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Aštuonis smūgius rusams! 
Vien protestų Maskvai neužtenka, reikia ir greito veiksmo 

WashIngtonas. — "Suduokime 
aštuonis smūgius rusams", sako 
kolumnistas Patrick Buchanan 
CNYT' Special Features. "Chi-
cago Tribūne"). Ačiū Dievui 
dėl pačių rusų komunistų žioplu
mo. Dėl Gromyko Įžeidimo pre
zidento, sakant, kad jis blogai 
informuotas apie Zairą, dėl bru 
talaus pasielgimo su disidentu 
Orlovu, dėl žudynių Shaboje, 
Amerikoj sovietų gynėjai privers
ti patys gintis ir teisintis. Paga
liau ir Carteris, ir Brzeziriskis pa
juto tikrą padėtį. Dar pernai Car
teris Notre Dame kalbėdamas 
buvo paminėjęs, kad Amerika 
pradeda pagyti nuo nereikalin
gos komunizmo baimės. 

Po viso to, kas dabar daroma 
Kremliuje, neužtenka protesto 
ženklan vien sulaikyti Califano 
vizito Maskvon. Reikia ko dau
giau. Čia siūlo kolumnistas: 

1. B JT turi būti atšauktas 
ambasadorius Andrew Young. Jo 
naivūs aiškinimai apie sovietų ir 
kubiečių buvimą Afrikoj parodo, 
kad jis visai neturi supratimo 
apie Afriką ir jo žodžiai neside
rina su Amerikos politika. 

2. Amerika turi vienašališkai 
pritarti Rodezijos sutartai politi
kai apie valdžios perdavimą juo
dųjų daugumai ir pažadėti jai vi
sokeriopą pagalbą. 

3".Kartu su Prancūzija, Britani
ja, Belgija, Maroku ir Egiptu tu
ri padėti Zairui išlaikyti Shabos 
provinciją, ir prezidentas turi pa
prašyti Kongreso duoti laisvas 
rankas tiesiogiai ar netiesiogiai 
padėti provakariečiams Angolos 

kovotojams. 
4. Amerika turi nutraukti 

SALT derybas ir pradėti gamin
ti neutrono bombą, B-l bombo
nešį ir vairuojamas raketas. Paul 
Wamkes vedamos derybos ir ga
limas susitarimas, jei toks bus, 
nebus ratifikuotas Senate, nei to 
reikia daryti. Pagal tą susitari
mą Amerika liktų iki 1985 tik 
su raketomis, paleidžiamomis iš 
žemyno, kurias lengva sunaikin
ti; su senais bombonešiais, ne
galinčiais prasiskverbti į Sovietų 
erdvę; keliomis povandeninių lai
vų raketomis. Jei sovietams per 
tą laiką pavyktų sužinoti, kaip 
tuos laivus susekti ir sužinoti jų 
buvimo vietą^ mes a'sidurtumėm 
tarp dviejų pasirinkimų: pasiduo
ti arba nusižudyti. 

5. Carteris turi reikalauti, kad 
NATO padidintų savo gynybai 
skiriamą gamybą, o Amerika nuo 

šiandien skiriamų 6 procentų 
skirtų 10 proc padidinti laivy
ną ir sukurti geresnę apsaugą 
nuo raketų ir bombonešių. 

6. Prezidentas turi pasakyti 
Vakarams, ypač Vakarų Vokieti
jai, kad gana su prekyba ir tech
nologijos perdavimu Rytų blo
kui, kai tas blokas jau dabar 
Vakarams skolingas 50 bilijonų 
dolerių. 

7. Kai Castro per akis meluo
ja Amerikai apie pasitraukimą iš 
Afrikos, reikia išvaryti jo diplo
matus iš Amerikos ir uždaryti 
uostus tiems laivams, kūne pre
kiauja su Kuba. 

8. Prezidentas turi pasakyti 
tautai, kokias koncesijas iki šiol 
darė rusams, ir kodėl reikia po
litiką pakeisti. Jis bus nustebin
tas, kokio neregėtai didelio pri-

I tarimo susilauktų. 

Pasimokė iš italų 

Berlynas. — Itališkojo stiliaus 
terorizmas —pradėta šauti į ko
jas per kelius. Taip buvo pašau
tas vienas advokatas, paskirta; 
ginti teisiamąjį teroristą. Kitam 
advokatui į automobilį buvo pa-
_dėta bomba. 

Jeruzalė — Izraelio Užsienio 
reikalų ministerijoj taip buvo at
siliepta į Egipto prezidento Sa-
dato nustatytą dviejų mėnesių 
terminą taikai pasiekti: "Esant to
kiam spaudimui, nustatant laiko 
ribą, derėtis neįmanoma". 

Saulėlydis Mondsee ežere, Austrijoj 

Zairo kariai Shabos provincijoje medžioja katangiečius 

Pabaltijo "holocoust" 
Chicaga. — "Turime atsimin

ti ir 'holocaust' Pabaltijy, — to
kia antrašte vakar dienos "Chica-
go Tribūne" įdėjo per keturias 
skiltis kun. Juozo Prunskio ko-
lumną. Prunskis apgailestauja, 
kad anam filme dėl žydų naiki
nimo neteisingai ir nepagrįstai 
buvo metamas kaltinimas ne tik 
naciams, bet ir pabaltiečiams. 
Faktais išskaičiuoja, kiek lietuvių 
pagal profesijas buvo išvežta su
naikinimui per pirmą bolševik* 
mėtį, o per antrą dešimt kartų 
daugiau. Savo nukankintus tau
tiečius pabaltiečius mini kasmet 
birželio mėnesį, minės ir šiemet 
Chicagoje birželio 10 Daley 
aikštėje, prie amžinosios ugnies 
židinio. 

Augusta. — Maine valstija, 
veikdama ir kitų 5 valstijų var
du, iškėlė teisme bylą, reikalau
dama atšaukti pašto siuntos pa
brangimą, laiškų iš 13 centų pa
kėlimą iki 15. Panašią bylą fe-
deraliniam teisme iškėlė ir svei
kinimų kortelių gamintojai. 
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VLIKO sąmata 1978 metams 
74,600 DOLERIŲ 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas yra lietuvių visuo
menei atvira institucija. Valdy
ba apie savo veiklą informuoja 
VLIKo tarybą ne rečiau kaip 
kas du mėnesiai. Metams bai
giantis, lapkričio pabaigoj ar 
gruodžio pradžioj, susirenka 
VLIKO seimas, kuris'svarsto pa-! 
vergtos mūsų tautos reikalus, ap
žvelgia tarptautinę ir Lietuvos 
dabartinę padėtį, išklauso valdy
bos ir tarybos darbų apžvalgos; 
aptariami ateities veiklos planai, 
priimami atitinkami nutarimai. 

Dabar skelbiama VLIKo šių 
metų sąmata. Jos projektą paruo
šė valdyba, jį apsvarstė ir pakei
timus padarė tarybos finansų ko
misija (pirm. Kęstutis Miklas ir 
nariai Juozas Giedraitis ir Jonas 
Vilgalys) ir sąmatą galutinai pri
ėmė VLIKo taryba, kurios posė
dyje dalyvavo tarybos atstovai, 
jų antrininkai ir valdybos na
riai (pirmininkavo tarybos p nm. 
Juozas Pažemėnas, sekretoriavo 

Jonas Vilgalys), viso 21 asmuo. 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto tarybos priimtoj 1978 
metų sąmatoj yra paskirta: 

I. Administracijai: 
I. Patalpų nuomai 2,500 dol., 

2. raštinės išlaidoms 3,500, 3. 
reikalų vedėjai 5,400, 4. sekreto-
rei-vertėjai 1,800, 5. reprezentaci
jai . 500. Viso administracijai 
13,700. 

II. Bcidrinci VLIKo veiklai: 
1. Skriaudų lietuviams doku

mentavimui 1,000, 2. lietuviu po
litinių kalinių reikalams 500, 3. 
jaunimo reikalams: a. semina-
narams 2,000, b. tarptautinės tei
sės stipendijai 1,800, c. jaunimo 
veiklos projektams 500. 4. para
mai kitų vykdomiems Lietuvos 
laisvinimo projektams: a. Paverg
tų Europos Tautų sfimui 300. 
b. Baltų Santalkai 350; 5. ryšių 
palaikymui ir konferencijoms 500; 
viso bendrinei VLIKo veiklai 
7,950. 

III. VLIKo Informacinei tary
bai: 

A Bendrinėm išlaidom: i. 

centro bendradarbiams 2,000, 2. 
paštui, telegr. ir telefonui 500, 
3. jaunimo informacijos talkai 
1,500, viso bendrinėm išlaidom 
4,000. 

B. Periodiniams leidiniams: 1. 
1 ELTAI lietuvių kalba 7,000, EL
TAI anglų kalba 4,800, ELTAI 
ir kitiem leidiniam italų kalba 

! 6,000, ELTAI ispanų kalba 2,000, 
' ELTAI prancūzų kalba 2,200, EL
TAI portugalų kalba 1,200; viso 
periodiniams leidiniams 23,200. 
C. Radijo bangomis tiesos žo

džiui į okupuotą Lietuvą 4,800. 
D. Neperiodiniams leidiniams: 

1. knygai anglų kalba apie Sov. 
Sąjungos genocidą Lietuvoje 
7,500, 1. anglų kalba enciklope
dinio pobūdžio knygai apie Lietu
vą 4,350, 3. leidinėliui (didelio 
tiražo) anglų kalba apie Lietuvą 
1,200, 4. trumpai Lietuvos isto
rijai 1,200, viso neperiodiniams 
leidiniams 14,250. 

B viso VLIKo Informacinei 
tarnybai 46,250. 

(Bi* draffcn) 

sajucfcs 
Lenkijoj 

Varšuva. — Lenkijoje įsistei
gė naujas disidentinis sąjūdis. Jį 
įkūrė apie 20 jaunų lenkų inte
lektualų —humanistų, sociolo
gų, istorikų ir kitų mokslo -ričių 
atstovų, pasiskelbusių laisvais 
nuo bet kokių politinių ir ide
ologinių varž'ų. Sąjūdis pasiva
dino "Nepriklausoma grupe 
moksliniam bendradarbiaviui 
ugdyti". Grupės užsibrėžtas tiks
las — suburti aplink save jau
nus mokslininkus, mokslinių pro
blemų tyrinėtojus ir kūrėjus, ne
turinčius galimybės oficialiose 
krašto mokslo institucijose pil
nai įvykdyti savo siekimų, suda
ryti jauniems mokslininkams są
lygas išplėsti tarpusavio kontak
tus ir idėjų pasikeitimų, patari
mais ir visokeriopa parama padė^ 
ti jauniems žmonėms mokslinia
me darbe. Nors naujoji disiden
tinė grupė buvo įsteigta globo
jant Varšuvoje veikiančiam 
Žmogaus ir piliečio laisvių ap
saugojimo sąjūdžiui, ji veiks vi
siškai nepriklausomai. 

AMERIKA GINS EUROPA 
TOMIS JĖGOMIS 

Washingtonas. —Prezidentas'. tik buvo prašęs. NATO gen. 
Carteris NATO viršūnių konfe- sekretorius Joseph Luns dar prieš 
rencijoj pažadėjo, kad Europa konferenciją buvo minėjęs, kad 
bus ginama visomis Amerikos jė-; nėra reikalo angažuotis dėl Afri-
gomis. Baigiamajam kemunika-1 kos^ o britų premjeras James Ca-
te, pasibaigus dviejų dienų posė
džiam-, pasakyta, jog beveik visi 
prižada gynybos biudžetą kasmet 
didinti po 3 proc. 

Sąjungininkai priėmė 15 metų 
specialų gynybos planą, kuris 
kainuos nuo 60 iki 80 bil. dole
rių. Daugiau negu pusę to plano 
išlaidų padengs Amerika. 

Vienas iš svarbiausių susitari
mų buvo siekti ginklų standarti
zavimas įgalinančio lengviau ir 
pigiau juos taisyti. 

Komunikate paminėtas Vaka
rų susirūpinimas, kad Sov. Są
junga ir jos sąjungininkai nesta
bilią afrikiečių ir besivystančių 
tautų situaciją bando išnaudoti 
savo interesams. Pareiškime tik 
nieko neminima apie jokį įsipa
reigojimą, nors to Carteris kaip 

llaghan pareiškė skepticizmą dėl 
Carterio siūlymo. 

Sovietų Sąjunga 
po 10 metę 

Wasiungtonas. — Sovietų Są
junga po 10 metų kitaip atro
dys, gali būti esminių pasikeiti* 
mų politiniu, ekonominiu, socia
liniu ir kariniu atžvilgiu, NATO 
viršūnių konferencijoj buvo pri
eita tokių išvadų. Analizę pada
rė tam tikras komitetas, Carte
rio pasiūlymu, sukurtas prieš me
tus. Dokumentas buvo nuodug
niai išnagrinėtas 15 valstybių 
vadų. 

Prieita išvadų, kad sovietai ka
ro gali nepradėti, nors savo karo 
mašinai biudžetą kasmet didina 
po 5 proc ir tam reikalui pa
aukoja nuo 11 iki 13 procentų 
visos krašto gamybos. Pastebimas 
rusų tautos gimimų mažėjimas, 
kai nerusai Sovietijoj savo prie
augliu viršija. Ypač smarkiai di
dėja Sov. Sąjungos ribose muzul-
monai, ir 2000 metais vienas 8 
keturių piliečių bus Mahometo 
tikėjimo. Muzulmonų vaidmuo 
ateistinėj valstybėj reikš labai 
daug. Numatoma, kad ir naftos 
ištekliai mažės. Politinio biuro 
nariams senstant, ateis nauji va
dai, ir be abejo turės būti nau
ja ir politika. 

Meir kaltina Beginę 
Tel Avtv. — Goldą Meir, bu

vusi premjerė, kalbėdama per te
leviziją, dabartinės Begino vy
riausybės politiką pavadino "pa
sibaisėtinai pavojingą". Beginą 
apkaltino dar ir tuo, kad jis, 
kviesdamas Sadatą į Jeruzalę, 
teikė jam vilčių nuolaidoms, 
bet tų vilčių nepateisino, Sada
tą apgavo. 

PASIPIKTINIMAS DEL ORLOVO 
NUTEISIMO 

Paryžius. —Juri Orlovo ir ki-1 kios priemonės yra priešingos 

Jai* 
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tų žmogaus teisių gynėjų nutei-
:imą sunkiomis kalėjimo baus
mėmis griežtai pasmerkė Prancū
zijos profesinių sąjungų visuoti
nė konfederacija, tarptautinė 
Amnesty International, besirūpi
nanti politinių kalinių likimu pa
saulyje, įvairios kitos politinės 
bei visuomeninės organizacijos, 
kultūros pasaulio atstovai, moks
lininkai. 

Atstovų rūmai priėmė specia
lią rezoliuciją, kuria preziden
tas Carteris ir valstybės sekreto
rius Vance raginami imtis dip
lomatinių žygių, siekiant apsau
goti Sovietų Sąjungoje ir jos val
domuose kraštuose persekioja
mus žmogaus teisių gynėjus. Re
zoliucijos tekstas buvo oficialiai 
įteiktas sovietų ambasadai Wa-
shingtone. Pagalbos šauksmu 
Prancūzijos vyriausybė pažymė
jo, jog nuteisimas pavienių asme
nų ar grupių, kovojančių už Hel
sinkio nutarimų vykdymą, prieš
tarauja Helsinkio konferencijoje 
prisiimtiem į įpareigojimam ir 
nesiderina su Prancūzijos ir Sovie 
tų Sąjungos praėjusiais metais 
pasirašytąja sutartimi, kuria abi 
valstybės įsipareigojo bendrai 
dirbti, siekiant tarptautinės įtam
pos sumažinimo. 

Olandijos vyriausybė giliai ap
gailestauja, kad sovietų valdžia 
imasi griežtų represinių prie
monių ir nuteisia sunkiomis ka
lėjimo bausmėmis tuos asmenis, 
kurie negali būti apkaltinti nie
ku kitu, kaip tik susirūpinimu, 
kad būtų pilnai apsaugotos pa
grindinės žmogaus teisės bei lais
vės. Vyriausybės nuomone, to* 

Helsinkio konferencijos raidei ir 
dvasiai, taip pat kenkia tarptau
tinio įtempimo mažinimo proce
sui. 

Kanados parlamentas Orlovo 
nuteisimą pasmerkė vienbalsiai 
riimta rezoliucija. Užsienio reika* 
lų ministeris Mac Eachen pažy
mėjo, jog Orlovas Sovietų Sąjun
goje buvo nuteistas už tokią veik
lą, kuri Kanadoje ir kiekviename 
kitame laisvame krašte būtų lai
koma visiškai teisėta. 

Platesnes teises 
policijai 

Washingtonas.— Aukščiausia
sis teismas 5:3 balsais suteikė tei
sę policijai, jieškant medžiagos 
prieš kriminalinius nusikaltėlius, 
su teismo leidimu, be ispėjimo 
iš anksto, peržiūrėti laikraščių 
archyvus. 

Laikraščių leidėjų susivieniji
mas sprendimu nepatenkintas ir 
mano, kad tai pažeidžia informa
cijos laisvę. 

KALENDORIUS 

Birželio 2: Marcelinas, Blandi-
na. Ąžuolas, Gailutė. 

Birželio 3: Karolis, Oliva, Tau-
kantas, Vigilija. 

