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Kunigų kankinių sąrašas 
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS VYSKUPAI, KUNIGAI 

NUŽUDYTI, IŠTREMTI ARBA KENTEJC KALĖJIMUOSE 
IR SIBIKE 
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(Tęsinys iš vakar dienos) 
IV. Kunigai, kalėję kalėjimuose 

ir lageriuose: 

1. Vysk. J. Matulaitis-Labukas 
— gavęs 10 m., sugrįžęs 1955. 

2. Kan. Stanislovas Kiškis, 
kancleris, teistas du kartus, iška
sėjęs viso 14 metų. 

3. Kun. Liudas Puzonas, Čio
biškio klebonas - gavęs 10 m. 

4. Kun. -Jonas Žvinys, Viliūnų 
klebonas — gavęs 25 m., grįžęs 
1956. 

5. Kun. Jonas Jonys, Birštono 
klebonas — gavęs 4 m., grįžęs 
1960. 

6. Kun Marijonas Petkevičius 
— gavęs 10 m,, po bausmės 
apaštalavo Rusijoje ir vėl gavęs 
2 m. 01959-1961). 

7. Kun. Juozas Voveris, Joniš
kio klebonas —gavęs 8 m., grį
žęs 1955. 

8. Kun. Jonas Kaušyla, Piva
šiūnų klebonas — grįžęs iš lage
rio 1955. 

9. Kun. Alfonsas Šatas —gavęs 
10 m., grįžęs 1956. 

10. Kun. Zigmas Komaras — 

grįžęs 1956. 
11. Kun. Alfonsas Ažubalis, 

Musninkų klebonas — 1941 bol
ševikų šaudomas, liko gyvas, ga
vęs 10 m. 

12. Kun. Bronius Bulika, Zi
balų klebonas — gavęs 10 m. 
grįžęs 1955. 

13. Kun. Petras Valatka, Pa
parčių klebonas — gavęs 5 m., 
grįžęs 1951. 

14. Kun. Kazimieras Pivariū-
nas, Kernavės klebonas — gavęs 
10 m., grįžęs 1956. 

15. Kun. Česlovas Kavaliauskas 
— grįžęs 1956. 

16. T. Jonas Danyla, SJ — 
grįžęs 1956, vėl pusmetį kalėjime 
tardomas 1962-63. 

il7. T. Petras Lygnugaris, SJ 
— gavęs 10 m., atlikęs bausmę 
apaštalajvo Sibire ir vėl gavo 3 
m., grįžęs į Lietuvą 1970. 

18. T. Antanas Šeškevičius, SJ 
— grįžęs iš lagerio 1956, po to 
apaštalavęs Sibire ir vėl gavęs 7 
m., trečią kartą už vaikų moky
mą gavęs 1 m. griežto režimo 
lagerio 1970-1971. 

19. Kun. Juozapas Čaplikas — 
gavęs 10 metų. 

20. Kun Česlovas Zažeckas, 

Kuktiškių klebonas — gavęs 25 
m., grįžęs 1956. 

V. B vyskupijos ribų ištremti: 

f L Vyskupas Vincentas Sladke
vičius. 

2. Kan. Juozapas Meidus, vys
kupijos valdytojas. 

* 
VI. Bolševikų sudegintos baž

nyčios: 

1. Varėnos medinė bažnyčia. 
2. Ryliškių medinė bažnyčia. 
3. Dubingių medinė bažnyčia 

ir koplyčia. 
4. Kiauklių medinė bažnyčia 
5. Aukštadvario mūrinė baž

nyčia, pastatyta 1518 m. kara
liaus Sigismundo (sugriauta). 

VII. Vyskupijoje 6 parapijos 
neturi klebono. 

Visi bažnytiniai trobesiai ir vi-| 
sos klebonijos atimtos. 

"LKB Kronika" prašo pateikti 
žinias apie kunigų represavimą 
Kauno arkivyskupijoje, Vilkaviš
kio vyskupijoje ir Vilniaus arki
vyskupijoje. 

Revoliucijos 
atsisakymas 

Maskva. — Tass perdavė kai 
kurias ištraukas Albanijos politi
nio biuro sekretoriaus R. Alija 
kalbos, kurioje smerkiama Kinijos 
"trijų pasaulių" teorija. Jo kal
ba sovietams būtų priimtina, kai 
jis smerkia kitų norą "marksiz
mą-leninizmą pakeisti oportuniz
mu, bandymą proletariatą su
plakti su buržuazine reakcija ir 
imperializmu, su užkietėjusiais 
fašistais, su pačiu velniu, kad ji 
atsisako revoliucijos, meluoja sa
kydama, kad nori būti tautų ne
priklausomybės ir suverenumo 
gynėjais. Teorija rekomenduoja, 
kad Pentagonas, NATO, vermach
to generolai ir Mobutu dalyvau
tų bendrame kovos fronte''. 

Visos Alija kalbos nepacitavo, 
tik gade Tass pridėjo: "Kaip vi
sada «sti, Albanijos oficialių as
menų kalbose buvo ir antisovie-
tinių^ propagandinių pareiški-
mų". 

Fiziku protestas del 
Orlovo nuteisimo 

Madridas. —B Madrido pra
nešama, kad h* Ispanijos fizikų 
sąjunga išreiškė protestą dėl ru
so fiziko Yuri Orlovo nuteisimo. 
Sovietų ambasadoriui Madride 
adresuotaime laiške sąjunga pa
žymi, kad Orlovo nuteisimas aki
vaizdžiai pažeidžia visuotiniai pri
pažintas žmogaus teises ir Hel
sinkio konferencijoje prisiimtus 
įsipareigoimus. 

Griežtą protestą dėl Orlovo 
nuteisimo sovietams prieš kelias 
dienas pareiškė ir Prancūzijos fi
zikų sąjunga. 

Neaišku su Islandija 

Reikjavikas. — Sekmadienį Is
landijoje bus parlamento rinki
mai. Kol kas atrodo, kad gali 
laimėti kairysis blokas. Liaudies 
vienybės .partija. Jei taip būtų, 
kairieji gali pareikalauti uždary
ti amerikiečių Keflavik oro bazę 
ir Islandijai išstoti iš NATO. 

Bus ryšiai su Angola 
Atlantic City, N.J. — Valsty

bės sekretorius Vance sakė, kad 
Amerika su Angok žada kalbė
tis "normaliais keliais", palaikys 
ryžį su Agostinho Neto režimu, 
nors ten režimas laikosi tik ku
biečių dėka. Ekonomine pagalba 
ir investacijomis Amerika dau
giau laimės ir atsvers sovietų 
įtaką. 

Charles nedalyvaus 
princeses vestuvėse 

Londonas. — Britanijos sosto 
įpėdinis Charles atsisakė dalyvau
ti Monaco princesės Carolinos 
vestuvėse, teisindamasis, kad kvie
timas buvo išsiųstas per vėlai, jis 
turi kitų įsipareigojimų. Londono 
"Daily Mirror" sako, kad nepri
ėmimas kvietimo yra antras smū
gis Holrywoodo filmų karalienei 
(Grace Kelly), "kuri prieš kelis 
metus svajojo savo vyriausiąją 
dukterį išleisti už būsimojo Ang
lijos karaliaus". 

CENZŪRUOJA NE VIEN MASKVA 
VVashingtonas. — Kolumnis-

tas Jack Anderson priekaištauja 
Voice of America tarnybai dėl 
cenzūravimo žinių ir nenoro su
pykinti Maskvos. Mini tokį faktą: 
lenkų poetas Andrzej Braun, ne
bodamas, kad gali patekti į ka
lėjimą, gegužės 5 tankų rašyto
jų kongrese protestavo dėl cen
zūros ir istorijos iškraipymo. Jis 
išdrįso viešai pasakyti, kad 1940 
sovietai Katyne išžudė lenkų ka
rininkus ir to neleidžiama skelb
ti. Tas jo pasakytas žodis rašy
tojų suvažiavime susilaukė ne
paprasto plojimo ir ovacijų už 
drąsą. 

Šis atsitikimas buvo pilnai už
rašytas ir Voke Varšuvos ko

respondentas Pemsteino perduo
tas j Washingtoną. Tos pačios 
dienos vakare žinia buvo trans
liuota per. Voice radiją. Pirmoj 
redakcijoj buvo veik viskas pa
sakyta, išskyrus, kad nepaminė
tas sovietų vardas; antroj buvo 
nutylėti ir 1940 metai. Tokiu bū
du pranešimas buvo labai pana
šus į sovietų kartojamą oficialią 
versiją, kad "U pasaulinio karo 
metu Katyno miškuose buvo iš
žudyti lenkų karininkai''. Kodėl 
taip buvo padaryta ir bijota už
rūstinti rusus? Net Voke of Ame
rica žinių skyriaus šefas Bemerd 
Kamenske atsiliepė, jog tai "bai
su" ir prasižengimas tiesai 

Beržai — miško puošmena (Nuotrauka Vyt. Maželio) 

Tito kritikuoja 
Maskvą 

Belgradas. — Jugoslavijos pre
zidentas Tito kritikavo Sovietų 
Sąjungą, sakydamas, kad Mask
va nori komunistus laikyti po 
savo ideologine letena. Tito kal
bėjo 11-tajame partijos kongrese 
ir minėjo, kad Vakarų Europos 
komunistų partijos, panašiai 
kaip savo laiku Jugoslavija, nu
tolo nuo Maskvos, išsikovojo au
tonomiją. 

Solženicino kalbos 

1 Ok. Lietuvos pogrindžio žodis 

1941 birželio 22 anksti rytą, pirmą karo dieną vokiečių armijai per Lietuvą pajudėjų* priei sovietus 

Lietuvos Nacionalinio Liaudies 
Fronto deklaracija 

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi 1 

Mūsų kova teisinga ir šventa 
Mes nugalėsimi 

TAUTIEČIAI, PATRIOTAI, 
POLITINIAI EMIGRANTAI, 

Nacionalinis liaudies Frontas, 
paskelbęs savo kovos programą 
(minimum ir maksimum) 1974 
metais Lietuvoje, 1975 metais 
laisvame užsieny, dar kartą krei
piasi į visas Lietuvos emigraci
jos galvas, laikraščių redaktorius 
rr bažnyčių dvasinius vadus, 
VLIKą, Altą ir buvusios Lietuvos 
Respublikos oficialus pareigū-
nus-konsulus su giHausiu prašy
mu paskelbti NLF deklaracijas, 
proklamacijas, atsišaukimus ir po
litinius biuletenius laisvuose Va
karuose per spaudą ir laisvas ra
dijo stotis: Laisvę, Laisvą Euro
pą, Amerikos Balsą ir kitas. 

