi-
keti keliones iš toliau atvyks- i čius, Algis Jomantas. Ačiū. 
tantiems paskaitininkams (lau
kiamas Tomas Venclova iš JAV 
-bių) ir padaryti žymesnių nuo
laidų jaunimui už pragyvenimą. 
Aukas siųsti: Litauisihe Stu-
dienwoche Konto Nr. 8. 9340. 
02 Volksbank Kreis Berg-
štrasse, Bankleitzahl 533 915 
00; 6840 Lampertheim. 

X Cicero Liet. Namų savinin
kų susirinkimas įvyks gegužės 
10 d., antradienį, 7:30 v. v. pa
rapijos mažojoje salėje. Studen
tas Arvydas Zygas papasakos 
apie lietuvius, gyvenančius Len
kijoje, paįvairindamas skaidrė
mis. Įėjimas laisvas. 

X LB Bostono Apylinkės Vai
dyba, per jos vicepirm. Br. Pa
kulį, paskyrė 50 dol. penkioms 
metinėms LITUANUS prenu
meratoms: keturiems iki šiol 
dar negavusiems apylinkės uni
versitetams ir "The Christian 
Science Monitor", kuris yra pla
čiai žinomas ir įtakingas, o taip 
pat pabaltiečiams prijaučiantis. 
Viename iš universitetų yra 
Amerikos diplomatijos mokyk
la, (pr.) 

X Už Lietuvos Dukterų dr-jos 
narių gyvas ir mirusias motinas 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
gegužės 8 d. 12 vai. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Narės prašomos 
dalyvauti (pr.). 

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Reashaw, Inc., patarnauja ak-

X Stanley A. Keliuga, Det-
roit, Mich., mus maloniai pasvei
kino, atsiųsdamas metini pre
numeratos mokestį ir 12 dolerių 
suką. Labai ačiū. 

Balandžio 29 d. Jaunimo centre ! 
Chicagoje buvo suruoštas "Laiškų į 
Lietuviams"' vakaras, kurio metu i 
pagerbtas ilgametis dramos akto
rius Jonas Kelečius. Čia matome 
jį, atliekanti meninę programą 

Nuotr. Algirdo Grigaičio 

"\>»*> 

X Dail. Ada Korsakaitė - Sut
kuvienė nupiešė labai gražias 
fantastines dekoracijas "•Daina
vos" ansamblio statomo scenoje 
muzikinio veikalo "Kūlgrinda" 
spektakliams, kurie įvyks gegu
žės 7 ir 8 dienomis Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Jai techniškai talk'ninkavo dail 
Marija Ambrozaitienė ir dail. 
Jurgis Daugvila. (pr.) 

X Tradicinis Dzūkų u r-jos 

ŠVIETIMO TARYBOS 
POSĖDIS 

LB Švietimo tarybos posėdis 
įvyko balandžio 26 d. Chicagoje, 
Jaunimo centre. Posėdį pradėjo 
pirm. Bronius Juodelis, supažin
dindamas su naujais švietimo 
tarybos nariais — sekretore Ire
na šereliene, religinio auklėjimo 
vadovu kun. Antanu Saulaičių 

j ir "Švietimo Gairių" administra-
: tarium Jonu Bagdonu. J. Pla-
• čas padarė pranešimą apie švie-
I iimo leidinių komisijos ruošia
mus spausdinius. Juozas Masi-

{Licnis aiškino apie išleidimą 
vyresnėms klasėms literatūros 
vadovėlio ir pratimų, kurie yra 
paruošti, komisijos peržiūrėti ir 
pripažinti tinkamais mokyk
loms. Irena Pemkuvienė refera-

; vo prad. mokyklų programų 
sudarymo klausimą. Pradžios 

' mokykloms yra ruošiamos nau
jos programos, kurios pritaiko-

• mos laikų reikalavimams ir mo
kinių pajėgumui. Programos 
bus paruoštos iki šių mokslo 
metų pradžios. 