Saulė teka 5:18, leidžias 8:19. 
ORAS 

Dalinai saulėta, vėsiau, ma
žiau drėgmės, ap> 75 laipsniai 
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Vytautas Grybauskas, 4144 So. Maplewood, CUcago, IL 80683 

P. L S. ŽAIDYNĖMS ARTĖJANT 
Pasikalbėjimas su Šiaurės Amerikos lietuvių iizinio auk
lėjimo ir sporto sąjungos centro valdybos pirmininku bei 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidynių organizacinio komiteto 
pirm. Pranu Bernecku 

Kokiu tikslu rengiamos Pa
saulio Lietuviu Sporto Žaidynės? 

— Ačiū Dievui, negalime skųs
tis lietuviškos sportinės veiklos 
silpnumu. Tačiau, reikia nuola
tos stengtis, kad veiklai vis būtų 
paskatas. Tuo tikslu ankščiau bu
vo daromos sportinių rinktinių 
išvykos į užjūrius, kurios išju
dindavo mūsų sportininkus ne 
tik čia, uaišr .Amerikoje, bet ki
tuose kontinentuose. 

Pradėjus darbą ŠALFASS-gos c. 
valdyboje galvojome apie dides
nį impulsą mūsų sportiniam gy-
venimui. 1978-įi metai yra sukak
tuviniai — sueina 40 metų nuo 
pirmosios Tautinės olimpiados, 
kuomet į Kauną atvyko lietuviai 
sportininkai iš visų rietuvių gy 
venamų kraštų. Taip pat, mini
ma 60 metų nepriklausomybes 
atstatymo. Jau žinojome, kad To
ronte galvojama suruošti JAV ir 
Kanados Dainų šventę ir Pasau
lio Lietuvių bendruomenės sei
mą. Kodėl tuomet, pridėjus pla
taus mąsto sportines žaidynes, 
neįvykdyti tikrai didingos lietu
viškos šventės? 

Iškėlus mmtį Sąjungoje ir už
mezgus ryšius su užjūrio sporti
niais vienetais, radome gerą pri
tarimą. Taip ir užvirė darbas, nes 
laiko nebuvo likę daug. 

Ar Žaidynės pateisina stambias, 
iš visuomenės surinktas, lėšas? 

— Klaidos, iš tikrųjų, bus ne
mažos — Žaidynių biudžetas sie
kia 70,000 dol., gi pajamų negali 
bSti daug. Taigi daugumą lėšų 
teks sutelkti iš lietuvių visuome
nės, nors paramos tikimės ir 3 
Kanados valdžių. Nebesame to
kie bėdžiai. kad tokia suma ne
būtų nepakeliama, o neabejoja
me, kad atpildo bus nemaža tiek 
sportinfa. tiek lietuvišku atžvilgiu. 
Kas tie doleriai, jeigu tuo 
įgalinsime lietuvybės tęstinumą 
išeivijoje! 

— Žaidynių ruošoje artimai 
bendradarbiaujate su . Lietuvių 
bendruomene. Ar sutariate? 

Centro valdybos darbo pra-
Hžioje buvome užsibrėžę suartėti 
su Lietuvių bendruomene, nes 
galvojome, kad tuomi sustiprin
tume mūsų judėjimą, kaip ir pa
čią Bendruomenę. PLS Žaidynių 
ruošoje toks bendravimas įgavo 
konkretų pobūdį. Iš PLB ir JAV 
LB patyrėme tvirtą pritarimą P 
L S žaidynių minčiai bei tolimes
nę paramą žaidynių ruošai. Su 
Kanados bendruomenininkais rei 
kėjo sutarti mums priklausančią 
vietą. Su jais suėję bendrai Pašau 
l io Lietuvių dienų ruošai, šiuo 
metu sutariame gerai. 

jame šį kartą panašių nesklan
dumų išvengti. Turėsime griežtą 
priežiūrą pagrindinėse apsistoji
mo vietose, gi neklaužadas negai
lestingai šalinsime iš tolimesnio 
dalyvavimo Žaidynėse. 

— Kas, šalia varžybų, turėtų 
patraukti dėmesį ne tik pačių 
sportininkų, bet ir jų tėvų bei, 

I bendrai visų lietuvių ir skatintų 
juos atvykti į Torontą? 

— Žaidynės prasidės pirmadie
nį, birželio 26 dieną, ir tęsis vi
są savaitę, ir dar pirmadienį, nes 
tai yra šventa diena Amerikoje 
ir Kanadoje. Kiti Pasaulio.Iietuvių 
dienų renginiai — Dainų šven
tė ir PLB seimas — vyks savait
galyje. Tikimės, kad ne tik spor
tininkai, bet ir dauguma lietu
vių Toronte praleis visą savaitę. 
Tad rūpinamės, kad jų laisvalai
kis būtų smagiai užimtas. Ištisą 
savaitę vyks tautybių karavano 
lietuvių Vilniaus pavilijono prog
rama. Ketvirtadienį bus ktdtori-
nis vakaras ir kelionė laivu, or
ganizuojama Pasaulio Lietuvių 
jaunimo sąjungos. Penktadienį 
turėsime sportininkų susipažini
mo vakarą Lietuvių namuose. 
Šeštadienį vyks didysis balius 
Royal York viešbutyje. Sekma
dienį sporto varžybų nebus, nes 
bus pamaldos lietuvių kapinių 
amfiteatre (dar nenuspręsta, ar 

ji darbai eina prie pabaigos. Te
lieka laukti suvažiuojant sporti
ninkų, kurie ne tik atkakliai 
varžytųsi, bet ir pabendrautų su 
§. Amerikos bei užjūrio lietuviais, 
įgytų lietuviškų draugysčių, tap
tų sąmoningesniam lietuviais. Ti
kimės mūsų visuomenės dosnu
mo, nes jų aukos neš vaisius, 
kokių visi norime. Toronte lau
kiame kuo daugiau tautiečių, ku
rie stebėtų mūsų jaunimo sporti
nes kovas, dalyvautų kituose Pa
saulio Lietuvių dienų įvykiuose, 
pasidžiaugtų Toronto įžymybė
mis. Tai būtų pilnas atpildas už 
mūsų — labai didelio būrio — 
darbą. 

TRUMPU 

Komitetas, kuris praves teniso varžybas Toronte. Iš kairės: J. Žukaus
kas. R. Blinstrubas, R. Dičienė, C. Žilionis, J. Žukauskiene, Z. Mereckis 
ir V. Grybauskas 

Tenka raminti, kad škotų tai yra iš Austrijos, Italijos, 
oficiali grupė Argentinoje yra Ispanijos, Škotijos ir Tuniso ga-
pati didžiausia, susidedanti iš vę po du teisėjo perspėjimus, 

Algirdas Bielskus pakvies
tas būti Pasaulio Lietuvių spor
to žaidynių vyriausiu teisėju. 
Sis žaidynių org. k-to parinki
mas geresnis ir negalėjo būti. 
Juk A. Bielskus yra dabartinis! 
Pabaltieaų Sporto Fed. p-kasj 
ilgus metus yra buvęs Š A L F - Į ^ . t r e T x

V T ą ^ ) ^ „ / _ . 
ASS-gos p-ku bei Žaibo S. K.IgjJ* 
p-ku, turi virš 30 metų p a t y r i - j ^ 
mo organizaciniame darbe, spe-

50 asmenų, įskaitant 22 žai
dėjus. 

Britų pirmenybėse škotai pra
laimėjo Anglijai 0—1 ir užėmė 

Wal 
A š manau, kad geriausi 

žaidėjai nebuvo pilnai 
naudojami. 

fiVjfltjre lengv. atletikoje ir 
tinklinyje, gerai žino plaukimą, — Vakarę Vokietija. Vokie-
krepšini ir lauko tenisą. Šisjčni televizija mokės už trans-
garbė* postas, o kartu ir atsa- į fiacijas pirmenybių iš Argenti-
komybė yra gerose rankose. |nos apie septynis milijonus 

— Plaukimo 
dės penktadienį, (6. JU o.) 
Olimpijos stadijono baseine ir 
tęsis šeštadieni nuo ? vai. ryto. 
Jas praves ŠALFASS-gos plau
kimo sekcijos vadovas Arvydas 
Rarsdukas Jam talkininkaus 
Stasys Kėkštas. 

Andrius Klimas, varžybų komiteto 
pirm., ir Pranas Beraeckas, orga
nizacinio kom. pirm,, jau beveik 
pasiruošė varžyboms 

— Ne tik sportininku varžybo-
bose pasitaikė nemalonaus elge
sio viešose vietose. Kaip tai pla
nuojate išvengti PLS Žaidynėse? 

- ~ Netik sportininkų varžybo
se, bet ir, bendrai, mūsų jaunimo 
susibūrimuose dnT»ni iškildavo 
Hatyku, nemalonių tiek juos priė
musiems, tiek lietuvių vardui. Vi

tai bus ekumeninės pamaldos, ar 
protestantams bus atskirai), o 
vėliau vyksime į Dainų šventę 
15,000 vietų turinčioje Maple 
Leaf halėje. Vakare bus užbai
giamasis banketas Royal York 
viešbutyje, nors seimas ir laidy
nės tesis ir pirmadieni-

Salia progų pabendrauti gry
nai lietuviškoje aplinkumoje, at
vykusiems bus verta apžiūrėti mū
sų miestą bei apylinkes, kaip, tik 
už 90 mylių esančius Niagara 
Falls. Šiuo metu Torontas yra 
patrauklus miestas su, dėka gau
siu imigrantų, kontinentaline 
spalva. Vis daugiau ir daugiau 
amerikiečių čia lankosi. Juos ste
bina gana gera miesto švara, 
žmonių h policijos mandagu
mas, ir negali patikėti, jog čia 
galima vidurmiestyje dieną ir 
naktį vaikščioti be baimės. 

— Kokia šiuo metu yra spor
tininkų nuotaika PLS iaidynių 
atžvilgiu? 

— Atrodo, kad PLS žaidynės 
mūsų sportininkų tarpe sukėlė 
entuziazmą, kokio tikėjomės. Tai 
buvo akivaizdu sąjungos suvažia
vimuose Toronte ir specialiai žai
dynių reikalais sauktame Detroi
te. Taip pat, organizaciniame 
darbe Toronte, bei kitur, ruo
šiant varžybinius tvarkaraščius, 
taisykles ir nuostatus. Turime 
įspūdį, kad visi sportininkai žai
dynėms sparčiai ruošiasi. 

— Ko laukiate iš sportininkų 
bei visų tautiečiu? 

&a tai imame dėmėsi* ir glanuo-l — PLS žaicrrnjg garaosiamie-

— Golfo varžybos, kaip jau 
minėjome, vyks penktadieni k* 
šeštadieni Nobleton Lakęs aikš
tyne. Varžybomis ir golfininkų 
priėmimu rūpinasi didžiulis 
komitetas, vadovaujamas Sigi
to Krasausko. Golfininkų suti
kimas vyks ketvirtadienio va
kare Hotiday Inn patalpose, o 
šeštadienio vakare Royal York 
viešbutyje, atskiroje salėje, 
golfininkams vyks dovanų ir 
medalių įteikimas. 

Gana keista, kad golfo ko
mitetas ne tik kad nepaisė sve
čių i š Amerikos pageidavimo 
dėl varžybų datos, bet nepaiso 
ir suvažiavimo nutarimų. Det
roito suvažiavime, berods, ki
toms sporto Šakoms, norėji-
sioms savo sportininkus be me
dalių dar apdovanoti dovanomis, 
buvo pasakytas gana griežtas: 
NE. 

PASAULIO FUTBOLO 
PIRMENYBĖS PRASIDĖJO 

— Argentina. Pasaulinių pir
menybių finalinėms rungtynėms 
25 d. birželio River Flate stadi
jose Buenos Akės mieste šjį kar
tą po ilgos pertraukos teisėjaus 
Pietų Amerikos teisėjas, grei
čiausiai urugvajietis Ramon Ba-
retto Ruiz. Iki šiol praeityje 
dešimčiai finalinių rungtynių 
teisėjavo išimtinai europiečiai 
teisėjai 

Kaip jau žinoma, į Argenti
ną atvyksta visiems puikiai ži
nomas Žiūrovas Henry Kissin-
ger. Jisai dar būdamas ameri
kiečių užsienio reikalų rnlndste-
riu 1974 metais nepraleido šios 
progos ir Vakarų Vokietijoje. 

Tuo tarpu argentiniečių tero
ristai "Montoneros* viešai pa
reiškė, kad bet kokia teroris
tinė akcija bus nukreipta tik 
prieš Argentinos valdžią b* ne
įvyks arčiau kaip apie 600 met
rų nuo stadi jonų. 

Visi pirmenybių dalyviai tu
rėtų jaustis saugiai bet vieti
niams tai tik supna paguoda. 

— Škotija. Nei vienas kraš
tas nesurėngė tokių šventiškų 
išleistuvių savo futbolo rinkti* 
nei kaip škotai Didžiausiam 
Glasgovo stadijone buvo pasam
dyta dešimt orkestrų su tradici
niais "bag pipes", artistais ir 
akrobatais sukelti nuotaikas 
tūkstančiams žiūrovų. Pabaigai 
-šios šventiškos nuotaikos atsi
sveikindami žaidėjai atidaro au
tobusu apvažiavo du kartus 
eta cn joną kepant žiūrovams 
gnauamjngafi ovacijas. 

varžybos p n * ! " " ^ ? * < 3 5 f • ****»' . A £ 2o *s Į skaičiuojama, kaa viena minute 
kainuos 1125 markių, apie 562 
dolerių. Tai gana brangi mi
nutė. 

Vakarų Vokietijos rinktinę 
pergrupuojant žais Fischer ir 
D. Mueller kartu puolime, kai 
jie viešėjo P. Amerikoje anks
čiau ir gana sėkmingai, tai jie 
būdavo, kaip sėkmingiausi puo
lėjai įstatomi skirtingose vie-
nuolikėse. 

Šį kartą nedalyvaus Argenti-

(geltoną kortelę), dar kvalifika
cinių varžybų metu yra jau au
tomatiškai suspenduojami pir
moms oficialioms pirmenybių 
rungtynėms Argentinoje. Taip 
mėginama išvengti bet kokių 
neigiamų persistengimų, ypač 
kai šie profesionalai kovoja už 
premijas. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

B okupuotos Lietuvos 

— Futbole mūsų reprezen
tantai vis be pergalių. Klaipė
dos Atlantas gauna nuo Dau
guvos net 4—1, o Gardinas 
baigia 0—0 ir laikosi 8-je vieto
je. Vilniaus Žalgiris pralaimi 

įurtiiuTlana Ant DRAUGO aria kiekvieno skaitytojo ad-
m |e aofcestL attvroiine Od kad* yra olslanok9j|a. 

Boetans 8 mott. 9 aaen> 
fr Cook apakr. $33.00 $19.00 $15.00 

JAV -' 9L00 »0P *** 
>.**»«.... 28.00 10.00 15J» 

Užsienyje . . » — . . . . - 34.00 204)0 15.00 
• n 25.00 15.00 999 

l e a nuo 8:30 iki 4 3 0 , lesta-
•ana* nao 830 Od 124a 

• Redakcija 
nuožiūra. Nraniiaiirtotii strainsukf 
nesaugo. Juos gražina tik S anka 
to cnattaroa. Redakcija ui 

. 
&3G — 123)0. «*f I tymą. 

KuibyŠevui 2—0 ir prieš Krylja 
1—1 ir vis 11-je vietoje. 

— Lengv. atletikoje V. Bar-
dauskienė Detmolde varžybose 
nušoka 6.43 mtr. ir laimi pirmą 
vietą. Iš ten vyks į Ehrfurtą, o 
tada į Čekoslovakiją. 

noje F. Beckenbauer. žaidžiąs — Stalo teniso Lietuvos rink-
JAV už New Yorko Cosmos. į tinė viešėjo Budapešte ir grįžo 

KaL ofiso HE 4-5849; re*. 3S8-2233 
M . PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat71at Street 

VaL: pirm., antr.. kefcr. ir penkt 
1:0* . 5:00 vaL popiet, treC. Ir ieftt 

tik susitarus. 

Kai jis buvo paklaustas, kodėl 
jis gaunąs New Yorke tris kar
tus algos daugiau negu V. Vo
kietijos kancleris H. Schmidt, 
jis atsakė: "Visai paprastai po
nas Schmidt, kancleris nežai
džia taip gerai futbolo, kaip a5". 

— Italija. Italijos rinktinė! 
turėjo atvykti pirmutinė į Ar
gentiną, paskutinė turėjo būti 
Ispanijos rinktinė. Italai moka 
kiekvienam rinktinės žaidėjui 
50*000 dolerių premiją, jeigu jie 
taptų Pasauliniu meisteriu, 
22,500 dol.. jeigu Italija užim
tų trečią vietą ir 15,000 dolerių 
kiekvienam žaidėjui, jeigu italai 
pasiektų antrąjį baigrninį ratą. 

— Europa. Penki žaidėjai. 

su pergalėmis: vyrai 14—H, 
o moterys J*—7. Tik reikia pri
dėti, kad vengrų rinktinėje trū
ko pačių gerųjų. 

— Rankinio antrojo rato pir
menybėse Šiaulių Tauras pralai
mi Taškentui 20—27. čelabins-
km 26—34 ir Krasnodarui 25— 
38 ir pagaliau šiaip taip laimi 
prieš Almą Atą 26—25. 

— Krepšinio kvalifikaciniame 
turnyre Kijeve Statybos pra
džia nebuvo sėkminga. Pasku
tinėje sekundėje Rygos ASK 
laimi 97—96. Statybai reikia 
trijų pergalių, prieš tuos 5, kur 
laimėjo Vilniuje, kad liktų aukš-
čiausoje lygoje. 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2 5 6 7 W.69th Street TeL 776-4363 

1&J.PHARMACY 
Vatetal*ltB*»*iat?nportuoa kvepalai, gydomos idfts Irti 

VaSuojarnos kedffe, *emenla! {r kt., pirkt* ar PUOOKJU; 
Nemokama! supakuojame dovaraa. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

DU K. 6. BALUKAS 
Akušerija Ir rootenj Ugo« 
Glnefcoioglnč Chirurgija. 