BROLIAI IR SESERYS, 

5i neeilinė NLF deklaracija, iš
leista vadinamosios Tarptautinio 
proletariato solidarumo šventės 
proga, yra skirta visiems Lietuvos 
piliečiams, gyvenantiems paverg
toje Tėvynėje ir laisvuose Vakarų 
kraštuose. Mes kreipiamės į Lietu
vos žemės ūkio ir fabrikų darbi
ninkus ir dabartinės inteligenti
jos atstovus, įstaigų ir įmonių tar
nautojus, į visus tarybinius pilie-
čius-Hetuvius, kuriuose dar dega 
lietuviško patriotizmo ugnelė, 
prisidėti prie mūsų kovos už na
cionalinę laisvę ir politinę nepri
klausomybę, kuri šiuo labai sun
kiu mūsų tautos gyvenimo mo
mentu yra ne beviltiška, bet ža
dinanti ir daug žadanti, jei mes 
visi laiku ir sąmoningo tikslo 

siekdami prisidėsime prie tos ko
vos, teisingos ir šventos, vedan
čios į mūsų visų bendrą tikslą 
—prarastos valstybės atstatymą, 

Laisvos Nepriklausomos Liaudies 
Lietuvos sukūrimą. Nesvarbu, 
kad sovietinis imperializmas, pa
siekęs savo kulminaciją tarptau
tinės politikos srityje, naudoda
mas visas politines machinaci
jas, įskaitant deterrtę ir kitus va
dinamuosius atoslūgio plyšius, 
grasina visam laisvam 'pasauliui, 
bet mes esame įsitikinę ir neabe
jojame, kad ir jis eina suirimo 
linkme, turint galvoje TSRS vi
daus padėtį, kur visos nerusų so
vietinės tautos veda pasipriešini-
<mo kovą dėl tautinės laisvės, 
identiškumo ir politinio suvere
numo (Pabaltijys, Ukraina, Kau
kazas). 

PILIEČIAI, 

Nepamirškite, kad šiandien 
kaip niekada vyksta visų nelega
lių grupių ir organizacijų konsoli
dacija ir jungimasis ir tai vieny
bei pasiekti galimybės vis didėja 
ir didės. Šiuo metu reikalinga 
efektyvesnė Centro koordinacija, 
ir tuomet laisvės galimybės daT 
padidės: kreipdamiesi į tikrus ko
vos draugus, gyvenančius JAV, 
Kanadoje, Anglijoje ir kitose Va
karų valstybėse, mes prašome jų 
tik dvasinės-moralinės paramos, 

—paskelbti mūsų informacijas, 
kurių tikslas suformuoti Lietuvos 
viešąją nuomonę, statant į pir
mą politinės dienotvarkės punk
tą Lietuvos valstybės atstatymą 
ant laisvų demokratinių pagrin
dų. NLF jau dabar nori pabrėž
ti, kad ateities Laisvos Lietuvos 
valdyme galės dalyvauti visa ko

vojusi už laisvę lietuvių tauta, 
sudariusi koalicinę vyriausybę, 
kurios sudėtin įeis tie laisvai rink
ti Lietuvos piliečiai, kuriems 
laisvės ir tiesos idealai bus bran
gesni už visas materialines ver
tybes. NLF, o taip pat jo sąjun
gininkai: Lietuvos Laisvojo Demo
kratinio Jaunimo Sąjunga (eg
zistuojanti seniai) ir Lietuvos Pa
triotų Sąjunga, gimusi Vilniuje 
1970 metais, dabar jau pereina 
į aktyvų ideologini puolimą kul
tūrinio, nadonalinio ir politinio 
fronto baTUOse. 

Nukelta į 3 psL 

Japonija ginkluojasi 

Tokijo. —Japonija perka ame
rikietiškų lėktuvų naikintuvų ir 
povandeniniams laivams naikin
ti lėktuvų už 4 bilijonus dolerių, 
praneša jų telegramų agentūra. 

Washingtonas. —JoshuaNko-
mo, Rodezijos partizanų vadas, 
kaltina CIA kam ji palaiko kon
taktą su Angoloje veikiančiais 
antikomunistiniais partizanais. 

Atėnai. — Smarkus žemės dre
bėjimas supurtė šiaurinę Graiki
ją aplink Salonikų miestą. Vakar 
buvo žinoma, kad žuvo 11 žmo
nių, apie 10C sužeistų. 

Ottawa. — Kandos mmisteris 
pirrnirHinkas Pierre Trudeau par
lamentui pateikė įstatymo pro
jektą pakeisti konstituciją, įra
šant reikalą išlaikyti abi valsty
bines kalbas — anglų ir prancū
zų, užtikrinti Kanados vienybę. 

New Yorkas. — Aleksandro 
Solženicino drąsi kalba Harvar
do universitete k jo kritika su
silaukė nepaprasto susidomėjimo, 
pritarimo k atsiribojimo Ameri
kos spaudoj. "Time" magazinas 
rašo, kad tokio atgarsio nėra bu
vę nuo valstybes sekretoriaus 
George MarshaUo kalbos, pasa
kytos irgi Harvarde 1947, kai jis 
pasiūlė Amerikai savo išteklius 
ir energiją nukreipti Europos gel
bėjimui, vėliau pavadintam Mar
shaUo planui. Žurnalas tuo rei
kalu paprašė pasisakyti aštuo
nių žymių amerikiečių. Jų atsa
kymai irgi įvairūs. Vieni jų sa
kė, kad tai buvo "labai nepopu
liari teisybė* (kun. Hesburgb, 
Notre Dame universiteto prezi
dentas), "nebuvo iškalbingesnio 
žodžio'' (George Meany, AFL-
-CIO prezidentas), kiti jį laiko 
pranašu ir pan. 

Su Solženicino filosofija neno
ri sutikti daug kas, pvz., Mrs. 
Rosaiynn Carter atmeta jo kriti
cizmą ir nemano, kad Amerika 
tirpnėja, o "Monitor'' rašo, kad 
šiam Nobelio premijos laurea
tui stinga entuziazmo laisvei, po
litinės filosofijos supratimo pras
me. 

Turkijos - sovietu 
"draugystes" paktas 

Maskva.,— Turkijos premjeras 
Bulėm Ecevit lankosi Maskvoje 
k pasirašė "draugiškumo k 
bendradarbiavimo'' sutarti. Su
tartis yra mažesnės svarbos nei 
norėjo Maskva. Svarbiausia, ko
dėl Ecevk vyksta, yra parody
mas nepasitenkinimo Amerikai 
dėl Kongreso nenoro nuimti 
ginklų pardavimo boikoto. 

Taikos galimybes 
nepriartėjo 

Kairas. — Prezidentas Sadatas, 
reaguodamas i Izraelio politiką 
okupuotų žemių atžvilgiu, pava
dino ją 'Išsisukinėjančia k ne-
pozityvia". Kalbėti apie taiką 
esant tokiomis sąlygomis neįma
noma. 

KALENDORIUS 

Birželio 22: Tomas More, Pau
linas, Sudargas, Laimutė. 

Birželio 23: Zenonas, Vanda, 
Arvydas, Vaida. 

Saulė teka 5:16, leidžias 829. 
ORAS 

Daugiausia saulėta, 
apie 80 laipsnių. 
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AUŠROS LITUANISTINĖ 
MOKYKLA UŽBAIGĖ 

MOKSLO METUS 

Sv. Antano patalpose esanti 
Aušros lituanistinė mokykla bir
želio 10 d. baigė mokslo metus. 
Tėvų komiteto pirm. Marijonas 
Snapštys mokslo užbaigimo pro
ga tarė sveikinimo žodį. Mokyk
los mokiniai, vadovaujami Mari
jono šnapščioj sugiedojo "Lietu
viais esame mes gimę". Artinan
tis tėvų dienai mokiniai kiekvie
nas iš jų pasakė tėvui skirtą ei
lėraštį. Po to mokytojas Antanas 
Vaitėnas taręs žodį įteikė moki
niams po knygutę. Parapijos kle
bonas ir mokyklos kapelionas 
kun. K. Simaitis savo kalboje iš
sireiškė: "gražu ir linksma kai 
nors šeštadieniais girdžiu šūkau
jančius vaikus — mokinius lietu
viškai. Jei dar yra vaikų ir jie šū
kauja, reikia tikėtis, kad bus ir pa-
rapiečių ir mūsų parapija dar 
gyvuos". Taręs žodį išdalino ir 
pažymėjimus. 

I skyrių baigė Morkus, Myko
las ir Kristina Moulding, m 
skyrių Rūta Šnapštytė, V skyrių 
Vytė Šnapštytė, VI skyrių Nata
lija S t John, Algirdas Nemanis ir 
Vitalija Telyčėnaitė. 

Tėvų komiteto pirm. Marijo
nas Snapštys padėkojo klebonui 
ir mokyklos kapelionui už patal
pas, buv. tėvų komiteto pirmi
ninkui Stasiui Račiukaičiui už 
priežiūrą, mokytojams Cecilijai 
Gibson, Antanui Vaitėnui ir vi
siems į šį mokslo metų užbaigi
mą atvykusiems. Po to visi sugie
dojo Lietuvos himną. 

Ant. „Grinius 

ATITAISYMAS 

Mano "Jūrų Švyturio" šau
lių Pilėnų stovyklos atidary
mo aprašyme, spaustuvėje ren
kant praleista Angelės Šukienės 
paminėtos šios moterys: Paulikie-
nė, Braziūnienė, Visčienė ir Za-
karlrienė. Stasė Visčienė buvo vyr. 
šeimininkė. 

jos ir Kanados. Iškilmių organi
zatoriai, be savo sesučių buvo ir 
abu Butkūnų sūnūs Andrius ir 
Paulius. 