Faustas Strolia plačiai kalbė
jo apie dainų programą lituanis
tinėse mokyklose, nes mažie
siems trūksta tinkamų dainų ir 
dainų vadovėlių. Švietimo ta
ryba pavedė Faustui Stroliai su
kviesti komisiją, paruošti dai
nų programą ir vadovėlių. Nu
tar ta lituanistinėse mokyklose 

enodinti mokslo metus. 
Mokslo metų pradžia bus pir
mas šeštadienis po Darbo dienos 
Šventės, o pabaiga birželio pir
mą šeštadienį. Švietimo taryba 
paskelbė balandžio mėnesį švie
timo tarybos leidinių ir spaudos 
platinimo mėnesiu. Spaudos 
platinimas pratęsiamas iki gegu
žės 15 d. Švietimo tarybos 
spausdiniai Chicagoje gaunami 
"Draugo" administracijoj, Vaz-
nclių ir Marginių prekybos na
muose. Didelį pasisekimą turi 
jaunimui skirti skaitiniai: Juozo 
Toliušio "13-toji laida" ir V. 
Ramono "Dulkės raudonam sau
lėleidy". Pirm. Br. Juodelis pri

minė, kad rugpiūčio 14—21 d. j sėkmę, kad balsavimuose jai 
Dainavoje įvyks mokytojų stu-Į suteiktas didžiausias balsų skai-
dijų pedagoginė savaitė, į kurią čius, išrenkant ją į "Senior Citi-
kviečiami mokytojai ir studi-;zen of the Year" sąrašą. Lin-
juojantis jaunimas. Be to, pir- kim Albinai Poškai būti išrink-

da. 
BRANGS PIENAS 

Pasirašyta nauja sutartis su 
pieno išvežiotojais. Jų atlygini
mas per trejus metus pakils 57 
dol. savaitei. Dėl to ir f ienas 
gali pabrangti. 

KLAUS APIE MOKYKLAS 

Daugiau kaip milijonas tėvų, 
moksleivių ir mokytojų Chica-

zas Rinkus mirė kovo 17 d., 
Elena Mendelienė mirė balan
džio 2 d. 

— Peticijas prezidentui Jim-
my Carteriui, paruoštas St. Pe-
tersburg, Fla., Jungtinio Lietu
vių organizacijų komiteto, jau 
pasirašė per 200 asmenų š. m. 
balandžio 17 ir 23 d. klube ir 
24 d. Altos piknike. Peticijose 
lietuviai dėkoja prez. Carteriui 

goję bus paprašyti užpildyti į į vedamą per pasaulį akci-
klausimų lapą, nurodant, kokius » k o v o t l « z m o š a u s *.]*+ 

cio teises ir prašo prezidento 
mininkas informavo, kad gegu
žės 7 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje LB Vidurio Va
karų apygarda, vertindama li-
tuanistinių mokyklų veiklą, mo
kytojų, vedėjų ir direktorių pas-
taigas ir pasiaukojimą, ruošia 
specialų vakarą, kuris skirtas 
pagerbti lituanistinių mokyklų 
mokytojus ir jų vadovybes. 
Kviečiama Chicagos ir jos apy
linkės visuomenė savo atsilan
kymu pagerbti lituanistinių mo
kyklų mokytojus. 

J. Kaunas 

tai toje įvertintų darbuotojų ei
lėje ir gauti atžymėjimą. — K. 

METINEI FOTO PARODAI 
ARTĖJANT 

pagerinimus jie 
mokyklose. 

siūlytų įvesti 

TURTINGA APSKRITIS 

Asesoriaus įstaiga paskelbė, 
kad nuosavybių vertė Cook ap
skrity pasiekė naują aukštą ly-

NTBATJDĖ VAISTININKĄ 

Lietuviai fotografai išeivijoje 
nors ir plačiai išsiskirstę, kartą gį, 14,454,148,000 dol 
metuose suruošia parodą. Pra
ėjusiose penkiose parodose savo 
darbus buvo išstatę per 150 fo- Milijonines apyvartas turinčio 
tografų. Nemaža grupė paro- Ziperstein klinikų sindikato va
dose dalyvauja veik kasmet. elovo Eugene Zipersteino, 32 m., 

Fotografija tai viena iš ne- leidimas užsiimti vaistininko 
daugelio temų, kurią gali disku- praktika buvo atimtas. Taip pat 
tuoti ir bendrą kalbą rasti jau-atimtas leidimas jo Haymarket 

I ni studentai ir patyrę veteranai, j Drugs vaistinei. Tai padaryta 
j Pažvelgus į šią grupę, matome i už neleistiną piktnaudojimą me-
Į ir dar tik bepradedančius ir dicaid paramos. 