9449 So. P a a u k i R d . (Cimvrford 
Medka l BuUding) TeL L U 5 4 4 4 6 
M neatsi l iepia skambint 574-8004 

Priima Uconlus pagal aosltartma. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

M*rqne«e Medical Genter 
• m So. KedBle Avenae. 

VaL; plrmad., antrad Ir ketvlrtad. 
6 tiri 7:80 vai. vakaro, 
flofttnd. nuo 1 Iki S vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA &-M70. 

Resld. taL WAlbrook 5-»04-i 

0r. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS m STUBURO UOOS 

2868 Weat 68rd Street 
Ohicago, Dllnote 60629 

TeL — 476^409 
Vaiaados pagal susitarimą 

TeL ofiso tr boto: OLymplc 2-4Ui 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CH1RURGAB 
1448 So. SOA Ave.. Cicero 

Kasdien l-S vaL ir 6-8 va; valu, 
iaekyrua trtsiiadienius ." 

Šeštadieniais 12 iki 4 \a l . popuic 

TeL REUaaoe 5-1811 

IMI. WALER J. KtUSTUK 
Iiotuvia gydytojas) 

8925 West 50th Street 
VaL: plrmad.. antrad., ketvlrtad. tr 
penkt. nuo 12-4 Tai. popiet Ir f-$ 
vai. vak. Tre t Ir seStad. nidaryta. 

DR. IRENA KUBAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Kūdikių ir vaikų ligų specialistė 
MEDICAL BUILDING 

3200 West 81st Street 
Ofs. teL RE 7-1168, 

Dr. Ant Rudoko kabinetą, peremt 
BR. EDMUND L ClARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West olst Street 

TeL — GR 6-2400 
VaL: pagal susitarimą.: ptrmad. ir 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt. 
10-4; lefitad l t - S raL 

; Bes. 246-2899 

DR. L DE6KYS 
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

— H«rv«j Ir 

CBAWPORD MEDICAL BUDO. 
So. Polasld Boad 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-589S 
Specialybe Akrų ligos 

2967 Weat 198rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHTRUROAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West Tlst Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: plrmad., antrad., ketrirtad. Ir 
penktad. S iki 7 T. p. p. Tik 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KABOSAJTS 

7061 80. Wa^htenaw — TeL 77S-*TAt 
Pritaikomi akiniai pagal ardytojų 

receptus. 
Didelia akinių rėmų pastrtakteias. 

VaL: pirm., antr.. penkt. l«v«:t* . 
Ketv 1-8 v. vak Sekt. 10-4 • . p. B. 

Trečiadieniais oždarsta. 

TeteL — 282-
m. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 KO. WABASH AVE. 
4200 XO. CETTRAL 
Valandos pagal 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietūvHkAC 
OPTOMETRISTAS 

akis. Pritaiko 
"OoaUset 

teiS W. 7 1 ^ S t - TeL 7*7.5149 
VaL pagal snsltarlma. Uidaryta trs& 

PASSBOOK 
SAVINGS 
DwbesT wayto 

51/4% 

Q u . r t e r I y 

0U« SAVINOS 
CERTrHCATES 

EARN0PTO73A% 

see us for 
VĮSįfli financing 

AT 0UR LOVY RATB 
VV>TH R f P A V M F N T 

TO FIT VOOB I N C O M t 

Mutual Federal 
Savinas and Loan m 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago, III. 60808 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICACOLANDSINCE1965-

Ofho teL — PR 8-2220 
DR. JININA JAKiEVieiUS 

I O S I A 
V A I K Ų L I G O S 

2959 West SSrd Street 
Plrmad., antrad.. ketvlrtad. tr penkt. 
nuo 12 Iki t Tai. Ir nuo S Iki 8 ral. 
rak SeStad. ano l Iki 4 T&L 

09*. PO 7-6009 Bes. GA 9-7278 

BR. A. JERKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9944 West 99rd Street 
pagal susitarimą 

BR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
9214 No- Tfestetm Aveorv 
1992 So- Wes*ern Aveaos 
TeLstaskoesA 12 vaJbadn; 

— S914905 

DR. LEONAS SEIBOTIS 
INKSTŲ, PŪSLS8 IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2959 W . f M Street 

VaL antrad. ano 1-4 popkt 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

eL 778-2999, 

0R. J. J, SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 9Srd Street 
Oftso tetof. R E ft-4410 

Resldenoljos telef. 6 B S-OSIT 
Ofiso va i : plrmad Ir ketvlrtad. 
ono 1:00 Hgl 3:00 vsL popsat 

Ofiso teL RE 4-3138. Ht 

DR. V. TUMAS0N1S 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad. ketr. tr 

s-s ir e-? — a 

įstaigos Ir kasė teL 852-1981 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1997 So,49th Ooert. Cicere, UL 

10-12 ir 4-7 
tareS. tr leitad. 

PB 9-6449 
F. C. VY1NSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 Weat 71 st Street 

Trec. Ir BaBtad pagal 

Ofs. teL 589-9199; 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 
9284 So. Narragaasett Aveatee 

Vai.: pirm., antr.. ketv. tr penkt 
2-7; aestadlenlais pegel 

Perskaitė "Draugą", duokite ii kitiems. 
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REZOLiUCUOS OĖl DISIDENTU % NATO 
Šeši porevoliuciniai dešimtme- žuominą, kad turi būti teisiamas 

čiai išvertė du pagrindinius ne Orlovas, o Brežnevas ir komu-
Maskvos stulpus: pati Maskva ne- nistų partija, kuri tą didingą 
betiki, kad pasaulio ūkinė sočia- valstybę išstato pasaulio pajuo-
linė raida veda į komunizmą kai. 
antra, Maskva praregėjo, kad pa- Kongresas, matydamas reikalą 
šaulio darbininkija nėra linkusi sutramdyti Maskvos imperialisti-
suku" vežimo į Maskvos vartus, nį agresyvumą — savo kolonijų 
Jeigu kur didesnis gyventojų plėtimą naujais užkariavimais, 
skaičius pakrypsta į komunizmą, priėmė naują rezoliuciją, (nr. 
tai tik ten, kur jie skelbia, kad 137), kuria vyriausybė įpareigoja-
jie gali būti savarankiški nuo ma stiprinti Siaurės Atlanto są-
Maskvos, vadinami eurokomuniz- jungą (NATO), kaip atsparą 
mo šalininkai. prieš Kremliaus gruobuoniš-

Išblėsus tiems dviems mitams, kas užmačias. Atstovų rūmai šią 
Kremlius kaskart labiau suka rezoliuciją priėmė gegužės 24 d., 
nauja kryptimi —imperialisti- o senatas gegužės 25 d. Jau tas 
nio užkariavimo, nesivaržyda- skubumas išryškina, kad yra ro
mas grobti atsilikusius Afrikos doma daug dėmesio pastangoms 
kraštus, kuriems vakarų pasaulis priešinti Maskvos kėslams, 
suteikė laisvę ir kurie dar nesus- * 
pėjo savos atsparos reikiamai su
siorganizuoti. 

Jausdamas didėjančią grėsmę, 
pasaulis žvelgia į laisvuosius va
karų kraštus, visų pirma į Ameri
ką, šioje grupėje turinčią pir
maujanti žodį. Supurtyta pralai
mėjimo Vietname, Amerika ku
riam laikui krypo f savotiš
ką izoliaciją. Tačiau dabar ir pa
tys nerangieji ima praregėti, kad, 
jei nebos spiriamasi Afrikoje, 

Washingtone taip stiprėja 
nuotaikos pasipriešinti Maskvos 
savivaliavimui, kad senatorius R. 
Dole pasiūlė specialią (461) re
zoliuciją, kuria JAV prezidentas 
ir valstybės sekretorius įpareigo
jami imtis priemonių, kad Mask
va leistų atvykti į JAV broliui ir 
seseriai Juodvalkiams, kuo ypač 
rūpinasi jų sesuo vienuolė. 

Pats prezidentas Carteris jau 

Irane nepatenkintų niekuomet netrūksta 
Bežiūrint bilijone dolerių įplaukų ui žibalą, Irane vis bruzda nepatenkinti 

„ - . , visai drąsiai ir atvirai pasmerkė ateis laikas, kad reikės grumtis « , , . v , . t " .. . » _ ., « ~L TTT . . Maskvos ir Kubos kolonialinius 
Amerikos zemeje. Washmgtonas s i e k i m u s A f r a ū f e t^ in ,^ i r 
pradeda ryškiau prabilti, ši kryp- a p g i n k l u o } a n t ^ e l h i s . Nužu-

dytų Zaire kraujas išjudino ir 

net ir "New York 
neseniai įsidėjo straipsni, 

- v , 

tis visų pirma ima aiškiau reikš
tis kongrese, kurio renkami ats- ^ashmgton 
tovai labiau jaučia besikeičiantį p . j 
krašto gyvenimo pulsą. 

Kiek anksčiau atstovų rurr _ - _ 
_ . . . . . . . _ , ,. . . kuriame pažymėjo, kad Rytų Eu-
tvirtai pasisakė pneš kalmrmą ir J_ Z . . i 

, . „ v i v. . „ , ropos atžvilgiu Amerika per pa-
persekiojime uz geležines uzdan- ^ . ^ 15
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hudeU Idą iniciatyvą, kokios anksčiau 
nebuvo per dešimtmečius. Ta 
iniciatyva turi būti plečiama ir 

dėl Helsinkio susitarimuose iš
keltų žmogaus teisių ir laisvių. 
Dabar gegužės 22 d. tokią rezo
liuciją priėmė ir JAV senatas. 
Atstovų rūmų rezoliucija 624 
vienbalsiai priimta ir senate. 

Castro atstovas Jungtinėse 
Tautose paneigė kaltinimus ko-

* munistams, kad Kuba netreni-
Prieš priimant tą rezoliuciją mojanti, neginkluojanti maišti-

senatorh^s Metzenbaum išreiškė ninku, sukilėlių, paneigė ir užuo-
senatorių nuomonę: "Si rezoliu- minas apie Maskvos pastangas 
rija išreiškia stiprią paramą plėsti savo kolonijas. Bet tai eili-
ryžtingai Sov. Sąjungos disiden- nė komunistų propaganda. Cas-
tų kovai pasinaudoti pagrindine ro melavo savo krašto gyvento-
teise, garantuota paskutiniu Hel- jams, kai jis savo revoliucijos me-
sinkio konferencijos aktu, Visuo- tu kalbėjo apie laisve, nuslėpda-
tine žmogaus teisių deklaracija ir mas, kad jis komunistas ir nori 
Tarptautine konvencija garantuo- įvesti komunizmo diktatūrą. So-
jančia politines ir civilines teises vietų Sąjunga melavo, kai, fves-
— tai dokumentai, kuriuos So- dama įgulas į Lietuvą, tvirtino, 
vietų Sąjunga yra pasirašiusi'*, kad nesikiš į krašto vidaus rei-
Toliau senatorius priminė, kad kalus. Komunistai melavo, kai 
senatą išjudino Jurij Orlovo nu- Lietuvos ūkininkams garantavo, 
teisimas 7 metams kalėjimo ir 5 kad i? jų nebus atimta žemė, o 
m, ištrėmimo, tą pravedant teis- paskiau suvarė į kolchozus, o 
me, kurį senatorius pavadino tuos, kurie norėjo laikytis komu-
skandalingu farsu. Sen. Met- nistų žadėto neliečiamumo, v 
zenbaum priminė, kad Orlovo trėmė į Sibirą. Maskva meluo-
disidentų grupė paskelbė faktus ja, skelbdama, kad Lietuva ir ki-
apie kliudymą žydams emigruo- tos Pabaltijo vlstybės savu noru 
ti, atskleidė religinio persekioji- įsijungė į Sov. Sąjungą. Patys va
rno faktus, kliudymą darbinin- kariečiai dabar labai aiškiai ma-
kams, norintiems emigruoti 8 to, kaip Kremlius melavo, reikš-
Sovietų S-gos. Priminė Šaranskį, damas nusistatymą gerbti žmo-
Ginsburgą ir kitus, kuriuos sena- gaus teises ir laisves ir tuos 
torius pavadino herojais, paro- dėsnius pasirašydamas Helsinkio 
dančiais neeilinį ryžtą remiant susitarime. Visuotinėje žmogaus 
padorumą prieš Sovietų vals- teisių deklaracijoje, Tarptautinė-
tybės prievartą. Pagaliau jis pa- je politinių ir civilinių teisių kon-
brėžė: "Sovietų Sąjungos vyriau- vencijoje ir daugybėje kitų su-
sybė gali prispausti, nuslopinti tarčių. 
šiuos asmenis, bet nė pati KGB Tačiau melo miglomis sunku 
neįstengs nužudyti laisvės idė- uždengti faktus, kuriuos atsklei-
Jos". Primines, kad Orlovas džia Sov. Sąjungos ginklai, jų 
buvo kaltinamas šmeižes Sov. Są- treniruotų belaisvėn paimtų re-
jungą, senatorius pažymėjo", voliucionierių paliudijimai ir 
"Kaip galima šmeižti valstybę, Maskvai tarnaujančių režimų į-
kurios {ačios veiksmai sukelia vi- sodinimai į kolonijomis verčia-
sos civilizuotos žmonijos panie- mų Afrikos valstybių valdžias, 
ką". Senatorius net paskelbė u- / . Pr. 

Kai prieš keletą mėnesiu Irano 
Šachas Rėza Pahlevi lankėsi JAV 
ir nusipirko naujų ginklų krašto 
armijoms sumoderninti, tai jį Čia 
pasitiko grupės nepatenkintų as
menų, gal ir samdytų triukšmo 
kėlėjų. Jų netrūko nei VVashing-
tone, kai šachas lankėsi pas JAV 
prezidentą. Jų netrūko ir kitose 
vietose ten, kur tik pasirodė kara
liškoji pora. Demonstracijų metu 
buvo susigrumta su policija: bu
vo sužeistų ir suimtų. 

JAV spauda, minėdama šį Ira
no valdovo atsilankymą į JAV, 
daug rašė apie ten vykdomas re
formas, augančią gerovę ir kiek 
dolerių JAV turi sumokėti už į šį 
kraštą įvežamą skystą kurą. O iš 
antros pusės, taip pat prisimin
ta, kiek bilijonų dolerių Iranas su
grąžina į JAV už parduodamus 
ginklus bei kitą modernišką tech
niką. Kitais žodžiais tariant, 
tarp abiejų kraštų vyksta gyva ži
balo — ginklų mainų prekyba. 

Irane nepatenkintų žmonių 
buvo visuomet. Ir jeigu tik prisi
minsime Mossadeh prokomunis
tinius sukilimo bandymus, tai 
jau tuomet dabartinis šachas tu
rėjo bėgti iš namų ir ieškoti glo
bos Italijoje Ir tik JAV griežto 
įsikišimo dėka krašte buvo sugrą
žinta tvarka. Tiesa, tuomet JAV 
kongrese dar taip nešeimininka
vo liberalai, kurie būtų drįsę rei
kalauti, kad CIA pasiaiškintų, 
kokius slaptus metodus naudojo, 
neleisdama komunistams įsigalė
ti Persijos įlanka, taip svarbioje 
laisvajam pasauliui strateginėje 
plotmėje. 

Agitatorių netrūksta 
Tačiau, nežiūrint ikrašte lėtai 

vykdomų pagerinimų ir pažan
gos, kairieji dažnai randa progą 
prisidėti prie savo ar net prie de
šiniųjų grupių organizuojamų 
demonstracijų ir kruvinų riaušių. 

Kaip rašo savaitraštis "News-
week" savo V.22 laidoje, Irano 
šachui vėl teko panaudoti net 
sunkiuosius ginklus sutramdy
ti maištaujančias minias sostinė
je. 

"Kai nesenai Teherano centre 
iš Djomen mečetės įkaitinti de
monstrantai pasipylė į gatves, tai 
karštuoliai pamatė, kad jie yra 
apsupti apie 2000 su riaušinin
kais pasiryžusių kovoti kariu. Esą, 
pats šachas vadovavęs iš savo 
būstinės šiai prieš riaušininkus 
nukreiptai akcijai. Ir kai tik pasi
girdo šūkiai "mums nereikia ša
cho", tada į minią prapliupo įspė
jamieji šūviai, ašarinės bombos 
ir vandens švirkštai," rašo sa
vaitraštis. 

BR. AUŠROTAS 

ATGAIVINTI PAMALDUMĄ 

Lozanos, Ženevos ir Friburgo 
katalikų vyskupas Pierre Ma-
mie, Šveicarijoje, ganytojinhi 
laišku paragino tikinčiuosius 
ypač atgaivinti pamaldumą $ 
Dievo Motiną Mariją. Švenčiau
sioji Mergelė Marija užima pir
maujančią vietą žmonijos išga
nymo plane, todėl nuo seniausių 
laikų žmonija šaukiasi jos pa
galbos ir užtarimo. Kasdieninė 
rožančiaus malda, pažymi vys
kupas, tam yra tinkamiausia 
priemonė. Bnfonrttm malda 

niekad nėra praradusi savo pir
mykštės prasmės: ji suartina 
žmogų su Dievu, padeda žmo
gui giliai apmąstyti krikščio
niško tikėjimo paslaptis, numal
šina dvasinį nerimą, palengvina 
gyvenimo vargus ir skausmus, 
o drauge padeda žmogui taip 
pat pilniau įvertinti gyvenimo 
džiaugsmą ir grožį. 