S. 

KAS ŠOKA "ŠILAINĖJE" 

Jaunesnieji "šilainės" šokėjai 
dažnai atlieka tautinių šokių 
programas ne tik lietuviams, bet 
ir amerikiečiams — jų mugėse, 
festivaliuose ir mokyklose. Ta
čiau mūsų visuomenei jie lieka 
nežinomi. Mes dažnai rašome 
apie tortų, pyragų ir napoleonų 
kepėjus (tiksliau kepėjas), bet 
nerasime pavardžių (bei gražių 
lietuviškų vardų) tų, kurie tiek 
daug laisvalaikio aukoja ir nema
žai kartaus prakaito išlieja repe
ticijų ir atliekamų programų 
metu. Sąmoningai ar nesąmoni -
gai, bet mes savo jaunimą dažnai 
informacijos srityje nuskriaudžia-
me. Todėl šių eilučių uždavinys 
— bent dalinai šilainiečių skriau
dą atitaisyti. 

Šilainėje jaunių grupėje šoka 
sekančios mergaitės: Diana Al-
kutė, Audra Naumaitė, Rima 
Jankutė, Rasa Kutkutė, Živilė 
Idzelytė, Alma Lėlytė, Asta Jur-
gutytė, Laima Sveraitė, Ramunė 
Duobaitė, Rasa Veselkaitė. 

Berniukai: Gintas Zaranka, Da
rius Skiotys, Paulius Jankus, Li
nas Erlingis, Tauras Majauskas, 
Darius Rudis, Rimas Matvekas, 
Linas Gilvydis, Paulius Jurgutis 
ir akompanuoja Linas Orentas. 

Dauguma šių jaunuolių turi 
gražius tautinius vardus. Šie jau
nuoliai daro garbę ne tik "šilai
nei" ir tėveliams, bet visai mūsų 
kolonijai, ypač kada jie šoka sve
timtaučiams. Pažymėtina, kad 
"Šilainės" vadovė Galina Gobie-
nė dabar turi gerą pavaduotoją ir 
tautinių šokių instruktorę Rus
nę Baltrušaitytę. 

VI Sdenis 

Detroitiečiai susitikę viename parengime Detroite: ini. Kazys ir Iiolė Kizlaaskai, 
Dalia ir Kazys Navasaičiai 

Jolanda Zaparackienė. 
Nuotr. J. Urbono 

nizacrjų atstovų pasitarimas, ku
riame buvo svarstomi Vajaus Lie 
tuvių dienoms paremti ir Austra
lijos lietuvių sportininkų priėmi
mo Detroite reikalai. Pasitarime 
dalyvavo Vladas Kartanas, Vy
tautas Kutkus, Jonas Leonavi
čius, Jurgis Mikaila, Juozas Oren
tas, Jurgis Ribinskas, Algis Ru
gienius, Vytas Roigienius, Vladas 
Simutis, Jonas Urbonas ir Alfon
sas Vėlavičius. 

Vajus Pasaulio Lietuvių 
Dienoms Toronte paremti 

Šį vaįų organizuoja JAV LB 
Detroito apylinkės valdyba ir 
9porto klubas "Kovas" .talkon pa
sikvietę kitų organizacijų atsto
vus. Vajaus vadovybę sudaro 
pirm. Jonas Urbonas, vicepirm. 
Vincas Tamošiūnas ir iždininkas 
Alfonsas Vėlavičius. Kartu dirba
ma, kad išvengus dviejų rinklia
vų, neš vyriausias vajaus komite
tas New Yorke JAV LB Detroito 
apylinkei nustatė 1,500 dol. kvo
tą, o sporto klubas "Kovas" Pa
saulio Lietuvių sporto žaidynėms, 
kurios įvyks irgi Pasaulio Lietu
vių dienų metu, turi surinkti 
1,000 dol. Taigi bendra kvota 
Detroitui yra 2,500 dol. 

Šiame pasitarime daugumas da 
lyvių savo aukų lapus su surink
tomis aukomis atidavė iždinin
kui Alfonsui Vėlavičiui. Iki šiol 

IŠVAŽIAVIMAS l GAMTĄ 

SLA 352 kuopos ir Sandaros 29 
*-kuopos valdybos birželio 25 d. 12 

vai. rengia išvažiavimą į gražią 
Onos ir Cesio Šadeikių soiybą, 
28975 Wellington Rd, Farming-
ton, Mich. (tarp 12-tos ir 13-tos 
mylios į rytus nuo Middle Beit 
Rd.). 

Lietuviški valgiai, skanūs gėri
mai, turtingas dovanų stalas ir 
viliojantis šadeikių sodas laukia 
visų Detroito ir apylinkių lietu
vių. Rengėjai pasiruošę visus gra
žiai sutikti ir aptarnauti. 

A. Gr. 

IŠVYKO ATOSTOGŲ 

CHORAS PARUOSTAS 
DAINŲ ŠVENTEI 

jau atsiskaitė 21 rinkėjas. Iždi
ninko žiniomis Detroite jau su
rinkta 1,853 dol. Daugiausiai su
rinko pats vajaus komketo pirm. 
Jonas Urbonas — 444 dol. Dar ne 
atsiskaitė 15 aukų rinkėjų. Taigi 
vajus dar tęsiamas ir tikima
si, kad tiek JAV LB Detroito apy
linkės, tiek ir sporto klubo "Ko
vas" kvotos bus išpildytos. 

Australijos lituviu sportininkų 
priėmimas 

Pasaulio Lietuvių dienos spar
čiai artėja. Sporto klubo "Kovas" 
nariai intensyviai treniruojasi Pa 
šaulio Lietuvių Sporto žaidy
nėms. Jie važiuoja į Torontą su 
ypatinga stipria vyrų krepšinio 
komanda. Nenustebčiau, jei ko-
viečiai parvežtų mums kelias tau
res. Sako, kad jų šaudymo koman
da rrgi labai stipri. Stasio Sližio 
mergaičių choras ir Stasio But
kaus kanklininkės vadovaujamos 
Danutės Petronienės dažnai repe
tuoja V-jai Dainų Šventei. Seimo 
atstovai iš Detroito —Vytautas 
Kutkus, Algis Rugienius ir Jonas 
Urbonas, talkon pasikvietę dr. A-
dolfą Darrtušį, ruošia V-tojo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo nutarimų projektus, o visi 
detroitiečiai nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
dienose, kurios prasideda birže
lio-26 d. Pasaulio lietuvių sporto 
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Pašto išlaidas maginant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiuneiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 
metams 6 men. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JA.V. 31.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25-°° 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12.-00. 

Lietuviškų Melodijų radijo va
landėlės redaktorius pranešėjas 
Albertas Misiūnas nuo 
12 dienos išvyko atostogų ir jas 

Po pavasarinio dainų vakaro 
mergaičių choro repeticijos vyko 
ir dar tebevyksta nenutraukiamai. 
Už tai šiandien jau galima pasi
džiaugti, jog mergaičių choras 
paruoštas dainų šventės suaugu
sių chorų repertuarui: moterų 
choro ir mišraus choro dainoms. 
Dabar dainos yra kartojamos, sie
kiant įsiminti interpretacijos nu
rodymus. Visos trisdešimt dvi mer
gaitės dalyvaus Toronte ir cho
rų parade žygiuos su plakatu 
"Detroito mergaičių choras". Bus 
smagu tarp kitų kolonijų pama-
tyri ir užgirsti Detroito vardą, dėl 
kurio dėjo pastangas tik maža 
grupė mūsų kolonuos. 

Ta pačia proga primenu, kad 
Dainų šventės rengimo komite
tas su vyriausiu PLD komitetu ga-

birželio I r a n t u oja atvykusiems chorams vie 
ną trečdalį išlaidų autobusu 

žaidynėmis. Penktoji JAV IT Ka
nados Dainų šventė bus liepos ? 
d., o V-tas PLB seimas prasideda 
birželio 30 d. 

Visi ipasitariane išvardinti as
menys jau planavo darbus, ku
riuos reikės įvykdyti po Pasaulio 
Lietuvių dienų. Jie tarėsi, kaip ge
riau sutikti ir priimti Australijos 
lietuvių sportininkus, kurie Det
roito Kultūros centran atvažiuo
ja liepos 18 <i, antradienį. Jiems 
ten pat vakare ruošiamas viešas 
sutikimas. 

Sutikimui IT prigimimui supla
nuoti ir pravesti yra sudarytas 
komitetas į kurį įeina Vytas Ru
gienius, Juozas Orentas ir Jt*rgis 
Mikaila. 

Labai stropiai savo pareigas at
lieka -Juozas Orentas, kuris sura
do nakvynes lietuvių šeimose vi
siems 79 spritininkams. 

Vytas Rugienius sutvarkys 
sporto rungtynes taTp australie
čių ir koviečių. Taipgi jis rūpinasi 
šokiu vakaru, kuris įvyks lie
pos 21 d., penktadienį Kultūros 
centre. 

Jurgis Mikaila pasižadėjo talki
ninkauti organizuojant transpor
teri jas , nes kai kurie australie-
čiai sustos takiose šeimose, ku
rios dienos metu dirba arba netu
ri susisiekimo priemonių. Numa
toma, kad sportininkai aplankys 
General Motors ir Fordo fabri-

(Nukelta į 5 psL) 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. -Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

DR. K. 8 . BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine- Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Buildinjr) Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonias pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųvu-tte Medical Center 
01S2 So. Kedzie Aveniu-. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
šešta d. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA 3-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vak popiet treč. ir Sežt. 

tik susitarus. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero . 

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet... 

TeL KBUaoce 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir -0-8 
vaL vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDlK.IV TK V Al K V LIGOS 

3IAMSTE 
-. 

SPECI 
MEDICAL B U U J D I N G 

7156 South Western Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. " 
Ofs. teL BE 7-1168, rez. 289-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9901 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS M . * MEŠKAUSKAS 
GAIVOS K STUBURO LIGOS': ^ ™ S 8 i f ^ S S S ? ? 