Albina Poškienė buvo išrink- jau stipriai besireiškiančius I • 
t a "Citizen of the Year" Mar-' fotografus. Neminint mūsų kolegijos ir centro valdybos su-
ouette Parko senierų ketvirta-! profesionalų, kai kurie mėgėjų į tiko būti vicepirm. Z. Dailidka. 
dienio klube, kuris susirenka | jau yra pasirodę ir amerikiečių | Finansiniais reikalais ir tech-
Parko salėje kas sekmadienio j fotografų tarpe ar tai vietinio j nišku darbu rūpinsis centro 
ir ketvirtadienio popietę. Ji yra;pobūdžio ar net ir didesnio|valdyba. 

A. POŠKIENĖ TARP 
PASIŽYMĖJUSIŲ ASMENŲ 

šio klubo iždininkė. 
Rinkimai vyksta kartą me

tuose pavasarį, i* kandidatai 
renkami labai kompetentingu 
būdu. Kiekvienas kandidatas tu
ri pasisakyti apie savo veiklą, 
pareigas valdybose ir t. t. Visoj 
Chicagoj išrenkama nemažas 
skaičius, o paskui iš tų išrink
tųjų Parkų administracija įver
tina tik apie 50 daugiausiai pa
sidarbavusių. Jiem bus įteikti 
atžymėjimai birželio 1 d. Con-
rad Hilton viešbuty. 

A. Poškienė, išreikšdama sa-

masto foto parodose. 
Ir šiais metais, šeštoji lietu

vių fotografų išeivijoje darbų 
paroda įvyks lapkričio 11—20 
d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
Lietuvių foto archyvo globoje. 
Darant išvadą iš praeities, tai 
iietuvių visuomenės laukiamas 
ir stipriai remiamas įvykis. 

RB. 

VEIKALAS 
"RYTŲ LIETUVA" IŠEIS 

Vilniaus krašto lietuvių są
jungos centro valdyba ryžosi 
realizuoti seną sumanymą, iš-

bių pirkime ir pardavime. Susi- [ halius įvyks geg. 14 i , 7:30 v. 
domėję skambinkite 332-0560. 

(pr.) 
X "Kūlgrindos" spektakliai 

prasidės punktualiai: šį šešta
dienį 8 vai. vak. ir sekmadienį 
3 vai. popiet Bilietų kasa Ma-j direktorių pagerbimą, kuris į-
rijos aukštesniosios mokyklos: vyks gegužės 7 d., 7 vai. vaka-
auditorijoje bus atidaryta dvi re. Jaunimo centre, bus galima 

v_ Jaunimo centre. Staliukus 
rezervuoti telef. 927-3375, 
925-9159 arba 927-5980. (pr.) 

X Bilietai į Lituanistinių Mo
kyklų mokytojų ir vedėju, bei 

gauti ir prie įėjimo. Auka 
I $12.50, studentams $7.50. Šo
kiams gros Neo-Lituanų orkes
tras, (pr.) 

valandas anksčiau prieš spek
taklių pradžią. Dainavos an
samblis nuoširdžiai prašo publi
ką nesivėluotl. (pr.). 