Kairieji ir musulmonai 

Kas nuostabu, kaip komentuo
ja šiuos įvykius jų stebėtojai, yra 
tai, kad šios minios hzii.šmoĄ 
sudarė musulmonai — funda
mentalistai, remiami kairiųjų ak
tyvistų — komunistų. Atrodo, 
kad minia tokio pasipriešinimo 
tikrai nelaukė ir tuojau išsis
klaidė, kai tik pasigirdo įspėja
mieji šūviai ir sprogo pirmosios 
ašarinės bombos. 

Tiesa, šį kartą užmuštų nebu
vo, bet visgi apie 30-50 sužeistų 
pateko į ligonines. Šį kartą pirmą 
kartą po 15-kos metų sostinėje 
šachas įrodė, kad jis vis dar te
bėra neginčijamas padėties vieš
pats. 

Anksčiau būta ir užmuštų 
Šiuo metu musulmonų tikėji

mo pasaulyje dar vis tebevyksta 
atgailavimo dienos ir jos pasikar
toja kas 40-tį dienų. Šių tikybinių 
apeigų metu laukiama ir dau
giau susidūrimų, kaip ir įvykusių 
prieš keliolika savaičių. Mat, šie 
organizuoti susidūrimai su vy
riausybe jau prasidėjo š.m. sausy. 

Vyriausybė padarė klaidą, spau
doje išjuokdama vieną į už
sienius išvarytą kunigą, pavadin 
dama ji "trubadūru". Ir tokio 
žodelio tereikėjo šventojo Šom 
miesto teologijos studentams, ku
rie už tą kunigo įžeidimą pradė
jo riaušes miesto gatvėse. Poli
cija į riaušininkus šaudė iš kul
kosvaidžių ir apie 30 studentų 
buvę užmušta. Jų laidotuvių me
tu 76 metų kunigas Ayatollah 
Šariat Madari pasakė agitacinę 
kalbą. Ir pastaroji buvo slaptai 
užrašyta juostose ir vėliau plati
nama visame Irane. (Past: Nea
bejotina, kad suinteresuotos gru
pės dirba ir kelia neramumą 
karštų ir dažnai alkanų iraniečių 

M S I B B UEPJYI'J DIENOS ARTĖJA 
1931 metais Kaune įkurta Už-' į Torontą daugiau kaip 1200 cho* 

tarpe —aut ) 
Po šios kalbos paplitimo jau 

š.m. vasary žymiai padaugėjo 
protesto demonstracijų ir maišta
vimo. Taip pvz. Tabriz mieste, 
•krašto šiaurės vakaruose, vienas 
darbininkas buvo užmuštas riau
šių ir plėšikavimų metu. Ir lygiai 
po 40-ties dienų šios riaušės per
simetė į Irano sostinę. Visiems 
aišku, kad šias riaušes remia ir 
kursto pašalinės jėgos. 

Mulos priešinasi pažangai 

Prieš vadinamą šacho vykdo
mąją "baltąją Tevoliuciją", finan
suojamą milžiniškų pajamų iš ži
balo pelno, visada atkakliai ko
vojo musulmonų kunigai - mu
los. Jie reikalauja, kad vyriausybė 
sugrąžintų iš jų bažnyčių - meče
čių nusavintas žemes ir kitus tur
tus, {vykdytus žemės reformos 
metu. Jie taip pat reikalauja, kad 
būtų uždarytos alkoholinių gėri
mų parduotuvės, kino teatrai ir 
panaikintos reformos, suteikusios 
moterims teisę siekti unversiteti 

sienio lietuviams remti draugija 
palaikė ryšius su lietuviais gyve

nančiais už Nepriklausomos Lietu
vos ribų tikslu išlaikyti juose lie
tuvybę: rėmė lietuvių mokyklas 
Argentinoje, Brazilijoje, Vilniaus 
krašte, Seinų — Punsko srityje, 
Latvijoje, Urugvajuje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse; buvo orga
nizuojami lituanistikos kursai tų 
mokyklų mokytojams, bei Lietu
voje studijuojantiems užsienio lie
tuvių studentams, ar Lietuvon 
vasaroti atvykusiems užsienio lie
tuviams. 

1935 metais Kaune buvo suor
ganizuotas Pirmas pasaulio lietu
vių kongresas, kuriame dalyvavo 
100 atstovų iš kitų kraštų. Per 
kongresą buvo atvykę sportinin
kai ir menininkai iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Kongresas 
išrinko Pasaulio lietuvių sąjun
gos valdyba, Kaune leidusią žur
nalą "Pasaulio lietuvis". 

1938 metais Kaune, Lietuvos ne
priklausomybės dvidešimtmečiui 
paminėti buvo surengta Pirmoji 
Lietuvos tautinė olimpiada. Tai 
buvo viso pasaulio lietuvių sporto 

nio išsilavinimo, bei sugrąžinti! šventė, kurioje dalyvavo iš viso 
* j l *_. i J . . I rvacoiilirt iinti-iviai crw-vrtinin!rot 

šachas Rheza Pahlevi 

uždangalus ant jų veidų 
Tačiau, kai Šių metų demonst

racijų pradžia teturėjo tik religinį, 
prieš reformas nukreiptą pobūdį 
tai jos pavirto politiškomis, kai 
prie jų pritapo kairusis prokomu
nistinis elementas. Pabrėžtina, 
kad Tabriz vykusių riaušių metu 
buvo naikinama ir griaunama 
viskas, kas turėjo ryšį su Vakarų 
civilizacija, kaip bankai, teatrai 
ir net TV aparatų parduotuvės. 

šachas susirūpinęs 
Rėza Pahlevi, kalbėdamas su 

spaudos atstovais, š.m. balandžio 
pradžioje vykstančius Irane reli-jbuvo pradėta Lietuvoje. Šiais me-

pasaulio lietuviai sportininkai 
Tautinės olimpiados programoje 
buvo ir tautiniai šokiai. Tautinė 
olimpiada turėjo didelės reikšmės 
lietuvių sporto gyvenimui ne tik 
pačioje Lietuvoje, bet ir užsienio 
lietuviams. Tautinė olimpiada tu
rėjo vėliavą su Gedimino stul
pais ir olimpiniu ženklu baltame 
fone. Buvo išleisti tautinės olim
piados pašto ženklai. 

Antras pasaulinis karas per
traukė nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą. Likimas taip lėmė, jog 
šiandieną lietuviai gyvenantieji 
užsieny turi atsakomybę tęsti, kas 

gimus išsišokimus pavadino 
"mažareikšmiais". Tačiau, jis 
rimtai susirūpino, kai šios riau
šės priartėjo prie sostinės. Jis net 
atidėjo savo išvyką į Bulgariją 
ir Rumuniją, nors šis atidėjimas 
buvo rišamas su liga. Bet visi ži
nojo., kad šachas norėjo būti sos
tinėje, kai demonstracijos ten bu
vo numatytos. 

Gerai pažįstą Irano politišką 
būklę •galvoja, kad šachui netru
kus teks apsispręsti: ar grįžti prie 
kietesnės rankos politikos ar tęsti 
JAV siūlomą santūrumo kelią. O 
apsispreęsti nėra jau taip lengva, 
kai netoKese P. Jemene šeimi
ninkauja kubiečiai, o neperse
niai Afganistane įsigalėjo komu
nistai. 

— Sovietų diktatoriaus žmo
na Viktorija 70 m* yra gimusi 
žydų šeimoj. 

ristų, arti 2000 sportininkų, virš 
100 Pasaulio lietuvių bendruo
menes seimo atstovų apie 10.000 
dalyvių. Šios didelio masto Pasau
lio lietuvių dienos pareikalauja iš 
rengėjų ne vien daug pasišventi
mo, įtempto darbo ir nepaprastai 
didelių pastangų, bet ir labai 
didelių finansinių išlaidų. Pa
saulio lietuvių dienų sąmata sie
kia 160.000 dol., iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvių vi
suomenės laukiama $50.000 pa
ramos. Šiuo metu JAV Pasaulio 
lietuvių dienų komitetas vykdo 
vaju, kad sukeltų reikaJLigą pa
ramą pasaulio lietuvių dienų 
šventei. Mūsų visuomenė visad 
su dideliu jautrumu atsako į svar
bius ir didelės reikšmės įvykius. 
Padėkime vykdyti ir tęsti nepri
klausomoje Lietuvoje pradėtą 
darbą ir prisidėkime su auka. Visi 
dalyvaukime šioje didelio masto 
Pasaulio lietuvių dienų šventėje 
Toronte, Kanadoje nuo birželio 
mėn. 26 dienos iki liepos mėn. 4 
dienos. Sude rinkim atostogas su 
PLD šventės data, tai reta proga 
sutikti senus pažįstamus, draugus 
ar gimines atvykusius iš kitų 
kraštų, turėti daug gražios pro
gos nedažnai būna. 

(Duomenys apie Užsienio lietu
viams remti draugiją ir Pirmą 
tautinę olimpiadą paimta iš Liet. 
Enciklopedijos). 

F. Andriūiias 

tais nuo birželio mėn. 26 dienos 
iki liepos 4 dienos Toronte, Kana
doje įvyksta Pasaulio lietuvių 
dienos. Tai labai didelio masto ir 
labai didelės reikšmės lietuviui 
šventė, kur bus pareikšta laisvo- piežiškosios Misijų tarybos vi 

EVANGELIJOS ŠVIESA 

"Visi krikščionys yra pašauk
ti skelbti visom pasaulio tau
tom ir rasėm Kristaus Evange
lijos mokslą, tuo būdu atve
riant žmonijai kelią į amžinąjį 
išganymą", — pažymėjo Šven
tasai Tėvas priimdamas pasau
lio vyskupų konferencijų atsto
vus, kurie Romoje dalyvavo Bo

jo pasaulio lietuvių kultūrinė, suotiniame suvažiavime. Papie-
sportinė ir politinė manifestacija,; žius šia proga priminė, jog 
parodanti pasauliui lietuvių tau- į evangelizacijos darbas apima la-
tos kultūros lygį, jos sąmoningu-Į bai plačius akiračius, viršijan-
mą, tautines aspiracijas, politinį į čius grynai religinę plotmę. 
subrendimą ir laisvės pavergtai į Evangelizacijos dvasinis aspek-
Lietuvai atstatymo siekimą. j tas yra, tiesa, pats svarbiau-

„,T , . .. . . . , . ,». . .v . šias, nes Kristaus mokslo paži-
Neabejotmai tai didžiausia įsei-1 nimas veda žmoniją į amžinąjį 

išganymą. Tačiau, Kristaus 
Evangelijos skelbėjam — misi-

s i jonieriam — atitenka ir kiti už-
seimas, kuriu metu bus paminė- daviniai: rūpintis žmonių ma

tos dvi mums brangios ir reikšmin- i terialinių poreikių patenkinimu, 

vijos lietuvių šventė, kurios cent
re bus Penktoji dainų šventė, Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės ir 

gos sukaktys: 60 metų nuo Lietu- ugdyti pažangą įvairiose gyve-
vos nepriklausomybės atstatymo n i m o srityse ir brolišką žmo-
ir 40 metų nuo pirmosios tauti-j1"1* tarpusavį bendradarbiavi-
nės olimpiados Kaune. Tai pašau-i m^> auklėti žmones Kristaus 
lio lietuvių šventė, kuri sutrauks i mokslo šviesoje. 
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ALfcBCTA 

— Niekas greičiau nenuverti
na tavo automobilio, kaip kai
mynas, kuris perka naują. 

Pagaliau, senelis (ir tik jis vienintelis]) suprato 
Marianne širdelės spurdėjimą, jos nenorą parsiduoti 
už patogesni butą ir už gausesnę bei skanesnę duoną 
Senelis — motinos tėvas. Romantiškos širdies, daino-
rius, pasakotojas, visada tyras ir įinfarmafl. Atkilęs, iš 
Rytų, prūsų ar lenkų, — kitoks, negu jos tėvo giminė. 
Kai dėdės ir tetos keldavo ranką su "Heil Hitler", jis 
pabrėždamas atsakydavo: "Gruess Gott", arba "Auf-
wiedersehn". 

Marianne ir senelio buvo ypatingi santykiai. Ne 
jaunam broliukui, net ne motinai ji viską pasipasako
davo. Seneliui. Ir jis, tas "mefisto", kaip Alfred jį vė
liau vadindavo, sugalvodavo gudriausius planus, kad 
tik mergaitė išvengtų pasimatymų su storapilviu 
pirkliu . Nes taip Marianne pati norėjo. 

— Senelis. Mano senelis.— Dabar ji garsiai ištarė. 
— Who is there? — Praskleistose užuolaidose 

buvo raukšlėtas Thelmos Vivieux veidas. 
Marianne ten stovėjo; šyptelėjo Thelma savo 

draugei ir ėjo atidaryti durų. Marianne išsitiesė visu 
ūgiu, atsikvėpė, lyg norėdama pasiekti ir susemti visus 
atsiminimus. Lipdama laipteliais vėl šypsojos, nes pri
siminė jos ir senelio pokštą.. 

Kai pilvotas pirklys atėjo... Žiedas ant aksominės 
pagalvėlės eina per jų kambarius, visiems rodo, kai
mynė buvo atbėgusi, teta iš toliau svečiavosi, — mo
terys sužavėtos, Marianne motina jau ašaroja iš 
laimės... Senelis paėmė iŠ jo rankos tą pagalvėlę su 
žėruojančia akimi žiedu, pakilo ir sftko: 

"Penkias markes duočiau^." — I r žvelgė į pirklio 
skvernus, į jo pilvą, į kaklairaštį, į taukais trykštanti 
veidą-

Užsiuto pirklys. — 
"Penkias markes! Už penkis šimtus negautum!" 
Užgavo jį senelio kainų nežinojimas. Palietė jo 

pirklišką ambciją... Tuo laiku [žengė kambarin Marian
ne. Pirklys nušvito šypsena, priėjo, atkišo jai žiedą 
su visa pagalvėle... Senelis vėl prakalbėjo: 

"Ne, ir penkių markių neduočiau!" 
Pirklys linkčiojo, riebiais pirštais mėgino išgra-

balioti iš minkštos dėžutes žiedą.. Pusiau šnibždom: 
"Ką sakai, Marianne? Gražioji Marianne, 

mylimojL..w 

Ji visa virpėjo, lyg sugauta, lyg bedugnėn krin
tanti... Pažvelgė į senelį, šis nežymiai, bet atkakliai 
purtė galvą į ją reikšmingai žiūrėdamas... Marianne iki 
šiol nesupranta, kaip ji tada išdrįso... J i — švelni, pa
klusni, norinti pasiaukoti šeimai, jau beveik nuspren
dusi sutikti, žiedą priimti... Kai pirklys, su saldžiausia 
šypsena, balsą prigesinęs, pakartojo: 

"Ką sakai, Marianne? 
J i atsakė, lyg ne jam, lyg seneliui: 
"Ir aš penkių markių už jį neduočiau!" — Pasa

kė aiškiai, žodžius pabrėždama, pirklį nuo galvos iki 
kojų nužvelgdama. 

Jaunikis paukštelėjo, uždarydamas dėžulę, žiedas 
dingo plačiausioj kišenėj, ir j is neatsisveikinęs išėjo, 
motinai dar jį šaukiant, atsiprašinėjant... 

Iš pradžių Marianne verkė, motinos barama; o 
paskui — su seneliu raičiojos iš juoko... 

Ar tai buvo sąmokslas, lyg apgalvotas ir sureži
suotas vaidinimas, pirkliu nusikratyti, "romaną" už
baigti? Nieko panašaus! Senelis nieko jai nebuvo sa
kęs, leido laisvai apsispręsti. Bet, vėliau jis pasakojo, 
— nekentė pirklio ir suprato mergaitės nerimą tarp 
pasiaukojimo šeimai ir neapykantos pirkliui, ir jam 

spontaniškai tie žodžiai išsprūdę... Ir Marianne spon
taniškai apsisprendė, pasinaudodama tik senelio po
sakiu... 

Pirklys visiems kaimynams vėliau gyrėsi, pirkęs 
žiedą juodojoj rinkoj prieinamiausią kaina ir, kvailelei 
mergaitei atsisakius, tuoj pardavęs toje pat rinkoj, 
penkis šimtus markių uždirbdamas— Pasakodamas bu
vo pilnas šypsenų, laimingas, nes toks geras biznis 
nedažnai pasitaikęs... 

— Kur gi tu, jaunoji moteriškė? Svajoji? — 
Thelma pabudino ją iš gilių minčių; Marianne tebesto
vėjo ant paskutinio laiptelio, lyg neapsispręsdama, — 
pasilikti prisiminimuose, ar grįžti į realybę. Ji atsidu
so ir tarpdury apkabino savo draugę ir globėją. 

Tai buvo apartamento savininkė, gyvenanti kaip 
tik šalia Marianne ir Alfred Resetti, našlė, nebejauna, 
vienišas žmogus... Penkti metai Marianne čia gyveno ir, 
nežiūrint apie dvidešimties metų skirtumo, jos pasida
rė geriausiom draugėm, beveik lyg seserim. 

— Gruess Gott! Kaip jums, mieloji Thelma? Kaip 
praėjo diena? 

Kadangi jos motina buvo kilusi iš Vokietijos, 
Thelma kelis žodžius suprato vokiškai 

— Gruss God! Sveika, brangioji. Viskas gerai. 
Negaliu skųstis. Tik — labai ilga diena... 