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

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susttarua 

Dr. 

2858 Weet 6Srd Street 
Chicago, Dlinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O. 
Ant Rudoko kabinetą perėmė VIOLETA KAROSAI™ 

7001 So. W«fatea*w — TeL 7TS-«T0e 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:30. 
Ketv. 1-8 v. vak. Seftt 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

praleis rytinėse valstijose. Prie ra
dijo mikrofono grįš liepos 3 d. 

A. Gr. 

SUTUOKTUVIŲ SUKAKTIS 

Andrius ir Alytė Butkuncd, lie
tuviškame Detroito gyvenime 
ryškios asmenybės (Nuoširdi jų 
veikla Bendruomenėje, parapijo
je, kultūros centre, skautų rėmė
jų tarpe) atšventė savo 25 m. su
tuoktuvių sukaktį. Kultūros cent
ro (Prie Dievo Apvaizdos šven
tovės) menėje buvo suruoštas 
linksma vakaris, kurio metu bu
vo pagerbti jubiliatai, pasakyta 
kalbų, įteiktos dovanos, padai
nuota ir pašokta. Butkūnų dvy
nukės dukros Kristina ir Regina, 
gitarai pritariant, maloniai nutei
kė susirinkusius savomis lietuviš

komis dainomis. Abi merginos Lie„ 
Taut. skautų stovykloje Austra
lijoje taipgi turėjo didelį pasise
kimą. Puoton specialiai buvo at
vykę Butkūnų šeimos giminės ir 
bičiuliai 3 Chkagos, PhiladelpbJ-

I 
abu galus. Kas padengs likusias 
išlaidas iki šiai dienai neaišku. 
Viena tik aišku, kad vykstančių 
mergaičių tėvams tikrai nema
žai kainuos. Reikia tikėtis, kad 
lėšų telkimo komitetai bent da
linai ateis tėvams padėti. 

Baigiant tėvams noriu pasaky
ti, kad mergaitės parodė dainos en
tuziazmą ir visos gali dalyvauti 
Dainų šventėje Choras jau yra 
pakviestas ankstyvą rudenį į Cle-
velandą ir tuo tarpu vyksta pasi
tarimai dėl sąlygų. Mergaitės 
prašomos ištesėti garbingai iki 
galo, nes vos kelios repeticijos be
liko. 

S. Sližys 

15 BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

Pasitarimas 

1978 m. birželio 15 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre įvyko Detroito sporto 
klubo "Kovas", JAV LB Detroito 
apylinkės valdybos ir kitų orga-

Alytė ir Andrius Bulkūnai, atšventę savo 25 m. vedybų sukaktį 
Nuotr. J. Urbono 

NUOŠIRDI PADĖKA 
Švč. M. Marijos Gimimo pa-

rap. gerb. kleb. kun. A. Zaka
rauskui už iškilmingai atliktas 
sutuoktuvių apeigas, sutuokiant 
mūsų vaikus Lindą ir Algirdą, 
choro vadovui p. Antanui l inu i , 
soL p. Margaritai Momkienei ir 
visiems choro dalyviams už įs
pūdingai gražų giedojimą baž
nyčioje apeigų metu reiškiame 
nuoširdžią padėką. 

Dalia ir Antanas Norkai&ai 
Aldona ir Bronius Underiai 

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Sernj Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD BCEDfCAL BLDG. 
6440 So. Pulaski Road 

Tetof. — 282- 4356 

DR. ROMAS PETKOS 
AKIŲ LIGOS — CmRVRGMA ; 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 SO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarime. 
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APL\NKYKTTE LIETUVĄ 1978 METAIS 
SU MOŠŲ EKSKURSIJA 
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DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TOL — BE 3-5893 
Specialybė AMų ligos 

3907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 We»t 6Srd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 tkl 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-664D Bos. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
•Contact lenseB" 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tre«. 

JONAS ADOMĖNAS, 
vadovas 

I 

TRANS INT/ESNATJONAL TOUBS, USD. 
535 Flftfa Avesoe 

New York, N. T. 10017 
212 — 0B7-T257 

Bes. — 327-1965 
DR. K. A. J0CAS 
DERMATOL0GUA 

CHIRURGIJA 
1602 No. Westem Avenue 

Ofiso tel. 489-4441 
Valandos pagal susitarimą. 

įstaigos Ir boto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.4»t* Oourt, deero, m. 

Kasdien 10-12 Ir 4-7 
Ifakynis tfee ir Sestad 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PCSLfiS IR 

FROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 4484545 

D R. J. J. SIMONAITIS 
G V D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Oftoo telef. RE 5-4410 

Rezidencijos tetef. OR 0.0017 
Ofiao vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

Ofiso tel. HE 4-2123. Namu GI 8-0195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHI R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — 18 anksto susitarus. 

TOL ofiso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Wost 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Treč. ir iestad. pairai susitarimą. 

OfO. tel. 5864166; aama S81-S772 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narragaaaett Avenue 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt 
2-7; iettĮUtlralPii pagal susitarimą 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

http://KCDlK.IV


TIKRASIS BALSAVIMAS GINKLU 
Dabartinė -pavergtos Lietuvos Sukilimas rusams buvo vienas 

Maskvos suprojektuotoji konstitu- nemaloniausių [vykių. Lietuviai 
cija pilna įvairių priešingybių ir ginklu nusikratė primesto balsa-
nelogiskumų. Sovietijos naujoji vimo į liaudies seimą ir tariamo 
konstitucija ipagal amerikiečius savanoriško įsijungimo į Sovietų 
yra ne žmogui apsaugoti, bet Rusiją. Jokios abejonės niekam 
žmogui pavergti. Tai yra įvairių nebuvo, kas stebėjo to meto Lie-
paragrafų rinkinys, pagal kuriuos tuvos įvykius, kad čia buvo visos 
komunistinis režimas gali geriau tautos spontaniškas pasipriešini-
spaoisti pavergtuosius. Tarp viso- mas komunistam. Ar verta tai 
kiaušių paragrafų yra paragrafas, buvo daryti? Kai kas galvoja, kad 
pagal kurį vadinama sovietinė res- nebuvo verta sukilti, tačiau ne-
publika gali pasitraukti iš Tary- sukilti, ypač po birželio 14-.15 d. 
bų Sąjungos. Pavergtos Lietuvos trėmimų, buvo gana sunku, o 
komunistų žurnale "Komunis- antra, juk kas nors turėjo nu-
tas" G. Zimanas straipsnyje plauti viso mūsų tariamo savano-
"Konstitucijos svarstymas ir ide- riško įsijungimo į Sovietų Rusiją 
©loginė kova", rašo, kad kamti- gėda ir taip pat parodyti, kad lie-
tucijbje paminėta išėjimo iš TS tuviai kai reikia moka pakelti 
RS teisėj bet esą "kai kas užsie- ginklą, o ne vien tik paraduoti. 
nyje, o taip pat užsienio korės- Birželio sukilimas kaip tik yra 
pondentai mūsų šalyje, mėgina vienas iš herojiškų įvykių. Šalia 
tuo klausimu spekuliuoti". skausmingo birželio garima iš-

*r _* • • o T kelti ir herojiškąjį birželį, paro-Taane straipsnyje S. Zimanas, , . , , ' ., T nz*. . * j . , » - dantį, kad mes ne tik mokame Pirčiupio žudynių provokatorius, , ". . , A.̂ .. , , ^- , . . . r , , / 2-f •• • »-i • kantriai kentėti, lyg būtume ko-teigia, kad konstitucijoje tikrai . . c • ^ . . . . . . , ' '. , kra profesionalų vergų tauta bet tokia teise yra, bet esą niekas to- - " ' 
kia teise nenori pasinaudoti, nes 
esą neverta. 

LIETUVOS NACIONALINIO 
LIAUDIES FRONTO DEKLARACIJA 

uivig amuzijt VOKTOJE 
Jos problemos panašios kaip ir lietimų 

AL TENISONAS 

mokame ir kovoti. 

Zimanas rašo, kad "Praktiš
kai, tur būt tikrai nėra galimu-

Sukilimas rusams gal ir nebu
vo staigmena, jie puikiai žinojo, 
kad už nuolatinio tvirtinimo, 
kaip lietuviai myli tėvą Staliną, 

mo kokioje nors respublikoje su- yra gana okupantui nepalanki 
kelti žmones, kad jie balsuotų už tikrovė. Maskva, visa laiką kalbė-
išėjimą. Jie yra įsitikinę iš savo jusi apie savanorišką įsijungimą, 
patyrimo, asmeniško ir visuome- negalėj© kalbėti apie sukilimą, 
ninio, kad . negali būti kitokio todėl pradėjo teigti, kad sukilimą 
teisingesnio ir geresnio kelio, suorganizavo vokiečiai. Laisva-
kaipĮ kad gyvenimas ir darbas jame pasauly daug kam buvo 
kartu su visomis kitomis brolis- sunku orentuotis kaip tai įvyko, 
komis respublikomis ir bendra- gaila, kad ir tuo metu Amerikoje 
darbiaivimas-su jomis. Kas gali į- buvęs prez. A. Smetona įvykio 
tikinti darbininkus, kurie gauna nesuprato. Jis 1941 m. birželio 
medžiagas, dalis, susisiekimo 24 dienos "Herald America" dien 
priemones, žaliavas iš brolišku raščio korespondentui pareiškė, 
respublikų, kad jie gali gyventi kad "sukilimas, matyt buvo su-
geriau vieni". Jie esą tuoj galvos kurstytas Vokietijos". Tuo tarpu 
iš kur paims žaliavas ir kur dės jei kas nors kiek suprato kas yra 
gaminius. Valstiečiai galvos apie rusu okupacija, galėjo suprasti, 
įvairias trąšas, mašinas, o inteli- kad lietuvių tauta kiekviena pro-
gentai apie kūrybinį bendlradar- ga bandys tokia okupacija nusi-
biavimą: Esą "nėra tokios jėgos kratyti, 
kuri galėtų žardyti brolišką mū- , 
sų respublikų sąjungą". Žodžiu, 
Zimanas pabrėžia, kad visi lai
mingi ir niekas nenorėtų ir Sov. 
Rusijos išsijungti. Atseit, lietu 

(Atkelta iš 1 psl.) 