X Dabar pats laikas paduot' X Operos so!. Afgirdo A. Bra-
jGsų kailinius vasarai į apsaugą izio vadovaujama ekskursija j 
j modernišką šaldomą sandėlį. Šv. Žemę ir Graikija įvyks 
Jei reikalinga perdirbame, patai- lapkr. 11 iki 21 d. — 10 dienų. 
some ir išvalome. Prašau pa- S 1.174.00 iš Chicagos (dviese 
skambinkite — atvažiuosiu pa- kambary). Dėl informacijų 
imti, ir atgal atvešiu. Norman kreiptis į American Travel Ser-
Burstein, 185 N. Wabash Ave„'vice Bui-eau, 9727 S. Western 
2-ra« ankštas, Chicago, UI Tel. ».v*„ Cfcjcagn. 111. 6004." T<»1. 
2S3-582& X»k.) j 238-9787. jsk.) 

įgaliojimus ar įgalioti kitus. LF 
valdyba to negali padaryti. 

X Cicero Lietuvių krikščioniu 
demokratų s-gos Cicero sk. su
sirinkimas - pobūvis įvyks Šv. 
Antano parap. salėje gegužės 
7 d. 7 vai vakare. Paskaitą 
skaitys dr. K. Šidlauskas tema: 
"Krikščioniškoji demokratija ir 
kitos sistemos". Meninę dalį 
atliks sol. Jūratė Tautvilaitė. 
Svečiai bus pavaišinti kava ir 
užkandžiais. 

X Leopoldas PHura, Hamil-
ton. Ont., Kanadoje, siųsdamas 
prenumeratos mokestį, savo 
laiške išreiškė norą paremti 
dienraštį ir pridėjo 10 dolerių 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Donins Remys, Clarendon 
Hills, 111.. prie prenumeratos 
^ok^seio pridėjo didesnr anka 
Ačiū. 

vo kvalifikacijas ir supažindin
dama su savo darbais, kurie leisti Lietuvos rytinių etnogra-1 

daugiausia buvo tarp lietuvių, finių sienų studiją. Centro val-
pažymėjo, kad ji yra Lietuvių fflgS paprašytas, vicepirm. Z. I 
Katalikų susivienijimo centro Dailidka užmezgė ryšius su! 
direktorė, jo 163-čios kp. nuta- prof. J. Puzinu. buvusiu Tyri-j 
rimu raštininke išbuvo 33 m.,' ™ų instituto pirmininku prie 
o dabar yra 100 kp. finansų Vliko, kur yra sutelkta nema-
sekretorė. Moterų sąjungos 67- žai medžiagos iš šios srities, 
toj kp. ėjo finansų sekretorės ^ » reikalu pasitarimas įvyko 
pareigas 30 m. ir yra tos orga- balandžio 17 d. VKL s-gos cen-
nizacijos garbės narė. Paminė- tro valdybos pirm. dr. J. Šal-
jo ir kitas organizacijas, kaip nos rezidencijoje, Grayslake, 
Cardinal Mundelein Knights of.El-
Columbus Ladies Aux., šv. Te-1 Pasitarime dalyvavo svečias 
resės draugiją, St. Adrian senio- P r o f• J - Puzinas ir valdybos 

Z. Dailidka. V. Šimkus, 
D. Šukelis, V. Gasperienė ir Chi-

Lekas. 

pagelbėti atstatyti tas teises ir 
Lietuvoje. 

— A. a. Petras Kazlauskas, 
gyvenęs St. Petersburge, Fla., 
staiga mirė kovo 1 d. Paliko 
sūnų Adolfą, dvi seseris Lietu
voje ir seserėną Stasį Astrą, 
gyvenantį Grand Rapids, Mich. 

KANADOJE 
— Londono, Ont., LB apylin

kės valdyba intensyviai ruošiasi 
1977 m. Lietuvių Dienoms. Pa
rengiamieji darbai eina gana 
sklandžiai. Jau parūpintos salės 
didžiajam baliui ir koncertui. 
Salės labai erdvios, didelės, to
dėl iš anksto kviečiami visi į 
Londoną Padėkos savaitgalyje. 

— Tikinčiosios Lietuvos dieną 
— kovo 7 Kanados lietuvių 
šventovėse suaukota $8,080 reli
ginei Lietuvos šalpai, kurią glo
boja vysk. V. Brizgys. 