— Ar neblogai jauteisi per dieną? Tikiuosi, kad 
nebeskaudėjo taip labai nugarą? 

— Aš jaučiuosi gerai. Viskas gerai. Apie nugarą 
— tik iš nekantrumo tau aną dieną prasitariau... O 
kaip tau? — 

— So — so. Per vidurį- Judėjau, Langsam, aber 
sicher... Slowly, but su surly! 

Žvilgsniais jos tyrė viena kitą. Abi žinojo, kad 
nesiskundžia, nes nenori viena antros nuliūdinti. 

— Nori vyno? Kavos? — Klausė Thelma, pasodi
nusi Marianne j sofą 

(Bus a»u£iau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St, Petersburg, Fla. 
LIETUVIU CHORO VEIKLA 

n u o * chorvato. Kai kurte & ju 
maidaug po 30 metų vėl suti
k o savo Vokietijoje, Kemptene, 

J. Pruniitii puuui i pilfr^ l t t » 
komunistų metodus, kuriais* jie 
ten pasilikusius lietuviu* nioko-

buvusi dirigentą muz. Petrą Ar-j ja ir naikina. Jis taip pat gerai 
moną. Žiemos sezono metu cho- į pažįsta ir likusios Lietuvoj mūsų 

St. Peterburgas, tai tns palai 
mintas Floridos kampelis, kur be-; 
veik per išt; -.:$ metus c*u-!utės! 
spinduliai maloniai šviečia iri 
šildo, o ?u 
čia pasimaudv::. Lietuviai yra ?a-

Petra* Armonas. 
į atvyksta praleisti žiemą. Jie džiau 

Kaip matome, per tuos metus 
chorvedžiai keitėsi. Keitėsi ir visas 

, . , , ., j u.- :horo sąstatas. B pirmųjų cfc<»o 
si!do. o DU :<us įuros vanduo kvie-. , , . , . ., *_„„!£, :r A L . . . . dalyvių tebe:a n< Angele a nr 

x. , ,. , . . , , . . . b! :as Karniai. kurie čia tiek lietu-
megę s» kampeli, gali sutikti cia . , . ^ „ „ u . ^ v , , , W P 

. . . . . . . \ . . , . vsu tiek vietos amerikiečių g y \ e -
tautiecius iš įvairiausiu Amen- " .,. . ., - J „ X 0 I . „ ; C A1V>; 
, . v • 1 • . nime vra giliai {leidę sa^ms. Arni
kos ir Kanados vietovių, kurie pra 1 J 1 «v,Q*„ nrairiaK 
. . « , . * . n • nas Karnms daug metų įvairiais 
leidžia cia savo atostogas. Be to, , ., „ •„„ •n in l -a ;^ 

us vra pirmininkavęs 
i, atstovaująs lietuvius tarp-

-• ir.'uose pasitarimuose, gi An-

pavyz-
Choro 

giasi vyraujančia chore 
dingą tvarka ir drausme, 
pirmininku yra 
balsų seniūnai E 
Gimžauskas ir St. Staponkieni 

čia apsigyvena vis daugiau ir dau 
giau lietuviu. N a m ų kainos da 
bar yra gerokai ":au< 

Birželio 3 d. choras ruošia kon
certą, kuris įvyks St. Petersbur
g o Lietuvių klubo salėje. Cia pa
sirodys mišrus, moterų h* vyrų 
chorai pasirodys pirmą kartą ir 
padainuos po tris dainas. Cho-

jdomių skaidrių, kurias kartu su 
savim atsiveš ir minėjime rodys. 

Neprakiskime progos tą viską 
•J. Pupininkas, \ išgirsti ir pamatyti. Būtų gera, 

Bakutienė, K. | kad minėjime dalyvautų kiek ga
lint daugiau žmoni v • Labai pa
geidaujami lietuviai iš Kenoshos, 
Milvvaukee, Waukegano ir kitų 
kolonijų-

Dr. A. Palaitis 

C L A S S I F I E D G U I D E 
PROGOS — OPPOBTUNHIES 

:.<U 

namus St. Petersbur- "' 

vadovauja tautinių šokių j rams diriguos muz. P. Armonas, 
Ta nuolatinė pranešėja į akompanuos, visuomet lietuviams 

v. ase tarptautiniuose festiva- j padedanti, M. Sullivan. Tai bus 
į mažoji d>inQ šventė St. Peters-

Dabar chore dalyvauja 2 0 mo- j burge prieš susitinkant visiems 
16 vyrų. Beveik visi iš i choristams rr visuomenei diožio-

nuosavybes pįrkimc 
didelė ir esą kai kada 
patenkinti 
čius pirkti 
go pafnrjrje. Atrodo, jog lietuvių 
kėlimasis i šį Floridos kampelį di- • t e n * l r —, -."^ , . . . į - - J „ : _ , . ?--orLt-;^ —Toronte, 
dės ir ateityje. choristų anksčiau yra dainavę ivai- . joje dainų S-venteje - t o r o n t e 

Savo kultūrine veikla lietu- į 
viai čia gražiai reiškiasi, turi susi-' 
darę gerą vardą vietos gyvento
j i tarpe, o ju namai gražiai ap-į 
tvarkyti, papuošti gėlėmis. Turi j fag^ W l S C , 
gražiai veikiant; <uuoą, chorą, 
tautinių šokių grupę, vaidybos 
būrelį, lituanistinę mokyklą ir 
Įvairias organizacijas. Atskirai n o 
rėtųsi paminėti chorą, kaip se
niausiai susiorganizavusį vienetą. 

St. Petersburgo lietuvių choras 
yra tiek senas, kaip ir pati lietu
vių kolonija. Kadaise čia pradė
ję kurtis lietuviai pasigedo l ie
tuviškos dainos. Sako, jog šokti 
tada rinkdavęsi j Tampą, kur vie
nas lietuvis turėjęs taverną ir sa
lę. T e n paminėdavę žymesniuo
sius įvykius, ten vaisindavęs! sa
vaitgaliais, ten susitikdavę drau
gus. 

Tač iau vis daveiau ir daugiau) 

MOSU KOLONIJOSE 
BIRŽELIO {VYKIŲ MINĖJIMAS 

Mūsų atmintyse dar gyvi tie 
šiurpulingai baisūs vaizdai, kai 
vyko pirmieji birželiniai l ietuvių 
trėmimai, kai rusai enkavedistai 
kaip plėšrūs žvėrys po visą Lie
tuvą lakstė iš n a m o į namą, 
šautuvai buožėmis daužė gyvena
mų namų duris ir įsiveržę į vidų 
ankstyvą birželio 14 d. rytą, plė
šė iš lovų siaubo išgąsdintus 
žmones, nepasigailėdami nei vai
kų, nei senelių, nei sunkiai ser
gančių. Nesuminkštino žiauraus 
budelio nei moterų ne i vaikų 
verksmas ir klyksmas. Visus be 

lietuvių kūrėsi St. Petersburgo| mažiausio pasigailėjimo tempė 
mieste ir apylinkė--;. Tada ir n s a s 1 sunkvežimiais į geležinkelių sto-
kultūrinis gyvenimas susikoncfes- j tis, krovė į gyvulinius vagonus ir 
travo St. rVtersburgo mieste C?a» išvilko į tolimiausius Rusijos už-
lietir.iai įsteigė Amerikos Lietuvių1 kampius. Tik tuo v ienu kartu 
klubą, kuriam pagrindą davė jau {neskaitant v i s nuolatinių karto-
anksčiau susiorganizavęs choras, į jimų ir ligi šių dienų) buvo iš- Į 
visi choristai įstojo klubo nariais. ' vilkta iš Lietuvos ir žiauriai mir- i 

Pa t s choras įkartas 1956 — 5 7 ! čiai išstatyta daugiau kaip' 
metais ir pavadintas "Dailės cho- j 40.000 geriausių Lietuvos sūnų ir t 

vaišės. 
Minėjimo kalbėtojas, kun. J. 

Prunskis, kaip Žinome, yra už 
mūsų tautos išlikimą didėlis dar
buotojas visais frontais. Jis lei
džia tuo reikalu knygas, rašo 
straipsnius, plačiai rašo ir Ame
rikos spaudoj, dalyvauja Ameri
kos aukštų politikų sambūriuo
se, atremia ir g ina kiekvieną pa
sireiškimą, kas kenkia mūsų tau-

Nieko neįgyjame, būdami 
s u tokiais, kaip m e s patys. Vi
sada trokštu būti s u žmonėmis, 
pranašesniais už mane. 

Charles Lamb 

Wanted Dealers: 
to lnstall IMPERIAL sprayed re-
ltoot'ing and Hoot repalrs o a otd and 
B8w buildlngs. i t is also a tremen-
doua energy and insulation aaver. 
Nearly every home and bulldin^ ow-
ner ca.n use it. We are onry coaau-
facturer ttoat traina how to instaJl 
v i t h oa the job training- by factory 
'.nstallera. No fees ofr any kind. We 
are only interested ln seilinę tjiia 
rooflng and ettergy savi*^ toaterfal 
and eąuipment tnat we mauutac-
ture. Can be applled ah year -round. 
Wrtte: Impcrtal ClMaricala l n c , 4T0O 
AVlssahlckon Ave., VbŪA.. Pa. 1»144 
or call >fc>. Waluws. Toli I f c e 
> o . 1-8OO-52S-SS04 or 215-S44-0704. 

HlSCEI.LAjrBOTJS 

** 5 p.4.Y.1 * J J 
Parduodami moteriški tautiniai 

r i t e i . 
Skambint 847-5840 

IANTOMOJAMA — FOB KENT 
• i • % — — • 11 — 1 m 

ISNUOM. prie vienuolyno 5 kamb. 
butas. Skambinti iki 2 vai popiet 
teief. — 4S4-8852. 

C M E S I O 

iiiiiiHiiiMi!iMiiiiiimiiiHiiitiiminiHinM 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

TeL S76-1882 arfas 376-6896 

imn;»iiHnmimmmiminmnitinnnn« 
limUMIHIUltlIUUlHUIttUUnilMMHMB 

M. L Š I M K U S 
9 0 T 4 J U PC BZilO 

rsootrjB T A X S E B V K T B 
4X» 80 . Mapleifood, teL 254-7468 

Taip pat daromi VBRTTMA1, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildom) 

PTLIETTBes PRAjmCAI fr 
kitokia Mankai. 

MmiliHilililItliiilUUIlllilH 

R E A t t l f l f l 

IhA greito ir patogaos patarnavo 
mo narna pirkimo Ir pardavimo 
prašome skambint 

\ U i l l H O F F M A N X l 
Tefe* 767-«ti00 
Budrait is Real ty 

424S W e s t f»rd Street 

Parduodamas n a m a s su dideliu 
sklypu U n i o n Pier, Miehigan, 
Kreiptis teL 61G—J€9-4S68. 

Parduodamas 6 didelių kamb. Švie
sių plytų ant plataus sklypo bun-
galow. {rengtas rūsys. 2 maa. mūr. 
garažas. 63 ir Kedzie apyl. Kreip
tis į sav. tel. 376-0444 

Brtgbton Parke: 21 boto mur. Nuo-
oatys Šildo. Daugiau kaip 

536,000 metinių pajamų Kaina: 5 me
tų pajamos. 

Maztroetta Patins Didelis mur 6 
kamb. bungalow. Gazu Šildomas. 
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. 137,50a 

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
Radijo Valanda Jau virš 36 m. tar-

- T . . . . . nauja N«*w Jersey. N«w Tork lr Con-
tos vardui. Neseniai, kai musŲjBeoticut lietuviam*: 

Kas SežtadJ^nj nao 4 lkl 6 vai. po-
< pJet iŠ WKVD Stoties New Ydrke 

1SS0 klL. AM ir nuo 7 iki i vat vak. 
•7.9 BMK. FM. 

IMHka. Dr. Jokūbas .1 Stuka* 
1467 Force D r . « 

Mooatatrtside, K. JI. 07092 
TtsL 2S2.U6S (oode) 201 

tauta b u v o žv'dtj apkaltinta, kad 
juos žudyti naciams padėjo ir 
lietuvių tauta, jis smarkiai tam 
pasipriešino ir šoko lietuvių tau
tą ginti, j is puikiai žifto, kad, 
i p t m IT *t«Tfl<ir» i i ^ a č kitas iš-1 Kviečiame ta*P P « klauaytt Lletn-
jeigu IT atsiraoo \nenas Kiias is i w1Skų k u l t a r l n l „ Titaną* anrių kalba 
S l d m ė l i s , dė l t o nega l ima kalt in- » Seton Haa Cnlvarsltete radijo «to-
^. . . __ , . I tlea (Kow lersey WSOl S»6 meg. 
tl V190S tautos* n e s dauguma l i e - J ^ M ) Plrmad 7:S»-$:*0 vai vakaro. 
tu\*ių atjautė tą didelę žydų naž-1 
tą ir kiek galėdami ]engvino.Kun. 

38 metai kaj be pertraukos 
Jame Seiuvtsma ir fe dramai— 

S I M A I T I S REALTY 

29S1 W. 63rd St. 436-7878 

MAINTESANCE 
Mušt have HVAC expehence and be 
able to operate and maintain low 
pressure boilers. Needs bigh mech-
anical aptitude, Hours 8 am to 4:30 
pm. Mušt join union after 30 days. 
Good benerits. 

CALL 36S-2490 X 332 
between 9 a-m. & 4 pjn. 

ROSARY C0UEGE 
7W0 W. Dhrtskm. River Forast 

(Tadovaoja prof. 4 Stakaa). 

ro" vardu. Jo organizatorius Ir va-1 
dovas tada buvo Kazimieras Štau- • 
pas. Sako. ioe repet zųos vy'.davę 
jo paties gar:*?. "Dailės choras" 
g:r.'avo ligi 1^65 metų, kada St.; 
Petersburgo Amerikos Lietuvių' sakys kun. 

dukrų. Šiam įvykiui paminėt i ! 
Raciiio Lietu\nų tarybos skyrius! 

minėjimą, kuris įvyks bir-i 
4 va L lietuviu baž- į 

ALEKSANDRAI BUIVYDIENEI 
ir j o s dukroms MARYTEI ir ĮMJCUAL brangiai mamy
tei ir močiute i iškeliavus I asailnybe, reiškiame gilią 
užuojautą i r kartu liūdim? 

VCTTINIŲ KORTELIŲ 
REIKALO 

* 

Vizitinių kortelių naudojbnaa yra 
gražus paprotys. Biznieriai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka lr vtsų luo
mų atstovams turėti gražiaa vizi
tines korteles. 

Kreipkitės | "Draugo" admtaua 
tradją visais pamUuals reikalais 
Būsite oataaklnti mum patarnavi 
• B 

inHiiHiiiiiHiiuiiniiuiiuiiiiiniHnniiiiR 
PACKAOE EKPRESS AGEWCY 

MABUA NTlKETRIKNP, 
SIUNTINIAI f LIETUVA 
Labai pagetdmajamoa geru* HįHa 

t n k£t>. Mabtas Ii Europos t 
S60S W. « • 8t^ Cblcago, TU 

TEL. — WA S-27S7 
MlitllUilIMItinMHMH 

524,900.00 
Graži mūr. rezidencija su 2 ar 3 

miegamais. Valgomasis, 2 maš. ga
ražas. Pilnas rūsys. Marąuette 
Parke. 

BE^ML\X SOUTH. INC. 
TeL — 361-1300 

Hot Springs. Arkaasas parduoda
mas mūr. namas miesto rajone. 6 
kamb. (3 miegami), 2 vonios. La
bai privatus. Prie krautuvių ir au
tobusų. Skambint 501—623-5396 

Rimtas Hmų 
Pardavimas 

Uetuvlu mėgiamoj gamtoj, netod 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na, 
mas ir 3 akrai žemes t>aag kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Mamtenance Mechank 
Our maintenance department needs 
several experieaced mechank» for 
l s t sbift. Hydrauiic systems & 
trouble shooting exp. helpful. Good 
startiag rate & outstanding bane-
fit package. 

Call Steve Moraar 976-8624 
A. FTNKL & SONS CO. 

1351 W. Cortiand Cigo.. BL 60614 
'i įat <̂ r>t>orTunlty aoiplovar 

ACTOMATIC SCKEW MACHINB 
OPERATOBS & S E ? IT* ME> 

Experienced on latiie type B and 
S Automatic and Index Machtne. 
EzcelL starting Rates. Pull CJo. 
Benefits. 

TeL — 344-9033 -
• 

«o*». 

Modermw 15 metų roūro 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Vieta Mar
ąuette Parke. Aukšta kokybe. Žema 

ruošia 
18 d. 

nyčios salėji :. Minėjime kalbą pa-
J. Prunskis. 

D a h a ir Pranai Meilė 

K e p n a Vaitkūnienė 

Meninę 
klubo vadovybės ir choristu susi-; dali atliks Raeino moterų kvar-
tarimu choras i s i j o n ^ j klubą ir; tetas, kuris visada savo žavinčio-
klubas perėmė jo globą. mis dainomis užburia klausyto-

N u o choro įs : š iam jus, k a 4 daugeliui tenka net aša-
laikui dirigen r.ę Kaži- rą nubraukti Po susirinkimo bus 

Clevelando Šv. Kazimiero mokykioa mokiniai suvaidino vaidinimėlį 
"Yra šalis.'* Nuotraukoje Vi-ija Ramūnoitė dėkoja režisierei rcok>-to-
Jai S t Stasienei. Jonas AlSenas laukia i 3ceną ateinančios rež. padėjėjos 
įuolc Aldonos Miirunienės Nuotr. VL Bacevičiau* 

CLEVELANDO 
Ž I N I O S 

L B C L E V E U C T D O 
APYLDvKĖS V E I K L A 

— Apylinkė-s *yoidyboje. Ge
g u ž ė s 7 d. v isuotiniam apylin
k ė s susiririkimui nusprendus pa 
l ikt i tą pačią valdybą dar v ie
n e r i e m s m e t a m s ir davus .jai tei 
s c reikal ingus naritw kooptuoti, 
va ldyba savo pirmam posėdy 

tatrtas B i l iūnas — p a r e n g i m ą 
v a d o v a s ir V l a d a s BaccvičiTos — 
n a r y s visuomeniniaaaa dar
bams . 