Pabuskite ir stokite į LLDJS, 
kuri stovėjo ir stovi nacionalinio 
jaunimo pirmose gretose, vesda
ma jus į laisvą ateitį, į tautinį 
atgimimą, į nepriklausomos vals
tybės atstatymą. NLF apeliuoja 
į komjaunimo lietuvišką dvasią, 
pareikšdamas, kad laikas jums, 
Lietuvos komjaunime, mesti sve
timus lietuviams BLKJS bilietus, 
automatiškai pereinant į Lietu
vos Laisvojo Demokratinio Jauni
mo Sąjungą, kurios programa pa
triotiniam Lietuvos jaunimui jau 
žinoma. Nors LLDJS dabar yra 
dar nelegali, tačiau bręsta sąly
gos, ir netolimas laikas, kai ji 
bus legalizuota, nes tos organiza
cijos programiniai punktai eina 
kartu su humanizmo, laisvės ir 
Žmogaus ir Piliečio Teisių Dek
laracijos dvasia, o taip pat jie 
neprieštarauja L. Brežnevo sovie
tinės konstitucijos paragrafams, 
kalbantiems apie TSRS piliečių 
laisves, kurios praktikoje (nepai
sant Helsinkio ir Belgrado nu
tarimų šiuo klausimu) nėra pil
nai įgyvendintos visoje Tarybų 
Sąjungoje. 

Lietuvos komunistai, 

šiandien jau visa tai istorija, 
bet jei mes minime skausmingąjį, 
tai turime minėti ir heroiškąjį 

viai ir kiti pabaltiečiai labai į * 5 * S ? £ S £ ? * * * ? ? * 
džiaugiasi, nešdami Maskvos š i m m a s ^ ° "****?* k ^ 
pančius. Panašiai buvo kalbama * ? * * £ » abejojo, mūsų veles-
ir pirmosios okupacijos metu, mf,S C * * 8 ? 1 1 , * ? * " * T*?' 
kad Lietuva, kaip ir kitos Baltijos tais pač^vado J Daisnanto, ta-

črau šiandien, kada matome pa 
šaulyje daugybę panašių partiza
ninės veiklos pavyzdžių, mūsų 
partizanų žygiai atrodo daugiau 
suprantami, nebeatrodo, kad 

tautos, savanoriškai įsijungė į 
Sov. Sąjungą. 

Tačiau Zimanas nenori prisi
minti, kad šalia anų visų balsa
vimų, kad šalia anų priverstinių mūšiai, kuriuose tiek daug oku 
ėjimų urnų link, kad šalia nuo- pantų ir jo tarnų padėjo galvas, 
latinių teigimų jog niekas nenori buvo tik pasaka. Partizanų hero-
iš Sov. Rusijos ištrukti, buvo dar jiškumas buvo nuostabus h* daž-
vienas balsavimas, 1941 m. suki- nai labai sėkmingas. 
Urnas. Birželio 2S d. sukilo visa G. Zimanas, tada sukilimo 
Lietuva ir tai buvo tikrasis baisa- metu drebėjęs, nes pajuto lietu-
vimas, sudaręs daug nemalonu- vių tautos laisvą balsavimą, tei-
mų visai Sov. Rusijos armijai ir gėsi, kad Lietuva gali išsijungti 
taip pat visiem kolonistam, par- iš Sov. Rusijos, nes tai yra "Le-
tijų atstovam ir pagaliau patiem nininė idėja". Tačiau kaip visi 
deputatam. Tuo tikru, nemeluo- žino tai yra fikcija, tikrasis Iietu-
tu balsavimu buvo parodyta, kad vių tautos noras išsijungti iš Sov. 
Lietuva tikrai nenori vergauti, Rusijos buvo ne pagal Lenino 
kad Lietuva nėra vergų tauta, konstituciją, bet pagal laisvę my-
kad pasidavimas Maskvai buvo lmčios tautos nusistatymą. He-
nesusipratimas, kad iš viso lietu- rojiškasis birželis k vėliau parti-
vis myli laisvę. Sukilimas nuplo- zanų kovos nušlavė mitą, kad lietu 
vė be šūvio pasidavimo ir tų va- vis nuo amžių yra tiesiog specia-
dinamų sovietinių balsavimų gė- Hstas kentėtojas. Ne. lietuvis mo-
dą; sukilimą* parodė, kad nerei- ka ginti savo laisvę ir tu įvykių, 
kia jokių konstitucijų, lietuvis, kurie tai liudija, mes negalime 
suradęs progą, išsijungs iš vergijos nei menkinti nei juos užmiršti, 
ir be jų. Mes jais turime didžiuotis. 

* AL B. 

Žinokite, kad jūsų priklauso
mumas TSKP (Tarybų Sąjungos 
komunistų partijai) nėra garbės 
ir pasididžiavimo reikalas. Tar
naudami svetimos imperialisti
nės valstybės partijai, jūs išduo-
date savo tautos nacionalinius 
interesus. NLF esmėje nepasisa
ko prieš komunistinę ideologiją 
kaip tokią, bet pasisakė ir visuo
met pasisakys p r - , svetimą mū
sų tautai ideologiją, primestą 
mums, lietuviams, visiems pabal-
tiečiams, smurtu, jėga ir aneksi
ja. Nacionalinio Liaudies Fronto 
Generalinis Štabas konstatuoja, 
kad naujas tautos pabudimas po 
ilgos ginkluotos partizaninės re
zistencijos (partizaninio pasiprie-
žinimo), prasidėjęs postą lininia
me periode, ypač po 1972 metų, 
o dar labiau po 1977 metų spa
lio įvykių Vilniuje, yra toks di
delis ir akivaizdus, jog ir jums, 
vadinamieji lietuviški komunis
tai, laikas atsisukti pilnai, visu 
veidu į savo tautą, kitokiu at
veju jūs galite būti pasmerkti. 
Neužmirškite, kad lietuvių tauta 
ir be jūsų pasieks pergalę ir iš-

(sikovos valstybinę laisvę, bet ką 
darysite tada jūs? Nejaugi drįsi-
te nueiti su priešais? Argi jūs vis 
dar tikite sovietinio internaciona
lizmo šūkiams ir pasiliksite su 
jais, užmiršę savo tautos, savo 
nacijos Šventus laisvės siekimus, 
dėl kurių mūsų didvyriška tau

ta sumokėjo tūkstančių gyvybių 
krauju. NLF siūlo Lietuvos ko
munistams tuoj pat peržiūrėti 
pozicijas, vedančias juos į tautos, 
į Tėvynės išdavystės prarają. 
NLF, stovėdamas darbo žmonių 
ir tautinės laisvės pozicijose, kvie
čia ir siūlo visiems komunistams, 
aktyviems sovietinės administra
cijos rėmėjams, nedelsiant pereiti 
į nacionalinės vienybės platfor
mą, kurios vienintelis —pagrin
dinis —tikslas nuvesti lietuvių 
tautą, be politinių, socialinių ir 
religinių skirtumų, į laimingą, 
laisvą ateitį, sukuriant Lietuvos 
Liaudies Respubliką Baltijos vals
tybių sąjungos rėmuose vieningo
je laisvoje ateities Europoje. Ge
gužės pirmosios proga mes nori
me pareikšti, kad ši tarptautinė 
darbininkų šventė, kurią pripa
žįsta ir NLF, Maskvos paversta 
į prievartinę civilinę ir karinę 
demonstraciją, netarnauja jokios 
liaudies ar tautos interesams. Ji, 
ta proletarų šventė, dabartinėje 
Maskvos interpretacijq'e, tarnau
ja darbo žmonių sąmonei slopin
ti, kad užmigdytų lietuvių ir ki
tų tautybių, net socialistinių ša
lių —TSRS satelitų nacionali
nius jausmus. 

NU? siūlo gegužes pirmosios 

triotinis-intelektualinis branduo
lys) žinomas studentijos ir inte
ligentijos masėse, su nemažu ko
votojų tinklu visoje respublikoje 
ir už jos ribų, yra plati visaliau
dinė organizacija, kuri paskuti
niu metu užmezgė naujus bend
radarbiavimo ryšius su Lietuvos 
Katalikų Susivienimu ir lietuviš
kojo "samizdato" Aušros leidė
jais, i 

NLF vadovaujasi VLIKo ir 
ALTos nutarimais ir prašo jų pa
galbos informacijos srityje, nes 
be bendros politinės koordinaci
jos, žinant KGB represines gali
mybes, konspiracinis ir nelega
lus darbas yra gana sunkus. Gen-
štabas siūlo visoms užsienio po
litinėms organizacijoms sustiprin
ti politines demonstracijas ry
šium su N. Sadūnaitės ir V. Pet-

Latvių spauda daug dėmesio 
skiria vienintelei laisvųjų latvių 
gimnazijai Miunsteryje, Vakarų 
Vokietijoje. Kadangi jos proble
mos panašios, kaip ir lietuvių Va
sario 16 gimnazijos, pravartu bus 
su jomis susipažinti. 