ARGENTINOJ 
— Bruno Gaščiunas jau treti 

metai gyvena ir dirba RioGal-
legos. Jis yra vis siuntinėjamas 
prie naftos versmių. 

— Sidabrinis jubiliejus. Kun. 
Juozas Petraitis, MIC, lietuvių 
bažnyčios klebonas ir namo vir
šininkas, šių metų gegužės 22 d. 
švenčia kunigystės 25 metų ju-

Valdyba dėkinga prof. J . Pu- biliejų. Ta proga draugų tarpe 
zinui už įdomų turimos medžią- y r a sudarytas komitetas kuris 
gos aptarimą ir šeirnininkams ruošia pagerbimą Lietuvių salė-
sol. J. šalnienei ir dr. J. šalnai je gegužės 22 d. tuoj po lietu-
uz jų vaisingumą. V. O. viškos sumos. 

Valerijonas Šimkus pirmas 
parėmė valdybos pastangas ir 
šiam tikslui įteikė 1,000 doL 
čekį, taip pat pažadėjo dar sti
priau paremti, kai veikalas 
išeis. Centro valdyba reiškė 
padėką Onai ir Valerijonui 
šimkams už jų stambią auką. 
Tikimasi, kad ir kiti paseks jų 
pavyzdžiu. 

X Lietuvių fondo valdyba 
praneša, kad L F nariai, kurie 

j buvo įgalioję a. a. pik. A. Rėk
la i t į , prieš suvažiavimą gali už- r u s i r k i t a s organizacijas, kurių r anai: 
' eiti į fondo būstine ir rasiimti i n a r ^ J* y**. 

Jos kalbos lietuviškos veiklos c a S 0 S s k - P i r m- J 

ribose klausėsi 180 narių: sve
timtaučiai klausėsi su įdomumu, 
o lietuviai nariai džiaugėsi ir di
džiavosi girdėdami tokį lietuvių 
vardo iškėlimą ir tokios veiklos 

Supažindinkime Amerikiečius su mūsų tautos 
kančiomis ir tikinčiųjų persekiojimu — 

TIE VIOLATIONS 0F HUMAN RIGHTS !N S0V1ET 
0CCUPIED LITNUANIA, a report for 1976, 

Knyga dokumentuota ir akademiškai paruošta. 160 
pusi. Išleido JAV LB Krašto Valdyba. Kaina $4.25 su 
persiuntimu. Gaunama: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ 
Chicago, B 60629 

Per Atvelyki Clevelar.do šv. Jurgio 
parap, bažn\ toje šv Mišias atna
šavo vysk. J A Hickey. šv. Mišių 
auką neša O ir A. Mfikulskiai. 

V'iot.r VI Raeev » .*.•& 

Centro valdyba yra dėkinga 
prof. J. Puzinui už sutikimą 
vadovauti redakcinei kolegijai. 

Prof. J. Puzinas labai išsa
miai aptarė iki šiol surinktą 
medžiagą, kuri galėtų būti pa
naudota. Lietuvos rytinių etno
grafinių sienų studijai. 

Valdyba, išklausiusi prof. J. 
Puzino kalbos ir pasiūlymų, nu
tarė stengtis išleisti plačios 
apimties veikalą apie "Rytų 
Lietuvą", kur be etnografinių 
sienų įeitų Vilniaus pradme
nys pagal paskutiniausias ar
cheologines iškasenas, Vilniaus 
universiteto reikšmė, statyba. I 
papročiai, tarmė ir t. t. 

Reikalas yra skubus, mūsų 
mokslinės jėcos kaskart mažė
ja, todėl prof. J. Puzinas pažą-1 
dėjo artimiausiu 'aiku sudaryti <. 
redakcinę kolegiją. 

Rvfcninkn tarp mtekctaės! 

RUSSBOOK 
SAVHMGS*. 

Q u * r t « r l y 
OUR SAVINOS 
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IARNUPT0 

see usfor 
UJ0JI& finatidng. 

AT OUR 10W RATES 

INSURED 

Mutual Federal 
Savings and Loan £ 

382 WBST CEUIAK IOAD GBKAGO, SUNOS 
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