N u o 
1 9 1 4 Metų 
Mk!!aad Savings aptar

nauja taupymo ir samų 
paskoh) reikalais visas 
mSsų apytmkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitike-
iima Mes norėtume bCn 
J\mas naudingi fcr ateity
je. 

M O V I N G 
SEP.£NAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei. 
dimai ir pilna apdranda. 

TEL. — WA 5-8063 

Įvatrtęp pmialij 
Štai Ii nriteg aandMlo. 

OOSMOS PABCELS EXPBJBS8 

SIUNTINIAI | UETUVa 
tSSS S. Halated St^ CMcago. IB. S0S0S 

001 W. 8»Ui St , Ctriaago, 01- S0«J* 
•Met.2 n&-STS7 — SS4-SSaS 

Vafautttnas 

M 

FKANKZOGAS. 
Prestdent 

2fi7 W. NA Street 
Ctocago. lu. (OGI 

Pkeae ttS-74* 

4> LOAN ASSOCTATION 
4M6 Archer Avenue 
Cbfcago. m. S86J2 

254-447S 

• 2 s S. Bartem Aienue 
Bridgevtev, IU. 6943S 

T«l saaju«a 

pskl ųuaiteiiy 
4 Year Saviag* 

**< r i • 

Miniararo tM** 

7^% 
AB accounts 
psonded dafly — 
Passboo* Savinas 

4 vienetų maras ir garažas. Mar-
ųuette Parke. Naujas gazu Šildymas. 
NaSlS atiduoda už $38,800, 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West7fstStree4 

TeL 737-7200 ar 737-8534 

BRICKLAYERS 
KL Prospeet, Frankan Park. 

tvanston 
SANDER MASONRY. INC-

D a y s — 878-54*9 
Mtes 4S8-0448 

CLERK - MAINTENANCE 
* 

Record keepra ,̂ 
inventory. orierįjįg 

S4.00 per h our. 

Call-738-2100 
- -

K P U S pakv ie s tos P e t r a i t y - į 
te ir LenkaMskaitė ja tmimo rei- j 
kalama. I 

Naujoj i kontro lės k o m i s i j a : 
S t a s y s M a č y s — pirmininkas , 
K a z y s Gaižut is ir J u o z a s Žilio
nis — nariai. 

— Vakaronė. B irže l io 9 d-. 
n u t a r ė pareigrį persiskirtymo J penktadieni , , 7 :30 v. v . rašyto -
nedaryt i . Todėl Jurg i s Mai sk i s | jaa V a c y s K a v a l i ū n a s aptars 
v ė l toOs apyl inkės pirm.. Vikto
r a s Marfūnas — vicepirm. ir 
Jmttfiros vadovas- Pranas Kara-

"Draugo"* p r e m i j u o t a j A n a t o . 
l i jaus Kair io 
m o k l o kardu' 

romaną " P o D a -
V a k a r o n ė į v y k s 

l i ū s — sekr.. Bronius Gražulis D i e v o Mot inos N u o U U n e s P*> 
vicepirm. šv i e t imo reikalam, j g a l b o s parapijos m a ž o j o j e i a i ė -

g+f fyr Aatrauskas — i ž d , V y - j e . Visi mie la i laukiami. V. U. j 

•JURGIS MATULAITIS 
StosyiTU 

"Biografinė apybraiža, pirmoj tokios apimtes... Autorius 
| skaitytojams pažįstamas, nes 5» savo raStai? pri'il^ skaitytoją, 

verCa mąstyti, gyvai h- vaizdžiai eharakterizuois asmente... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jorgiu ilatulaičiu Ir j | ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
lattku tftraukomis, bnvnghj moktaną Ir bendradarbiu liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Siekio ir spaude Nek. tL Pr. Seserys, 370 pust, TSTH 
Ratas ta petsiautima fl.tL ŪSsakymus stąstir 

DBACGA3, 4545 W- « M .St. CMcago, m. 

V A L O M E 
KILIMOS m BALDUS 

visa rflfla grladm. 
i . SUtHNVH - TeL R E 7-6J« 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinti 
t o * . — SA% — S0% plgtao n>nfc<al» 
oi apdraaoa *na asntea Ir aiiioeaa-
billo paa n t a 

FRANK Z A P 0 L I S 
•s«Sį» w « s toto Vtrmm 

ctzmgo. 
e s 

SIUNTIIIIAI f UETUVą 
Ir kitos kraitos 

NEDZINSKAS. 4065 Areter Ave 
HL IWNJAZ, toleC 927-5989 

TELEVIZIJOS 
tr Paprastos. RadlJaL 
b- Oro Vėsintuvai 

M I O L T K A S TV 

ilUIlIUIMMlHItfirniUHIlUIHItlt 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, paketai, 

atnaujrntt. Garažą. Viduje ar 8 lanko 
namo. Rūpinatės? Visuomet fta Juras 
su patyriam, už prieinama kainą pa. 
d**, stambinant po 6-tos y. vakaro 

Telefone 47S-88SO 

H.AEQrrTTCE PARK 
t-įą bate po S nrieg. marbda. 11 

metn senumo. Atskiros šildymo sis
temos Garažas. Arti 73 ir Rodnreu. 

BCTC !«7<»lAVOL%S 
NssB!q pirktame — Pardavimas 

Valdymą* 
Oiaodimal — tneome Tas 

REALTY 
J. B a c e v i č i u s 

•455 So. Kedsle Ave. — 77S>22SS 

MAIMTENANCE ENGINEER 
50.00 Sq. ft. Glenview office build-
mg. Mušt have experience and re«-
ference8. Call weekdays for a a 
appomtment. 

5 * 4 - 5 4 5 4 
• - - • • • 

GENEML KMHrrEIIUeE 
MECHANIC 

Some Punch Press Setap 

ExceUent opporturdty for advarjosu 
tnent to supervisorv position. 

• 
Hospitalization — profil sbanng —• 
bonus and odier fringes. 
Steady full time eaiploymeat with 
smaū growing company. 

ACC l K. V TE I ELT & G A S K E T 
1016 So. CaHfornia Avenue 

Cbicsso . III. msit 
Call MLL a i 826-3582 

• 11 

VISAI IB MOTEBYS 

LTTHOGRAPHEB 
Malė pr f̂ temate 

CJFFSET CAMERA 
AND STR1PPEIJ 

Some experience reouhred Betlred 
peraoo weioome to appty. 

T e L ~ M M * 7 7 

DISHWASHER 
O H A K £ O F F I C E R S C L E B 
H i g g i m Si Mannheim Koad 

TW — 694-2946 or 
S98-03S1 

ffELP VVA^TED — MOTERYS 
• ^ 1 ! • ! II I — II I I I • 

Reikalinga nors klek angliškai kal
banti seimininkė vyresnio ami. 
džentelmenui gražiuose Highland 
Parko namuose. Gyventi vietoje. 
Atskiras kamb. su vonia. Papras
tas virimas. Turi bot patyrusi ir 
*urėti leidimą vairuoti automobilį 
Rekaasr.dacijos reikalineoe. 

<*ambmt 4i2-64u~ 

iiiMMli?'fiiiinfHiuiiniuif 

TOOL AND D!E MAKER 
North Suburban electrieal parts 

mfgr. has an opening for an ex -
perienced man for au tomą tie pro-
gressive & compound dies. F ive 
years experience is required. Our 
shop offers top pay. job securfty, 
A eomplete company benefits UL-
cluding profit - sharing and a 
Christmas Bonus Schedule. 

Call Mr. Romia at S75-575S 

ADAMS ELEVATOR 
r ^ n P M E V T CO. 

5840 Hovmrd > t . Skokle, IB. 
• IIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIMIHIIIIMHMIIIIU1II1IC 

OPTICIANS 
SMTTH A2TD WESSON 

OPT1CAI, TECHNOLOGY GROUP 
Haa opeaing* for slaau polia&era witK 
©n* year *xperten©e. f r * * Bl»« O a a a 
& Blu« ShitJi Kntal insaranea, lite 
insuranec. 3tock plan. 1"wo weeJc3 
vacatlon after or.e year. 'įąlaiy to. 
fit experie.nce 

Cafl 867-422? or appry a t 

7843 VTUMV \xeno* 
Bsrvrood If<Mghts. Tūiitois 

(Near Harlem and Wil«m Avenuaf 
* 

Bisaiez ismi 

1 » 1?*rr^Mvje "liratų**' 

file:///Uill
file:///nenas
file:///xeno*
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ŽVILGSNIS DABARTIN IR PRAEITIN 
XI Pasaulinis pumenvires 11) 

P. GANVYTAS 
Birželio 1 i prasidėjo baigmi

nis futbolo pasaulinių pirmenybių 
tumrras Argentinoje. Kas 4 me
tai pravedamos žaidynės tęsis iki 
birželio 25 d., kada viea iš 16 
rinktinių pasipuoš pasaulio nu
galėtojo titulu — garbe, kuria iki 
šiol pasipuošė tik 5 valstybės. Fut
bolas tai populiariausias žaidi
mas šioje planetoje; tad nenuos
tabu, kad dabar visų sporto mėgė
ją dėmesys nukrypęs f Argenti
ną. Net per 7,000 žurnalistų už
siprašė spaudos atstovų kreden
cialų, gi televizijos žiūrovų skai
čius tikriausiai viršys stebėjusius 
Apollo XI skridimą ir pirmojo 
žmogaus nusileidimą mėnulyje. 

Pasaulinės pirmenybės praside
da maždaug 2 metus prieš baig
mės turnyrą. Šį kartą tose gru
pinėse varžybose dalyvavo net 
102 rinktinės, Europos komandos 
buvo suskirstytos į 9 grupes (po 
4 ar 3 rinktinės grupėje). Kiek
vienoje grupėje visos rinktinės tu
rėjo sužaisti po 2 rungtynes prieš 
visus kitus grupės varžovus ir tik 
grupelės laimėtojas kvalifikavosi 
kelionei į Argentiną, DC-sios 
grupės laimėtojui dar teko susi
tikti su vieną Pietų Amerikos 
rinktine, kad nustatytų kas va
žiuos baigmėn. Afriką atstovauti 
panoro 24 rinktinės. Tad teko pra
vesti preHminarines kvalifikaci
jas, 3 rundų varžybas ir po to ga
lutiną turnyrą, kuriame buvo nu
statytas vienintelis to žemyno da
lyvis baigmėje. Šiaurės ir Centri
nės Amerikos varžybos buvo su
skirstytos į 3 grupes; kurių pir
moji ir antroji komanda dar var-

geriausias laimėjimas. 
Kai 1934 metais buvo renka

masi į Italiją, šį kartą Pietų Ame
rika panašiai boikotavo pirmeny
bes. Urugvajus nesiteikė ginti sa
vo karūnos. Atvyko tik brazilai ir 
argentiniečiai. Baigmėje italai su 
čekoslovakais. Po prailginimo šei
mininkai laimėjo 2:1, gi trečią 
vietą iškovojo vokiečiai, įveikę 
austrus 3:2. 

4 metus vėliau argentiniečiai 
siūlė pravesti pirmenybes pas sa
ve, bet buvo nuspręsta Prancūzi
jai suteikti šeimininko rolę. Ir vėl 
Piety Amerikos valstybės buvo ne
laimingos, tačiau argentiniečiai ir 
brazilai ir vėl vyko per Atlantą, 
laivu keliaudami po 3 savaites, 
kovoti dėl meisterio garbės. Brazi
lams pavyko išsikovoti 3 vietą 
prieš Švediją 4:2. Gi nugalėtojo 
garbe vėl pasipuošė italai, antrą 
kartą iš eilės laimėdami pirmeny
bes; baigmėje jie įveikė vengrus 
4:2, 

P Q H Pas. karo 
Ketvirtą kartą rinktinės jau 

rungtynių (jie tačiau nedalyvavo 
1950 metais Brazilijos pravesto
se pirmenybėse). 47 kartus jie 
tarptautinėje arenoje įveikė savo 
priešininkus. Paskirti antron gru-
pėn, jie savo priešininkams at
skaitė 17 įvarčių, įleidę tik 3; 
ir Vak. Vokietiją jie sudorojo 
8:3. Tačiau pačioje baigmėje jie 
vėl susitiko su tais pačiais vokie
čiais, kuriems pavyko revanšas. 
Rezultatu 3:2 jie pirmą kartą ta
po pasaulio meisteriu. Fritz Wal-
ter'io vadovaujama komanda pa
klupdė galiūną Vengriją, o aust
rams 3:1 laimėjimu prieš urug
vajiečius atiteko 3-ji vieta. 

Brazilai laimi 
Galų gale Švedijoje pravestose 

pirmenybėse 1958 metais brazi
lams pavyko išsikovoti nugalėto
jo vardą. Pirmą kartą tada jų 
rinktinėje žaidė 17-metis Pele, da
bar jau legenda tapęs. Švedai 
baigmėje turėjo nusileisti pietie
čiams 2:5, o prancūzai įveikė vo
kiečius 6:3 dėl III v. 4 metus ve

ji taurė visam l«kui iškeliavo i 
Braziliją. 

Prieš 4 metus X-sios pirmeny
bės buvo pravestos Vak. Vokieti
joje. Ar pavyks vokiečiams po 20 
metų pakartoti savo laimėjimą, 
kaip tai buvo padarę urugvajie
čiai? Pradžioje dalykai nekaip 
vystėsi, nes broliai iš rytų (mat 
ir Ryt. Vokietija kvalifikavosi į 
16 rinktinių baigmę) paklupdė 
vakariečius IK). Tačiau matyt to 
pakako Vak. Vokietijai, nes jie 
dasimušė į baigmę, kurioje neti 

Š A C H M A T A I DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 2 d. 

— Prie* 10 metų. 1967 m. 
SAIiFASfi picmenybėse dalyva- j 
vo 15 vyru. "Tai pirmenybes! 
laimėjo P. Vaitonis (Hamilto
nas) , surinkęs 4Vz taiko iš 5. 
Antruoju liko čikagiikis Taut-i 
vaisas su 4 ts., o 3 vietą pasida- \ \ 
lijo PalČiauskas, Makaitis, Nas-
vyti8, Chrolavičius ir Karpus-; 
ka. Geriausio A kl. žaidiko 
dovaną laimėjo Algis Makaitis į i 
po pustaškį nukabinęs Tautvai- ] 

ketai gerai žaidžrusią Olandijos j šui, PalČiauskui ir Jankauskui, j | 
rinktinę įveikė 2:1. Ga! tai ir ne- Geriausio jaunio dovaną laimėjo 

Jas globojo brazilai; 1950 metais 
ten suvažiavo 11 rinktinių. Šios 
primenybės paženklintos 2 di
džiulėm staigmenom. Anglija 
•pralaimėjo prieš JAV 0:1, ir tuo 
pateko į finalinio rundo grupę, 
o pačioje baigmėje didysis favori
tas Brazilija, kuriai tereikėjo ly
giųjų, kad taptų meisteriu, ir kuri 
jau vedė IK), tapo nugalėta Uru
gvajaus 2:1. Jau numatytos 3 die
nų džiaugsmo šventės tapo gi
laus liūdesio išraiška; ne vienas 
entutziastų savižudybe reagavo į 

žėsj baigmės ruBde, idant iš į šį įvykį 
17 dalyvių nustatytų vieną baig-Į 1954 metais dėl teisės Sveica-
mėje dalyvauti teisę laimėjusią, rijoje įvykstančiame baigmės tur-
rinktinę. Azijoje, Australijoje 21 nyre dalyvauti rungėsi 37 rink-

nuostabu, nes tuo metu Vokieti
joje dominuojančią relę vaidino 
FC Bayem Muenchen klubas, o 
rinktinės sąstate buvo net 6 ko
mandos žaidėjai. Garsusis Franz 
Beckenbauer dirigavo žaidimą, 
gi iki šio! daugiausiai pasaulinių 
pirmenybių baigmės turnyruose 
įvarčių pasiekęs Gerd Mueller 
(14), įkirto ir lemiamą golą 
prieš olandus, ir tuo baigė savo 

19-metis Juozas Chrolavičius iš 
Hamiltono. K. Meriris 

suvažiavo po n pasaulinio karo.' futbolo vadinamoje gimtinėje 

liau brazilai pakartojo savo lai- tarptautinių žaidimų karjerą. Be-
mėjimą, baigmėje įveikdami Ce- je, tai buvo ir 100-sis Vokietijos 
koslovakiją 3:1. Sį kartą pirme
nybės buvo pravestos Čilėje, ku
riai teko 3-ji vieta (prieš jugos
lavus laimėję 1:0). 

Konservatyvioji Anglija galop 
pasikvietė geriausias pasaulio 

įvartis pasaulinėse pirmenybėse. ( 
Ar be Muellerio ir Beckenbaue-' ] 
rio vokiečiams Argentinoje pa
vyks savo laimėjimą pakartoti, 
parodys netolima ateitis... 

Vakar dienos atidaromajam su
sitikime Vokietija - Lenkija 0:0. 