Neseniai pasikeitė gimnazijos 
vadovybė. Buv. direktorius Ed. 
Silkans, vadovavęs gimnazijai du 
su puse metų, atsistatydino ir iš
važiavo į savo senąją gyvenvie
tę Australijoje. Mokyklos direk
toriavimą perėmė pastorius Ar-
turs Liapkalns. Perimant gimna
zijos vadovybę jis pareiškė, kad 
gerai suprantąs atsakomybę ir 

sunkumus, su kuriais teksią susi
durti. Gal būt gimnazijos dar
bas dabar yra patekęs į tokią 
fazę, kurioje išsispręs jos tolimes 
nė egzistencija. Latvių visuome
nė visame laisvajame pasaulyje 
turi žjnoti, kad gimnazija yra ne 
vien simbolika, bet turi ir tauti
niai kultūrinę k net nacionali
niai politinę reikšmę. Bet vien 
to nepakanka. Gimnazijos išlai
kymui ateityje užtikrinti reika
lingas neatidėliojamas darbas. 
Pirmiausia reikalingi nauji mo
kiniai visose klasėse, nuo 1 iki 

sijos, dabar RSFSR srities-koloni-
jos, klausimą, kuri, pagal Lietuvos 
Patriotų Sąjungos programą, turi 
priklausyti būsimos Lietuvos vals
tybės jurisdikcijai, kad būtų am
žiams likviduotos rusų ir vokie-

kaus izoliacija, kalinant juos ir čių imperialistinės užmačios etni-
kitus naujai suimtuosius intelek- nėje Baltų teritorijoje, paverčiant 
tualus ir kunigus lageriuose, ka 
Įėjimuose ar Vilniaus KGB izo
liatoriuje. NLF Genštabas 1978 
metų balandy įsteigė Vyriausią
jį Ryšių Komitetą (VRK) iš tri
jų atstovų (speciali konspiracinė 
grupė: du atstovai iš Lietuvos, 
vienas NLF narys iš laisvojo už
sienio). Tos grupės tikslas pa
laikyti ryšius su užsieniu ideolo-

. _ .. , . . , ginio bendradarbiavimo prasme, 
syentę p*ma* Tkfcos a Laisves | w b a t ų k o o r d i n u o j a m a s m c i o . 

nalinis darbas, tautinis laisvės Pavasario švente, nesant taikin
goje demonstracijoje sekančius 
lozungus: Mes turime teise į ap
sisprendimą, nacionalinę laisvę 
ir politinę nepriklausomybę. Mes 
už Lietuvos, Latvijos, Estijos vals
tybių atstatymą. Mes už visų tau
tų nepriklausomybę, teritorinį in
tegralumą ir suverenitetą. 

NLF skelbia birželio 15 lietu
vių tautos (Pabaltijo tautų) Tra
gedijos Diena — Visaliaudine 
Gedulo Švente (organizuojamas 
darbo boikotas), primenant sovie
tinei LTSR administracijai, kad 
lietuvių tauta tebetęsia politinę 
kovą dėl laisvės, nepripažindama 
dabartinio status qūo, kurį įstaty
miškai ignoruoja ir kai kurios 
laisvosios vakarų ^lstybės, ku
riose iki šiol veikia l i e tu vos Res
publikos atstovybės ir konsula
tai. 

NLF prašo visas emigracines 
organizacijas organizuoti de
monstracijas, nukreiptas prieš 
TSRS oficialias įstaigas visuose 
laisvuose Vakaruose. NLF pagei
dauja, kad laisvos* radijo stotys 
dar kartą paskelbtų jo programą 
(jau skelbtą 1975 metais), o taip 
pat šią deklaraciją estų, latvių, 
lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, 
vokiečių, prancūzų, ispanų ir ang
lų kalbomis. NLF Genštabas (pa

judėjimas pavergtoje Tėvynėje. 
Tegyvuoja Lietuvos Nacionali

nis Liaudies Frontas, visų nacio
nalinių ir pasipriešinimo jėgų 
įkvėpėjas ir organizatorius. 

Tegyvuoja Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kovojančių tautų broliška 
vienybė dabar ir stipri politinė-
-karinė santarvė ateityje. 

Tegyvuoja lietuvių IT visų Bal
tijos ir Lenkijos tautų draugystė, 
siekiant ateity to sąjungos suartė
jimo, sprendžiant buvusios Prū-

Karaljaučiaus miestą Taikos ir 

13 klasės. Už Vokietijos ribų lat
vių visuomenėje yra klaidinga 
pažiūra, kad vokiečių įstaigos ap
rūpina gimnaziją lėšomis, ir mū
sų parama kaip ir nereikalinga. 
Tai pavojinga nuomonė. 

Tiesa, Vokietijos vyriausybė 
nesiruošia nutraukti lėšų, bet — 
ir tas "bet" yra labai reikšmin
gas —mes turime pasirūpinti, 
•kad mokykloje ir internate būtų 
pakankamas mokinių skaičius. Ki-

Draugystės miestų tarp lenkų-lie-1 taip vokiečių įstaigos gali tą pa-
tuvių ir vokiečių. Į šalpą nutraukti. Mokyklai reika-

Tegyvuoja demokratinė, tai-1 l i ngi latvių kilmės vaikai ir pk-
kinga ir suvienyta Vokietija su 
sostine Berlyne be JAV ir TSRS 
armijų junginiu joje. 

Tegyvuoja laisva demokratinė 
socialistinė Rusija, atsisakiusi sa
vo imperialistinės politikos (nau
dotos istorijos bėgyje) Suomijos, 
Pabaltijo, Lenkijos, Ukrainos, 
Kaukazo ir kitų tautų bei valsty
bių atžvilgiu. 

Tegyvuoja laisva ukrainiečių 
tauta, vedanti ilgametį naciona
linį judėjimą dėl Nepriklauso
mos Ukrainos sukūrimo. 

Tegvuoja taika bei tautų ir 
valstyybių sugyvenimas Europoje 
ir visame pasaulyje 

LIETUVOS NACIONALINIS 
LIAUDIES FRGNTAS 

(GENERALINIS STABAS) 
VUnius, 30.04.1978 

Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai su een. Robert Dole, kuriam jie 
padėkojo už rūpestį Lietuvos reikalais ir patvirtinimą aneksijos į So
vietų Sąjungą nepripažinimo. Iš kairės: dr. J. Genys, T. Blinstrubas, 
sen. R. Dole ir dr. K. Šidlauskas 

miausia iš Vokietijoje gyvenan
čių latvių šeimų. Nors vokiečių 
įstaigos gali pasigirti, kad jos ga
li išlaikyti mokyklą latvių trem
tinių vaikams, bet būtų nelogiš
ka galvoti, kad jie testų mokyk
los aprūpinimą, jei ten daugu
mas mokinių būtų atvykę iš už
jūrių. Tiesa, iki šiolei nebuvo 
priekaištų, jei vienas kitas latvių 
mokinys buvo atvykęs iš kitur. 
Viename susirinkime Dueseldor-
fe aukštas vokiečių pareigūnas 
net pareiškė, kad jis džiaugiasi, 
kad Vokietija gali suteikti latvių 
vaikams 'tokias aplinkybes. Taigi 
Miunsterio latvių gimnazijai bus 
vietų ir mokiniams iš kitur. Tad 
naujasis direktorius ragina latvių 
organizacijas prisidėti šelpimu, 
kad atskiros šeimos galėtų savo 
vaikus siųsti į latvių gimnaziją. 

Kitų šalių mokiniai gimnazija 
labiau galės pasinaudoti, jei jie 
įstos į 12 ir 13 klasę. Lankę gim
naziją dvejus metus, jie turės tei
sę laikyti abitūros egzaminus ir 
įstoti į Vokietijos aukštąsias mo
kyklas. Latvių kalbą mokiniai 11 
— 13 klasėse turi mokėti dau
giau kaip vidutiniai. Žemesnėse 
klasėse kalbos mokėjimas galėtų 
būti įvairesnis, nors visiškas lat
vių kalbos nemokėjimas būtų ne
pageidaujamas... 

Gimnazija nėra vien mokslo 
įstaiga, ji yra kultūros entras, 
kuris tarnauja latviams visame 
pasaulyje. J. Jaunsudrabkiio mu
ziejus, P. Ermanio kampelis, lat
vių archyvas, gausi biblioteka 
yra įstaigos, kurios neturi sau ly-

(Nukelta į 5 psl.) 
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STIKLO PLUOŠTO OPTIKA 
PROGRESUOJA 

Stiklo pluošto 
daug pranašumų. 

optika turi 

svarbu ten, kur ypač didelis 
gaisro pavojus. Manoma, kad, 
pakeitus paprastus varinius ka
belius stiklo pluošto kabeliais, 

lazeriniu siųstuvu, pasak moks-
Pavyzdžrui,' ESM greitaeigiškumas padidės 

10 kartų. Naujovė jau bando-
lininkų, galima pasiųsti iki 0.5 
bilijono impulsų per sekundę. 
Re to, tokiam ryšių kanalui; jau veikia Anglijoje (viena stik-
nekliudo elektromagnetiniai į vai- į lo pluošto gysla gali eiti 167 
rių variklių elektros linijų, gani' 
tinių išlydžių laukai. Nekliudo 
ir gretimu stiklo pluošto kabe
liu sklindantys signalai Stiklo 
pluošto kabelis yra šimtą kar
tų lengvesnis už varinį; be to, 
stiklo pluošto kabelio ryšių li
nija nekibirkščiuoja, o tai labai 

televizijos ryšio kanalai, o vie
na vario - aliuminio — tik 40). 

— Iš pasiučiausių kumeliukų 
pasidaro geriausi žirgai. 

36 
— Kavos. Turi, Almi, kavos? Ne kad labai mėg-

čiau, bet prie kavos puoduko galima pasikalbėti. 
— Gerai, tuoj bus kavos! Svečio pageidavimas — 

šeimininkui įsakymas! Mano viešnia, reiškia, nori ka-
vos... — Žaismingai plepėjo Almis. 

— Kokia aš tau viešnia! — Dirbtinai susijuokė 
Daiva. — Supratę esam, seniai, seniai pažįstami... Per 
tiek laiko ir svetimiausias pasidarytų... Tai kaip Lėly
tė auga? Ar jau didelė, ar juokiasi?... 

— Gerai auga. Jei nubus, — parodysiu. 
— Ar jau pakrikštyta? 
— Rodos, kad ne... 

v — Tėvas katalikas, ar ne? 
— Iš jų katalikai... Kaip... — Neužbaigė Almis. 

Jam darėsi liūdna. Prisiminė, kaip giliai religingi buvo 
jų tėvai. 

Daiva čia suprato, kad ne vietoj smalsumas... Bet 
juk Almio sesuo, 

jos vaikas... 
Jis atitraukė nuo virtuvės stalelio kėdę, Daiva at

sisėdo. Jis pradėjo šildyti vandens virdulį. Ji sėdėda
ma nežymiai taisėsi plaukus, palaižė lūpas (gailėjosi, 
ryškiau nepasidažiusi). Neuždengta virtuvės lempa 
švietė jiems tiesiai į veidus, paryškindama visas jų iš
orines žymes, rodos, labiau atidengdama ir vidų... Al
mis vikriai judėjo, barškindamas indus spintelėj, ati
darydamas abi puses, ieškant nesuskilusio puoduko... 
Virdulys ėmė ūžti... 

Vos jiems pradėjus gerti kavą, pravirko nubudus labai arti... — Atsakė ji su jam dar nepažįstama jos 
Lėlytė. Daiva pirmoji nubėgo — pasižiūrėti. Palikęs | drąsa 
dviejuose puodukuose garuojančią kavą, padėjęs duo
nai riekti peilį, neskubėdamas nuėjo link miegamojo ir 
Almis. 

ma kabelinėje televizijoje: stik 
lo pluošto kabelinė TV linija į ^ j ^ 7g t i k r į "rūpėjo~šie dalykai, 

Daiva jau laikė Lėlytę savo glėby. Glaudė galvytę 
prie veido, mylavo, bučiavo mažas rankytes... Lėlytė 
nustojo verkusi, trynė kumštukais nosį, sukiojo gal
vutę į šalis. Jos vystyklai atsipalaidavo, kyšojo raudo
na kojytė, drėgna, aitriai kvepianti... Daiva susiraukė; 
žvilgterėjusi į Almį, vėl šypsojos ir kalbino mergytę: 

— Lėlytė, mažytė... Valgyt nori? Vargšelė, išal
kus.. Kur gi tavo mama? Vargšele, tu... 

Almio lūpos buvo sučiauptos. Nepatiko jam žo
džiai: vargšelė, vargšelė... Tas vaidybinis mylavimas... 
J is tiesė rankas paimti iš Daivos Lėlytę. Jis galvo
jo : iš viso, vizitas ne laiku, ir ne vietoj... Nei Lėlytė 
vargšelė, nei Daivai svarbu, kur jos mama... Dėdė čia 
yra, — kūdikis bus apžiūrėtas. Jis traukte ištraukė 
spurdantį kūdikį iš Daivos rankų, paguldė ant lovos ir ^ * ^ *"*J^-X" 
be ceremonijų, nesivaržydamas ėmė ją pervystyti. I a p t e m d y t l ž o d ž i a i : 

Daiva nusigręžė. Už poros minučių ji vėl pasilenkė 
prie kūdikio ir tyliai pratarė: 

— Almi... Tokią ir mes galėtume ture... 
Almis atsitiesė ir keliolika sekundžių užsimerkęs 

stovėjo tylėdamas. Daiva buvo jam už nugaros. Užsi
merkus jam grįžo paauksintų plaukų vaizdas. Mintyse 
jis kartojo: Marianne... jeigu ji... mano vaikų motina, 
jeigu ji... 

Atsigręžęs jis ilgai žiūrėjo į Daivą, tartum į se
niai matytą, vos bepažjstamą... Daiva labai paraudo. 
J i s žiūrėjo į šią merginą, rodos, tik dabar, šį momentą 
pažintą ir... jau atsibodusią. Jis turėjo ką nors jai pa
sakyti, per ilgai tylėjo. Ištarė: 

— Tu, Daiva, taip toli... 
— ..planuoju? Galėtų būt arti.. Almi, galėtų būti 

Niekad jam Daivos taip nepagailo, kaip šį mo
mentą, prieš vienas antrą bestovint. Bet jis atloše gal
vą, rodos, visiškai ignoravęs jos pasisakymą, ištarė vi
siškai kitokiu balsu, šaltu kaip ledas: 

— Atleisk, Daiva, bet apie tai aš niekad nepagal
vojau... 

Apsisukęs vėl vystė mergytę ir baisiai pyko ant 
savęs. — Kodėl jis prašo atleisti? Kokia nesąmonė! 
Kuo jis tai merginai užsiangažavęs? Pasižadėjęs? — 
Niekad! Nieko! Jo visiškai nejaudina jos planai ir no
rai... Bet širdis stipriai plakė, rankos greitai darbavo
si... Jau ir plastikines kelnytes kūdikiui užmovė, jau pa
vertė kniūbsčią, kad pasivoliotų, galvutę pakeltų, ant 
rankelių remtųsi... Jis grožėjosi kūdikiu. Mintyse vėl 
švystelėjo auksinių plaukų sruogos... Daivą buvo be
veik užmiršęs. 

Už jo nugaros pasigirdo duslūs, pykčio ir ašarų 

Tu būsi nelaimingas! 
Ir netrukus trinktelėjo durys. Almis atsisėdo ant 

lovos labai palengvėjusia širdim ir drauge lyg labai pa
vargęs. Jis ėmė niūniuoti kažkokią dainą. Nuėjo į virtu
vę, norėjo išgerti savo kavą. Tačiau, persigalvojo ir iš 
abiejų puodukų išpylė atvėsusį skystį į prausyklą. Jis 
prisėdo virtuvėj ant girgždančios kėdės, pasisupo, bet 
viena kėdės koja ėmė lyg ir klibėti... Įsiklausė į mie
gamajame žaidžiančio kūdikio garsus, kaskart garsė
jančius, vėliau išvirstančius į nepasitenkinimo šūkčio
jimus ir verksmą. 

Almis kėlėsi nuo kėdės. Pasijuto labai reikalingas 
tenai žaidžiančiam ir verkiančiam kūdikiui. 

(Bua daugiau) 
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D R A U G A S , ketvirtadienis , 1978 m. birželio mėn. 2 2 d- j veri", "Apokalipsiniai raiteliai", 
'Haiku" ir k t Su komp. D . La

pinsku ji išdirbo 8 metus, tuo ge
rai supažindindama su modernią
ja muzika. 1972 m. koncertai Bra
zilijoje, Argentinoje, Urugvajuje, 
1973 m. ypatingai svari progra
ma Pensylvanijos lietuviams. P a 
skutiniųjų dešimties metų laiko
tarpyje solistė atliko netol i dvie 

žurnalą, buvo Šiaulių apskrities 
viršininkas. Antrai sovietų oku
pacijai užėjus jis dalyvavo parti
zaninėse kovose ir yra žinomas 
"Generolo Vėtros" slapyvardžiu. 
Vė l iau pateko į okupantų ran
kas ir už nepalaužiamą meilę sa
vo gimtajam kraštui buvo n u 
kankintas — mirė didvyrio mir
t imi 1946 m. vasario 16 d., V i i -

[ KINIJA SU DAINA 
ANATOLIJUS KAIRYS 

Ir mūsų pilkoje kasdienybėje j Marija, Bernadeta Kučėnienė — 
karts nuo karto pasitaiko įvykių, i Norkaitė gimė teisininko kapito-
kuriais tenka didžiuotis. Didžiuo- no Jono A Noreikos ir mokyto-
tis, kad tai įvyksta mums. Vie- jos Antaninos E. Krapavičiūtės 
nas iš tokių atsitikimų, kuriuo i šeimoje. Kapitonas J. Noreika — 
tenka stebėtis ir didžiuotis, yra j rašytojas, žurnalistas, kovotojas, 
staigus solistės Dalios Kučėnie-1 Jis kurį laiką redagavo "Kario" 
nes šuolis lyg į sapnų pasaulį — 
kelionė į Tautinę Kiniją su ari
jomis, maršais ir himnais. Ir tai 
ne asmeniška ar privati pastan
ga. Tai tarptautinis, tarpvalstybi
nis kultūrinio pasikeitimo projek
tas. 

Chicagos miesto burmistras M. 
A. Bilandic šia proga išleistoje 
proklamacijoje iškelia 4 šios ke
lionės aspektus. Pirma, solistė 
priima Tautinės Kinų respublikos 
valdžios kvietimą dalyvauti kul
tūrinėje ir sportinėje kultūrinio 
pasikeitimo programoje š.m. lie
pos mėnesį. Antra, solistė atliks 
eilę koncertų, kurie sutarti per 
Kinijos generalinį konsulatą, ir 
bus pirmoji reprezentante, dai
nuojanti klasinę muziką nuo Ma 
rijos Andersen laikų, tai yra prieš 
20 metų. Trečia, ji yra laikoma 
geros valios ambasadore, atsto
vaujančia šį miestą i r visą mūsų 
šalį. Todėl burmistras M.A. Bi
landic skelbia nuo Tepos 5 iki 28 
d. Kultūrinio pasikeitimo mėne
siu ir skatma visus š io miesto pi
liečius ruošti atitinkamus kultū
rinius parengimus šiam ;vyk'i; : 

atžymėtu Prisiuntė sveikinimus 
ir North Adams, Mass. , miesto 
burmistras Joseph R. Bianco. taip 
pat senatorius Edward W . Brooke 
gybernatorius Michae l s Dukakis. 
Iš Illinois gybematoriaus James 
T h o m p s o n taip pat gauta specia
li proklamacija, panaši į burmist
ro Bilandic. Baltieji rūmai per 
Landon Kitę prisiuntė JAV pre 

chardsonui. T a i lyg generalinė re
peticija. 