•v 

kraštas 5 grupių varžybose bei fi 
naliniame turnyre nustatė savo 
atstovą. Pietų Amerikai teko dvi 
vietos (grupiniu būdu nustatytos 
kaip ir Europoje), gi dėl trečios 
persirųngta su europine 9-tos gru
pės laimėtoja. Tad iŠ 102 rinkti
nių liko tik 14 laimingųjų, prie 
kurių prisideda šeimininkai ar
gentiniečiai bei dabartinis pasau
linis meisteris Vak. Vokietija — 
h* tuo nustatytas 16 baigmės da
lyvių sąrašas. 

Alfabetiškai štai jis: Argenti
na, Austrija, Brazilija, Iranas. Is
panija, Italija, Lenkija, Meksika, 
Olandija, Peru, Prancūzija, Ško
tija, Švedija, Tunezija, Vengrija ir 
Vokietija. Kam iš jų teks nugalė
tojo garbė? Daug galima spėlio
ti, daug įvairių pranašysčių gir
dėti, tačiau jau greit visi Žinosime 
kas bus meisteris. O šį kartą dar 
meskime žvilgsni į iki Šiol praves
tas pirmenybes. 

Pirmas turnyras 
-

Nors sakoma, kad Kinijoje fut
bolą jau žaidė apie 2,700 m. prieš 
Kristų, nors Anglijoje pirmasis 
futbolo klubas (Sheffield") buvo 
sukurtas 1855 m. ir nors jau 1872 

metais buvo sužaistos pirmos tarp
tautinės rungtynės (Škotija prieš 
Angliją 0:0), tačiau pirmosios 
pasaulinės pirmenybės įvyko tik 
1930 nieais. Jų tėvūnu buvo Julės 
Kmet, tuometinės FIFA-os pir
mininkas. Sunku jam buvo sude
rinti pietų amerikiečių ir europie
čių norus. Kai Urugvajus, savo 
VOOm etų nepriklausomybės jubi
liejaus proga, pasiūlė apmokėti 
beveik visas Klaidas, nutarta ten 
pirmenybes ir pravesti. Ta proga 
Montevideo mieste buvo pastaty-
tas h- didžiuEs 100,000 žiūrovų 
talpinąs stadionas. Šiose varžybo
se dalyvavo 13 rinktinių. Tačiau 
įš Europos atvyko tik 4: belgai, 
jugoslavai, prancūzai ir rumunai. 
Baigmėje Urugvajus nugalėjo ar-
ar gentiniečius 4:2. Tas nenuosta
bu, nes olimpiniuose žaidimuose 
(1924 ir 1928) urugvajiečiai taip
gi pasipuošė nugalėtojo titulu. \-
domu ir tai, kad tose pirmenybė
se dėl trečios vietos rungėsi Jugos
lavija su JAV; varžybos baigėsi 
3:1 — tad Amerikai atiteko 4-ji 
raTį- įįuca krftfo" t*i iki šiol 

buvo pravestoj VIII pirmenybės. 
Finale, po prailginimo, laimėje 
šeimininkai, įveikę vokiečius 4:2, 
o sužibėjusi Portugalijos rinkti
nė, įveikdama sovietus 2:1, pel
nė 3-čią vietą. 

Žaidynių laimėtojai veždavosi 
garsiąją Julės Rimet taurę į na
mus, tačiau ją turėdavo grąžinti 
po 4 mėty, nes tik 3 kartus pir
menybes laimėjusi rinktinė galė
tų taurę visam pasilaikyti. Ita
lai, urugvajiečiai ir brazilai jau 
buvo labai arti tos garbės, ta
čiau ji galutinai turėjo nusišyp
soti Meksikoje 1970 metais pra
vestų pirmenybių baigmės varžo
vams — finale susitiko brazilai 

tinės. Tarp 16 baigmės dalyvių [ su italais. Puikiai Peles vadovau-
buvo ir garsioji Vengrijos rinkti
nė, nuo 1948 metų nepralaimė
jusi nei vienų tarpvalstybinių 

jarai pietiečiai įveikę Italiją 4:1, 
o vokiečiai 1:0 dėl trečios vietos 
nugalėjo Urugvajų. Taip pirmo-

Brangiam broliui Lietuvoje mirus, 
mielai ALDONAI SLOKSKIENEI ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. 

Mūsų brangiai giminaitei 
A. + A. 

ELZBiETAi SAKEVIČIENEI minis, 
reiškiame giliausią užuojautą sūnui kun. JONUI, MIC, 
dukrai JOANAI ir jos tyrui dr. ZENONUI DANILEVI
ČIUI, dukrai NATALIJAI Lietuvoje, sūnums JUOZUI, 
GEDIMINUI, ČESLOVUI ir jų šeimoms. 

Albina ir Petras Jtormaniai su šeima 

A. t A. Or. MYKOLUI DEVENIUI mirus, 
žmonai ALENAI VUJEIŠYTEI - DEVENIENEI, dukrai 
DALJAI, sūnums dr. ALGIRDCJI ir rnž. KĘSTUČIUI 
žentui dr. KAZIUI BOBELIUI, Amerikos Lietuvių ta 
rybos pirmininkui, reiškiame nttoairdžją užuojautą ir 
giliai išgyvename liūdesį su ją šeimomis. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

Bi augios motinos 

A. A A. 
ALEKSANDROS UHMZŪNiENES netekus, 
sūnų ZIGMĄ UMBRAŽCNĄ , jo 2MCNA, SESER| ir 
BROLIUS ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

C. Ir V. Civiliškai 
B. ir B. Stnmgiai 

K. ir A Voiodkai 

A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus, 
žmonai ALENAI, dukrai DALIAI ir jos vyrui dr. KA
ZIUI BOSELIUI bei kitiems giminėms reiškiame 

» - * * 
nuoširdžią užuojautą. 

Brone Ir Antanas Kalvaičiai 

Joana ir Romanas Druktetiiai 

Buvusiam Pašto Valdybos Referentui 

A. t A. JONUI BERNSAI mirus, 
didžio skausmo prislėgtai žmonai MARIJAI ir ŠO
NUI su šeima gilią užuojautą reiškia 

Kazimieras ir Ona Barauskai 
Ir dukros su šeimomis 

A. t A. KĘSTUČIUI tragištei žuvus, 
tėvus ALC ir VIKTORE JONIKUS, brolius LEONĄ. 
ANTANĄ, VIKTORIUKĄ, sesutę VIDĄ ir kirus g> 
minės skausmo valandoje prislėgtus nuoširdžiai 
užjaučiame ir Išartu liūdime. 

K. BUTKŲ šeima 
J. šVABŲ seimą 

Neris Sporto klubo nariui 
A f A. 

KĘSTUČIUI JONIKUI tragiškai žuvus, 
TĖVELIAMS. BROLIAMS, SESERIAI ir giminėm 
gilią užuojautą reiškia 

Lietuviu Sporto Klubas Neris 

Mielam Klubo nariui, Santa Monikos pirmtakūuui, 

A, * A. 
D R . M Y K O L U I D E V E N I U I 

amžinybėn staiga iškeliavus, jo žmonai ALENAI ir visai 
jų seimai gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia 

Santa Monikos Amerikos Lietuvių Khibas 
Santa Monica, Calif. 

Seseriai 
A. + A. 

PETRONĖLEI JUODSNUKIENEI mirus, 
mielą IZABELE 0KSEENC. jos vyrą LEONĄ ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

ANTANAS IR SOFIJA BRAZAUSKAI 
ONA MACfiNTENfi 
HENRIKAS IR ADEL£ BAJALIAI 

Los Angeles, Caliioroia 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So* Callfomia Avenue 
Telefonai LA 3-8440 ir LA 3-9852 

4600-01 Sout* RtraHagt Avtnua 
Telefoną* — Y&rds 7-1741-2 

A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus. 
žmoną ALEN $ DEVENIENE. dukrą DALIA su seimą, 
sūnus KĘSTUTĮ ir ALGIRDE su šeimomis, o taip pat 
visus gimines ii artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Civinsku šeima 

Mažeika 5/Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH YVESmERN / V E 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-86CO 
TeL 737-8601 

L 

PETKUS 
T I V I R S O R O S 

MARQUEITE FUNERAL HOME 
TBY* MODEBtna&OS KOPLYČIOS 

2533 0-2340-0 s t 7 l St. Tsl. GRovsnhlM 
M I 0 So, 501h Ava., Cicero TOvmhalI 3-2100-0 

AIKA70 ACTOVOBIULAMS STATYT* 

A f A. 
ELZBIETAI SAKEVIČIENEI mirus, 

dukrai dr. JO AMAI. žentui dr. ZENONUI DANILEVI
ČIUI ir jų šeimai, sūnui kun. JONUI ir visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Garūflu seimą 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ARTARAS M. PRILUPS 
TOMAS Ir LABRYRAS LABANAUSKAS 

8807 80. LTTUAN1CA A VE. T-L YArts 7-S401 

STEPORAS 0, LACK (LACKAWICZ) IR 00R0S 
2S14 W. 23rd PLACB Ylitf^i 7-0872 
S434 W. OOth STREET TeL KEpvbHe 7-1218 
11028 Soatinvest HSgbvBj, Palos Hflta. TO. TeL 874.4410 

PETRAS OIELIOOAS 
4848 SO CALIFORNIA A VE. TeL LAfayette S-S57S 

JURGIS F. RU0MIN 
8819 SO. MTCAN1C A A VE TeL YAl4* 7-1138-80 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STRfET TeL YAvfc 7-1011 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 
C ŪSAITIS - SUTKUS 

1446 SO. wmi A VE, CICERO, DUL TeL Otjmple 8-1008 

» 



6 DRAUGAS. penktadfccis, 1978 m. birželio men. 2 d. 

X Kun. Antanas Zakaraus
kas, švč. M. Marijos Gimimo r\^\-
par. klebonas, trečiadieni, gegu- šienteris. 
žės 31 d., sukalbėjo invokaciją Trakienė 

x Cicero §v. Antano parap. 
mokyklą šįmet baigia 16 moki
nių. Pažymėjimų įteikimas šį 
sekmadienį 9 vai r. parapijos 
bažnyčioje, 

x "Svečio**, lietuvių evange
likų žurnalo, pasirodė naujas 
numeris, 96 psl. Redaguoja 
kun. A. Trakis. Redakcijos na-

kun. A. Keleris ir Fr. 
Administruoja dr. A. 
6620 So. St. Louis 

Ave., Cbicago, BĮ. 60629. Turi-
nvje daug medžiagos iš lietuvių 

susirinkusiems 90C iš Midwest 
Industriai Menagement sąjun
gos atstovų, kurie turėjo savo evangelikų liuteronų gyvenimo, 
seimą Arlir.r:3n Park Hilton 
viešbutyje. Atstovai buvo at
vykę į specialius kursus 
darbo sričiai patobulinti, 
baigoje buvo banketas. 

savo 
Pa-

X Svečio iš Australijos pri
ėmimo ir programa rūpinasi ko
mitetas, į kurį sutiko įeiti V. 
Adamkus, P. Petrutis, I. Kere-

Poetė Gražina Babraaskie- * " * v - P l i e n e , J. Jakaitie
nė "Poezijos pavasari" atšventė aė> V- LaP^ė> A. Pocius, R. 
Loretto ligoninėje. Chicagoie, I Janušaitytė, J. Kerelyte, D. 
Dl., gulėdama ten po sunkios *<&& » V- Grybauskas. Su-
operacijos, kambary 452-1. jsipažinimo vakaras įvyks liepos 

_ , ,_» _ . 2 d Jaunimo centre. Stalus 
x Chicagos Aukst. h t mo-l „ 

kyklos 27-tos abiturientų laidos į~relienę į 
išle^tuyės bus birželio 4 d., į^\čajho ^ 68M818, namų -
madierų, 5 vai. vak. Jaunimo;. ._ OOK_ 
centre. Į iškilmes kviečiama! 
visa lietuviškoji visuomenė, X Šv. Kazimiero seserų rėmė-

x Kr. Donelaičio lituanistinių jų susirinkimas ir bunco žaidi-
mokyklų mokslo metų užbaigi- mas bus sekmadieni, birželio 4 
mo iškilmės įvyks šį šeštadienį, d., 2 vai. p. p. Švč. M. M. Gimi-
birželio 3 d.. 10:30 vaL ryto mo parapijos salėje. 

Kviečiami visi 

IS ARTI IR TOLI 
I . A. VALSTYBĖSE viai toje gražioje vietovėje, 

Fountain Hiiis yra Phoenixo 
apylinkės priemiestis, apie 12 mylių į ry-

rezervuoti pas I. 
V. Lapienę, telef. 

St. Petersburgo, Fla.. lietuvių choras. Pirmoje eilėje viduryje choro dirigentas muz. P. Armonas 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

mokyklos salėje, 
tėvai ir svečiai, ypač tėvai tų 
mokinių, kurie baigia pradinę 
arba aukštesniąją mokyklą, iš
kilmėse dalyvauti 

x Lituanicos vyrų futbolo 
komanda žais paskutines pava
sario rato pirmenybių rungty
nes, prieš serbų Youts ši sek
madienį, 4 vai. p. p. Calumet 
parke 95 St. E., prie ežero. 

X Apie Marijos Jurgutienės 
areštą Maskvoje išėjus iš JAV 
ambasados parašė platesnę in
formaciją Chicago "Sun-Times", 
pažymėdamas, kad jai buvo 
grasinama kalėjimu, jeigu ji 
darys pastangas išemigruoti su 
dukra pas vyrą. Laikrašti apie 
ši reikalą plačiau painformavo 
adv. P. Žumbakis. 

x Lietuvio sodyboje šį sek
madienį — birželinės pamaldos. 

X Petras Augaitis, Dehli, 
Ont, aukojo 7 dolerius. Dėko
jame. 

MARQlJErrTE PARKO 
LIT. MOKYKLOS 

IŠLEISTUVES 

Gegužės 23 d., baigę aštuonis 
skyrius ir išlaikę lietuvių kal
bos egzaminus, 29 mokiniai ga
vo mokyklos baigimo pažymėji
mus. Tai dar gana gausi ab
solventų laida. Vienuolika iš 
jų baigė labai gerais pažymiais 
ir buvo mokyklos tėvų komite
to specialiai pagerbti ir apdova
noti, o visiems baigusiems LB 
Marąuette Parko apylinkės val
dyba kiekvienam įteikė "LKB 
Kronikos" 3-jį tomą. Tai pras
minga dovana mūsų mokyklą 
baigusiam jaunimui. 

Baigusiųjų išleistuvės, ku- į 
rioms vadovavo lit. mokyklos! 
vedėjas Pr. Razminas, vyko pa- į 
rapijos salėj. Iškilmingai įne-į 
šamos Amerikos ir Lietuvos 

— LB CleveJando 
vakaronė įvyks penktadienį, bir
želio 9 d., 7:30 vaL vak. mažo
joj salėj. Kalbės Vacys Kava
liūnas apie A. Kairio premijuo
tą romaną "Po Damoklo kar
du". 

— National Catholic Regis-
ter" savaitraštis birželio 4 d. lai
doje išspausdino specialų ilgą 
straipsnį — kun. Kazimiero Pu-
gevičiaus informaciją apie oku
puotos Lietuvos katalikų ir pat
riotų persekiojimus, šiuo atve-ldarbą žurnalo redakcijoje lai-

I ju — apie Balio Gajausko nu-, mėjo 14. Gailė domėjosi žurna-
I teisimą dešimčiai metų sunkių- listika ir buvo Scarboro kolegi
jų darbų kalėjimo ir penkerių jos laikraščio redaktorė. Nuvy-

į metų ištrėmimu tik dėl to, kadj kusi į New Yorką, Gailė gavo 
j pas jį rado Solženicyno raštų, i uždavinį nuvykti į Washingtoną 
Kronikų ir kad jis pasisakė už ' ir padaryti pasikalbėjimą su 
Helsinkio susitarimų vykdymą, 

| B. Gajauskas jau yra atkalėjęs 

tus nuo Scottsdal, Ariz. 

KANADOJE 
— Torontietė Gaflė Misiū

naitė, baigusi humanitarinius 
mokslus, Toronto un-te, konkur
so keliu laimėjo vieno mėnesio 

j redaktorės darbą New Yorko 
"Mademoiselle" žurnale. Šiame 

, konkurse su savo reportažiniais 
rašiniais dalyvavo per 1000 stu-

į denčių iš JAV ir Kanados, o 

JAV viceprezidento Mondale 
žmona. Atlikusi vieno mėnesio 

25 metus bausmę tremtyje, j darbą, ū ketina grįžti į Torontą 
Anot S. Kudirkos, šis nuteisi-! ir dar vienerius metus studijuo-
mas yra pasmerkimas mirčiai, 
nes tokios bausmės B. Gajaus
kas negalės atlaikyti. 

— Senatorius Barry Gokhva-
ter (R.-Ariz.), įsijungė į sena
toriaus Carl T. Curtis rezoliu-

ti žurnalistiką. 
— A. a. Janina Kaknevičienė-

Vanagaitė mirė gegužes 12 d. 
rytą savo namuose, nesulauku
si nė 50 metų amžiaus. Palaido
ta gegužės 15 i šv. Jono lietu-

ler, V. Žukauskaitė, J. Gražys, sių pamaldų dalyvių matyti, 
V. Saulis, A. Narbutis N. ir S. kad velionė gyvųjų nepamiršta,: 
Bichnevičiūtės, A. Gražytė, S. j nes ji buvo visų pamaldžiai ir 
Brakauskaitė, L Putriūtė, A. ir į nuoširdžiai prisiminta šioje šv. 
P . Remeikiai. D. Pavilionis, B. Mišių aukoje. Todėl tenka pa-
Eakins, P. Strolia, V. Moze, B.Iminėti, kad velionė gyva būda-
ir V. Sturonaitės, L. Putrius, J. I ma visiems buvo miela ir pa-
Manaligod, D. Sabaliauskaitė, J.! sižymėjo gero būdo ypatumu. 
Avižienytė, L. Saulytė, A. Ei-j Po pamaldų Kapteinių na-
tutytė, A. Polikaitis, R. Pavilio- j muose įvyko gedulo pietūs, ku- ei ją (S. Con. Res. 68), kuria Jvių kapinėse. Negaluoti ji pra-
nis, V. Radvilas, M. Kelcčius, D. riuose irgi gražiai prisiminta reikalaujama Lietuvai, Latvijai \ dėjo 1977 m. Velionė visą lai-
Kosary, V. Laniauskas, L Lau- į velionė. Dalyvavo virš 40 as- ir Estijai pilna laisvė ir nepri- ką aktyviai dalyvavo lietuviŠko-
ciūtė, S. Daukutė, V. ir G. Rei- į menų, tai artimieji, buvę drau- klausomybė. Be senatoriaus je veikloje — tautinių šokių gru-
nytės. Buvo matyti visų jų gai ir geri pažįstami. Paminė- Barry Gokhvater, kaip bendri pėje, choruose, organizacijose, 
sėkmingos pastangos, o ilgiau i tina, kad Pranutė Kapteinienė autoriai prisijungė prie rezoliu- Kurį laiką buvo narė "Carling 
studiją lankę jau i r gerai pa-1 savo kulinarijos sugebėjimais ei jos dar šie senatoriai: Milton Art Foundation" komisijos, su-
žengę. i stebino visus, tai užtarnautas R, Young (D.-N. Dak.), John darytos "Carling" bendrovės. 

Programa buvo {vairi, net ir I nuopelnas, nes įdėjo visą širdį A. Durkin (D.-N. H.), Orrin G. Tos komisijos uždavinys buvo 
su pasaulinio garso kompozito- į mirusios pagerbimui Hatch (R.-Utah), Jake Garn — paskirstyti šios bendrovės 
riais, kaip Mozart, Beethoven,! Paprastai gyvenime būna, kad f R.-Utah) ir Clifford P. Hansen į duodamas lėšas įvairių tautybių 
Bach, Grieg, Chopin, Liszt ir k t mirusiųjų prisiminimai ir minė- (R.-Wyo.). Iš sąrašo matyti, | kultūriniams vienetams. Šia ga-
Atliktas ir V. Jančio "Menue- jimai, kaip jie gražiai bebūtų kad visi tie senatoriai yra i š ; limybe pasinaudojo ir nevienas 
tas". įvykdomi, greitai lieka pamirs- va'stijų, kuriose pabaltiečių lietuvių vienetas. Žymiausius 

Pabaigoje pats muz. M. Mote-! tami. bent geriausiu atveju iki skaičius yra labai mažas ar vi- pėdsakus velionė paliko T Ž " 
administracijoje, kuriai ji vado
vavo daug metų. Dirbo ji kant
riai, atsidavusiai, paslaugiai, 
stengdamasi visiems padėti. 

X Dr. Liucille 
kaitė, anksčiau gyvenusi 
hoj, Nebr., baigė Illinois univer
siteto medicinos mokyką Chica
go je ir gavo gydytojos diplomą 
Ji Omahoje buvo baigusi Mer 

vehavos, sugiedanu himnai, P * L ^ k a m b i n o Brahmso Ca-i aekanfio karto. Daug ilgesnis sai jų nėra. Mūsų pareiga savo 
kiami pažymėjimai ir dovanos., ^ ^ Įj£ J J ^ ^ p ^ į v a i ^ i ^ mirusiųjų, senatorius paraginti, kad jie 
Trumpais žodžiais pasveikina Į K o n c e r t a s t e i k ė pasigėrėjimą **" W įamžinimas kilniuose imtųsi konkretaus darbo Pa-
iškilmes atsilankę mūsų garbm-; ^ ^ ^ t ė v a m s ^ ^da rbuose , šiuo atveju vyras baltijo kraštų laisvinimo žygyje. 

& J* ! kitiems dalyviams. Po koncer-! Otonas įrašė į Lietuvių fondą Šiuo metu jau apie 70 legislato-
to įvyko vaišės, suruoštos tėvų, j a - a- Kazimierą ir save įnešda- rių (pavienių ar grupėmis) yra 

Gr. SturonieneL j m a s a u k $ ^ do1- Tenka pa- įnešę stiprias rezoliucijas Lietu-
j sakyti, kad šiuo mostu gražiai vos, Latvijos ir Estijos laisvini-

Damašaus- Daužvardienė, PLB pirmininkas 
O J J ^ . inž. Br. Nainys, parap. kleb. 

kun. Antanas Zakarauskas, par. 
mokyklos vedėja ses. Edvardą, 
Marąuette Parko apylinkės val
dybos narys Kostas Juškaitis. 

Po ją bus pažrnonys ™ t o v « . : - - į ~ - £ ^ i t "mokykla. Tėvu komiteto pirm. Roma Pra-

Vi-: 
pa-i 

lį keliauja žmogus' 
2 vai. po pietų. Užkandis, 
si laukiami pailsėti gėlių 
vėsyje. 

X Union Pier. Mich., lietuvių I 
draugijos valdyba šaukia ben
drą narių susirmkimą "Gintaro" 
vasarvietės patalpose birželio 
3 d.. 6 vai. vak. (vietos laiku). 
Susirinkime bus svarstoma va
saros veikios programa. Po su
sirinkimo kavutė. 

x A. a Elena Račkaoskaitė-
Šešplaukienė bus prisiminta jos 
amžinybėn išėjimo penkiolikto
se metinėse šv. Mišiomis šį 
sekmadienį, birželio 4 d , 11 vaL 
T. Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje. 

(pr.). 
x Mes taisome ir dengiame 

visų rūšių stogas. Turime daug 
patyrimo. Esame apdrausti 

Kreipkitės į 
ARVYDA. KDZLA 

tetef. 434-9655. (ak.). 

vadovaujant 
Viskas praėjo sėkmingai. 

J . Daugailas 

METINIS 
NARIŲ SUSUONKIMAS 

Amerikos Lietuvių Bibliote
kos leidykla, reprezentacines 

T ^ d ž į J studijas Chicagoje apvainikavo Pagerbia visas mokytojas, dir 
gydvtojos diplomu. Dr. L Da- b u s i a s aštuonerius metus su ifi-
mašauskaitė. lydima iš Oma- leidžiamuoju skyriumi. Įvyksta, knygas leidžianti lietuvių visuo-
hos atvykusių tėvu Prano ir ^ k t o perdavimo ceremonijos, \ meninė organizacija, šaukia sa-
Saulytės Damašausku. brolio Ku™ atlieka 8-jo ir 7-jo sky- vo antrą metinį narių susirinki-
Dovvdo senelių Elmos ir Vikto- riaus mokiniai- Aštuntojo sky-, mą šeštadienį, birželio 3 d , 7:30 i 
ro Bulkaičių, aplankė "Draugą" r : a u s mokytoja Rūta Jautokie-1 vai. vak. Chicagos Jaunimo į 

ir prasmingai padaryta, nes ve- mo reikalu 
lionė tampa lyg gyvu nariu mis- ] — Adolfas ir Birutė Stuokai 
tinę prasme gyvųjų tarpe. Į Fountain Hills, Ariz., pasistatė 

J. Ujimas Į namus. Tai bus pirmieji lietu-

CHICAGOS ŽINIOS 
LENGVATOS 

PENSLNLNKAMS 
Rlinois senatas priėmė 

am-! ir susipažino su lietuviška snau- n ė nuoširdžiai atsisveikina su centre. Visi nariai ir besido-| g ^ ^ ^ fc^j vyresnio 
da. Juos atlydėjo Aldona Bul- absolventais, lnkėdama visoke- j minti visuomenė yra kviečiami j i^^ piečiams sumažinami mo- j 
kaitis iš Chicagos. 

Į bylos prieš tuos žydus ir komu 
Jnistus, kurie vykdė genocido 

n u o - ; v e i k s m u s Pabaltijo kraštuose, 
Lenkijoj ir kitur. 

riopos laimes. I dalyvauti 
Meninę dalį atlieka patys iš-. Nuo 1976 metų leidykla jau 

X Dr. Edmundas Juodėnas, leidžiamieji, žinoma, mokyt Rū- i pasirodė su keturiais leidiniais. 
Cleveland Ohio, prie prenume-1 t o s jautokienės i r Dainės Na-! Planuojama išleisti visa eilė įdo-
ratos mokesčio pridėjo didesnę j rutytės parengti. Padainavo, | mių, lietuvių visuomenei svar-
auką. Ačiū. 

X V. Lesniauskas ir Jonas 
Kriščiūnas nusipirko "Drauge" 
didesnį lietuviškų knygų kiekį ir 
paliko auką. Ačiū. 

x Aukų atsmntė: 4 dol. — 
Jonas Šiaučiūnas iš Clevelando, 
2 doL — Petras Mikšys iš Wor-
cesterio. Ačiū. 

x Elena Juknevičienė, iš Chi
cagos, užsisakė "Drauge" įvai-

pašoko, savo kūrybos paskaitė, i bių leidinių. 
Po iškilmių aštunto skyriaus j Leidyklos vadovybėje darbuo-
mamytės, kaip visada, svečius jasi dr. Kęstutis Girnius, Sau-
ir išleidžiamuosius pavaisino sa-1 liūs Girnius, knygų leidėjas Jo-
vo gamintais kepsniais ir sumuš- i nas Karvelis, daiL Vincas Lu-
tiniais. kas, kun. Algimantas Kezys, 

Kaip rodo mokyklos mokinių j dail. Petras Aleksa, Antanas 
simbolinis raktas, nuo 1965 me- į Dundzila. Neseniai mirusio 

į tų kasmet mokyklą baigdavo j direktorių tarybos pirmininko 
I gausus absolventų būrys, bet Į prof. Jono Puzino pareigas pe-
ateity jau nebesitikima tokio 
gausaus derliaus, jei nebus kas 

kesčiai už 
nuosavybę. 

turimą nejudomą 

BYLOS DEL KARO 
NUSIKALTIMU 

Federalinis teismas Chicagoje 
nusprendė, kad imigrantas iš 
Lenkijos Frank Walus įvažiuo
damas į JAV nuslėpė, jog jis 
bendradarbiavęs su naciais žydų 

APVALYTI TELE\T2SJA 

Tėvų - mokytojų sąjungos ats
tovai su atstovais 15-kos di
džiųjų firmų, kurios duoda ap
mokamus skelbimus, tarėsi kaip 
apvalyti televiziją, kad ji veng
tų rodyti prievartos veiksmus 
ir nemoralias programas. 

KYLA KAINOS 
Chicagoje balandžio mėnesį 

0KUP. LIETUVOJE 
— J. Ptotinienė, lengvaatlete, 

Liepojuje vykusiose lengvosios 
atletikos varžybose nusviedė 
ietį 59 metrus ir 10 centimetrų. 
Tuo ji pagerino ne tiktai Lietu
vos, Sovietų Sąjungos, bet pra
šoko ir pasaulinį moterų ieties 
metimo rekordą. 

PRIGĖRĖ 

Praeitą savaitgalį prigėrė či-
kagiečiai: J. Calderon, 18 m., 
prigėrė Fox upėj, Chr. Jackson, 
19 m., prigėrė ežerėly netoli 
Naperville. Policija McKuuey 
Parke, 210 W. Pershing, rado 
phiduruojantį James Gilmartin 
lavoną. 

PRINCO TRAGEDIJA į 
Gerojo Ganytojo ligoninėje 

Downers Grove, Chicagos prie
miesty, sargybų saugomas yra 
gydomas Qataro, Arabijos val
stybės, princas Abdul Rahman 
Bin Jassen Al-Thani, kuris bu
vo persipiovęs rankos riešų 
gyslas. Jo kambary rasta 7,000 
doL 

raus turinio knygų už 47 dol. pasirūpina aplamai mokinių pa-
x Albinas Kurkulis, akcijų I Tai gražus pavyzdys kitiems, gausėjimo reikalu. Budėkime, 

brokeris, dirbąs su Rodman & aes prisidėjo prie lietuviškos 
Renshaw, Ine , patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak.) 
X "NIDA" DELICATESSEN 

ir VALGYKLA. Naujai atre
montuota buvusi L Braždienės 

knygos palaikymo. 
X Victor Masson, Haddon 

Heights, N. J., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo ir didesnę Uetiwiukų gausa, 
auką. Jis skelbiamas "Draugo" j _ _ _ 
Garbės prenumeratorium. Už j MITZ. MOTERAIČIO 
paramą nuoširdžiai dėkojame. STUDIJOS KONCERTAS 

tėvai, budėkime, bendruomenės 
nariai. Jei iki šiol didžiavomes 
Marąue'te Parko Utuanistine 
mokykla, tai ir toliau ja visoke
riopai rūpinkimės, ypač jaunųjų į leidyklą nariais 

P. t. 

rėmė dr. K. Girnius, valdybos 
pirmininku yra kun, A. Kezys. 

Leidyklos darbuotojai džiau
giasi ligšioliniu visuomenės pa
rodytu susidomėjimu ir kviečia 
visuomenę šio pobūdžio darbus 
remti dviem būdais: platinant, į 
perkant leidinius ir stojant į 

K. 

X Dr. Alfonsas Kisielius, 
delikatesų parduotuvė 2617 W.! Sidney, Ohio, prie prenumera-
71-ma g-vė, atidaroma ketvir- tos mokesčio pridėjo 7 dolerių 

auką. Labai ačiū. 

X Jonas Žadeikis, Ateitinin
kų skyriaus "Drauge" vedėjas, 

A. A. KAZLMIEROS 
KAPTELNIENĖS MD3TTES 

PAMINĖJIMAS 
Jau suėk> 15 metų nuo mir

ties a. a. Kazimieros Kaptemie-
nės, kuri atsiskyrė iš gyvųjų 

birželio 1 dieną. 
Maloniai kviečiami visi išmė

ginti naujos Seimininkės gami
nius. 

Importuoti ir įvairūs namų 
gaminiai išsinešimui ir vietoje 
pavalgyti. Vai. nuo 8—8 vak. 
Sekm. ir pirm. uždaryta. 
Savininkai 

Adelė ir Kazys Lietovninkai 

Muzikas Manigirdas Motekai-
tis, De Paul universitete pasie
kęs magistro laipsnį ir kasmet 
besitobulinąs įvairių universite-, tapo 1963 metais gegužės 28 
tų ruošiamuose kursuose, yra dieną ir palaidota šv. Kazimie-
geras muzikos mokytojas, turįs ro lietuvių kapinėse, 
savo fortepijono studiją, kuri; Liūdnos sukakties paminėji-

sielą buvo at
kakti. Šeštadienio vakarą Jau-1 laikytos šv. Mišios gegužės 28 
nimo centre įvyko M. Motekai- d. Jėzuitų koplyčioje. Jas atna-
Čio studijos pianino ir vargonų; savo kun. K. Raudeliūnas, da-
rečitalis. lyvaujant artimiesiems ir pažįs-

Programą atliko studijos mo-j tamiems Nors praėjo gerokas 

atnaujindamas prenumeratą pri- § i e m e t j a u š v e n č i a 1 5 m ^ J ^ ^ v ^ n ^ 
dėjo u- 7 dolerių auką. Dėko
jame. 

X Stasys Žilevičius, Chicago, 
DL, pasveikino savo dienraštį, 
atsiųsdamas prenumeratos mo-

Csk.). [keatį ir 7 doleriu, auką, Ačiū. kiniai; V. Damijoaaitytė, S. Mil-(laikas, bet iš gausiai susirinku-j vi&us, kuo. V. Mikolaitu 

naikinime. Dėlto jam pilietybės pragyvenimo kainos pakilo % 
suteikimas esąs neteisėtas. Da- proCento, daugiausia dėl pabran-
bar "Chicago Sun-Times" rašo, g[i^0 j ^ ^ 
kad, kaltinant karo nusikalti-i 
mais, yra užvestos bylos prieš1 ŽUV<> MOTOCIKLISTAS ^ >nK^rr 
11 kitų. Atrodo, kad, žydams ir j Važiuodamas motociklu C K . 
komunistams spaudžiant, tos Murden, 29 m., prarado kontro- Kapinių dienos savaitgaly 
bylos bus plečiamos. Keliamas ię, trenkė į metalo stulpą ir už- Chicagos apylinkėse susisieki-
klausimas, kada bus pradėtos simušė. m o nelaimėse žuvo 16 žmonių. 

PERŠOVĖ TĖVĄ 

Susiginčijęs su tėvu, policijos 
seržantu H. T. Moore, 49 m., jo 
sūnus Michael, keliolikametis, 
peršovė tėvą paties poMcininko 
revolveriu, sūkiai jį sužeisda
mas. Sūnus sako, kad tai buvo 
nelaimingas atsitikimas, jis ne
norėjęs peršauti. 

'"IMIIMmiillIlUlIUtlIlIlIlIH.IIItMmilIlH 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Aveftae 

Tet : 776-3509 
Oiioa*,. niinois 00620 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak. 
Seštad. 9 vaL iki 1 vaL 4 

t1.IHttll imt,IIM.HtlllHIHHtl 
Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje Kapų puošimo dieną kalba Lietuvos 
gen. kons. J. Daužvardienė. Sėdi vysk. P. Marcinkus, kun. J. Stanke-

Nuotr, p. diątetoc 
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