Koncertas Tahvane — liepos 
vidury. Koncerto programa susi
dėjo iš dviejų dalių. Pirmoje bu
vo C. von Glueck, V. Bellini, G. 
Faure, G. Verdi operų ištraukos 
ir dvi lietuviškos dainos: Atsisvei
kinimas iš Eglė Žalčių Karalienė 
ir M. Petrausko "Tykiai N e m u -

l A U M M M A ' K I 

C L A S S I Fl E D GU I DE 
B E A L E S T A T E A L E S T A T 

jų šimtų koncertinių įsipareigoji- nelis teka. Si kompozicija buvo 
mų Amerikoje ir kitų septynių ša- Į atlikta tokiu subtilumu, kad ir 
lių žemėse, dainuodama lietuvių, baigus publika dar kurį laiką ty-
lotynų, prancūzų, vokiečių, italų, Įėjo... Antroje dalyje girdėjome R. 
ispanų, portugalų, hebrajų, rusų, Wagnerio, M. de Falla, F. Barbie-
mandarinų ir anglų kalbomis. Ji; ri, C Dougherty, G. Puccini ari-
dalyvavo pagrindinėse partijose ' jas ir dvi kinietiškas dainas. 
"La Boheme", "La Servą Padro-i Prie gubernatorių, burmistrų 
na", "Song of Songs", "Kome-' bei kitų aukštų asmenybių svei-
vilio varpai", "Meilės daina",! kinimų, prie JAV prezidento lin-
"Sidabrinė diena" ir kt kėjimų ir mes jungiame savo ge-

Todėl kai 1977 m. gegužės 20 ""J**** ^ ' i m u s - * » • ? » 
- ^ » p ^ u t ^ Wo„ . tuodama Chicagą, neužmiršk 

reprezentuoti ir Lietuvos. d., Rochester'y, Richard Wag-
ner dienos proga ji atliko muzi 

niuje. Jos motina, be mokytoja-1 k o s koncertą vien iš Wagnerio o-
vimo, studijavo muziką ir daina
vimą. Ir Dalia iš tėvo paveldėjo 
kovos ryžtą, o iš motinos — mei
lę dainai ir menui. Ji išėjo ilgą ir 
sunkų išsimokslinimo bei pasi
ruošimo kelią. Pirmuosius žings-

— Žmonės dažnai šneka, kad 
šis ar anas asmuo dar nėra sa
vęs suradęs. Tačiau mano as
menybė yra ne kažkas, kas ran-

bet kažkas, kas suku-

Thomas Szasz 

perų "Walkuere", "Lohengrįn" 
ir "Tannhauser", solistė Dalia at
kreipė į save dėmesį svetimtau
čių meno gerbėjų ir puoselėtojų., 
Tai buvo įžanga kelionėn į Ki- < dama, 
niia * ! riama. 

i n i ją -
Solistę su Kinijos konsulu su

pažindino Lietuvos gen. konsule! > > > > . r » l t . ~ . . IT* 
Juzė Daužvardienė. Jos puikūs! _ . - . _ _ p , fc| -^ 
santykiai su kinais pralaužė pir- j • fc- w IVI D I N \3 
muosius ledus — solistė buvo pa- į V o n i l i . virtuvės sinkų ir vandens 
kviesta pasikalbėjimui ir pietums' f d f t u ^ ***f**f- Virtuvės ir 

_ . ." J. i A-V, ; vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
su Kinijos gen. konsulu. Aišku, ! p l y t e l ė s G l a a s b l o c k s S i n k o s 
neužteko nei pasikalbėjimo, nei į vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-
p'etų. Reikėjo parodyti balsą ir, Hte kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
sugebėjimus, išlaikyti, sakytume, I arb* P° 5 v*1- vakaro 
. s L - 4 , . . . Dalia sunko duoti ki-! . . „ S ? " ™ * * . - . ? * ? ! ! . . . 
r.arns koncertą. Toks koncertas į 

86th and Kario* 
Brick 6 room (S bedrm.) kome. MAKOL'ETTE P A B K 
R©dwood fenced yard. Built - in M ^^ f ^ „& (Georgtaa). 

oven. range, diabwaaher. Finisned p ^ ^ ^ y p a s . G ^ sūdymas su 
basement, wet bar. 2 car brick ga- c e n t r y j^ tuvu . Garažas. Prašo 
rage. CaU LU 2-0251 $34^00. 

Geras Investavimas. 3-jų aukštų 
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
mininkas sutinka pasirašyti sutartį) 
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą p***4**"* — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Nouriataa — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

Savininko parduodamas didelis 
mūrinis namas Marąuette Parke. 
Skambint po 6 v, v. 434-2602 

Parduodamas 2-ju botą 6 kamb. 
namas. Centr. šildymas. 2 maš. ga
ražas. Didelis sklypas. $10,000.00. 

O. GIEDBAITEENfi 
13 Charles St , Hot Springs, Ark. 
71901 

N O K I P I B K T I 

Ieškome pirkti 3-jų ar 4-rių butų 
namo Marąuette Pke. arba Cicero. 
Privatus asmuo. 

Skambint 436-2870 
P I R K S I M E 

2-jų — 4-rių butų namą Brigh-
ton Parke arba Ciceroj. 

Skambint 219—872-3129 

M I S C E L L A N E O I I S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiimiiiiiiiiiiiiiiiir 
PACKAGE E I P R F S S AGENCY 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Labai pageidaujamos geros rūšies 
I prekes. Maistas iž Europos sandeliu. 

2608 \V. 69 St.. Chicago, HL «062». 
'l'Kl'i • W A SL-2T87 
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M. A. Š I M K U S 
NOTART PCBLIC 

INCOME TAX SERVICE 

Sol. Dalia Kučėnienė 

nius žengė Šveicarijoje, praneiš- i m i s i J a i i Kiniją. 
konų mokykloje. Vėliau Argenti
noje, Buenos Aires mieste. Mo-

vy. 
tas vasario mėn.. Ji buvo anga
žuota ir antram koncertui Cni-
cagoje pirmame kiniečių moksli- | 4259 So. Maplewood, teL 2£* 7456 
ninku suvažiavime. G/eit atėjo ir j Taip pat daromi VERTIMAI. 
oficialus konsulo vardu kvieti-! ^ J ^ 0 £ r r t £ m & J ? ! S a m l 

_ , „ . r i i . l t T l D E S P K. A S Y M A T i r 
mas — angazamentas kultūrinei kitokie blankai 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M f G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., teL 776-1486 
imiimmiiiiiiiiiiiiiiHiituuiimiimiimiii 

O V I N G 

Palydėkime į Kiniją 

zidento J. Carter'io geros sėkmės I kėši ir dainavo Maria Larusso prie- J.**** s u dama Ji atstovauja 
linkėjimus. Žinant, kiek Ameri- žiūroje. Lietuvių, vokiečių, pran- i Cinca&i, yra kinų Švietimo a u 
koje yra solistų ir solisčių, l ietu- cūzų bei ispanų kalbos jai buvo j m s t e n J ° s v ) e s m a ' ° pati - l ietu
vės menininkės angažavimas šiai būtinybė. Solistė Da l ia 1955 m. v e- J<* i r aKompaniatonauskeįo-
misijai jau nebetelpa realybės persikėlė į Chicagą, kur prasidė- j • £ pragyvenimą ir k i t o išvykos 

• JV. T - 1% - ' • ;n :01. „ c t m n i < . mr-Vcloc ir <rwe ' išlaidas padengia Tautines Kini-
spmdziuose. Ir visa tai yra iston- jo jau pastovus mokslas n &*-\. l d * ~ p r f ° k 1} . ^ y . 

n imas . Marijos gimnazija, L i tua- jJ o s viiafA- r n e *enones pasiseKi 
nistikos institutas, muzika pas se- \mo , l a b a i , PO^tyviai prisidėjo 
se lę Bernardą. Po to Loyolos u . i gen. konsule Juze Daužvardienė, 
niversitetas "Bachelor or S c i e n c e " ; ^ ^ n g t o n o protokolo_šefas E. 
laipsniu (baigė 1961; iš vokiečių !S- Dobel le , Kinijos kultunnis^at-
ir prancūzų literatūros. V ė l i a u s 
Roosvelto universitetas (baigė 

n i s įvykis. 
Pradėkime nuo Kinijos 

Ne vienam kils mintis, koks 
čia ryšys tarp Illinois ir Massa-
chusetts gubernatorių ar tarp 
Chicagos ir North Adams mies
tų? Ryšys toks: Chicaga duoda 
Tarveanui Dalią Kučėnienė, o 
North Adams miestas savo base-

Chia Chih 
Liu ir kultūrinių reikalų direkto-

1969), kur gavo "Master of Arts" r i u s Rj I o n e s -
iš ispanų literatūros. 

1 bolokomandą-BlueDevils . K u l - . n a m a . P a t j ^ e i l ė r a š č i u S 5 k u 
tunnes programos projekte yra \ s p a u s d i n a r n i Mduose> A t e i t y . 
lyg ir du centrai: d a m a ir sportas. ^ . ^ L f e t u v i a m s > U i k e > 
D a i n o s programą, lomą a t l i k o , D r a u K e ] e r i u s m e t u $ r e d a g a v Q 

soliste D a l i a keliais klasines ™ " į « A t e i t i n i n k ų s k y r i ų " Draugo pus-
zikos koncertais^ rengia Gar East; l a o s e j feuvo «< A t e i t i e s 5 , w 

Birželio 6 d. solistė Kučėnienė, 
. . tartum atsisveikinimui, davė už-D a h a i literatūra taip pat savi , , __ . , , ' . . . 

« . %Ji i_. darą koncertą tik kviestiniams 
svečiams Muzikos konservatorijos 
salėje (116 S. Michigan A v e . ) , 
akompanuojant pianistui Tex ri-

šBP.ENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — W A 5-8063 
iiiminnminiiiiHiiHiiiiiiiiHHHiiimiiui 1 
riHiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ivairh} prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų — — f c 

COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
3SSS 8. Halsted St.. Cnlcago, m. 60608 
2601 W. 6Mh St., Chicago. m. 60629 

Telel.: 925-2TS7 — 2M-SS20 
Vytautas VaJantinas 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

19% _ 20% — 30% plglaa mokėsite 
a i apdraadą ano i milini Ir automo
bilio pas mos. 

FRANK Z A P O L I S 
3208H Weet SSth Street 

Chicago minoia 
Teief. GA 4-8654 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIflIlIlIlIlIlIlIlHIII 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Oiioago, m. 60632, teksf. 927-5980 
iimmiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiimiiimif 

iimiiiiiiiiiimmiiiiiimmiiiiimimiimnii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
T e i 376-1882 arba 376-5996 

ilimillllllllimitlllllimilliiiimmiimiliiii 

Savininkas parduoda 3-jų miega
mų mūr. 18 metų senumo namą 61-
os ir St. Louis g-vių apyl. 2 maš. ga
ražas. *Y*™**«* I2S44S1. 

SAVININKAS PARDUODA 
tvirtą 2-jų aukštų mūrinį namą. 
Arti mokyklos, bažn. ir ligoninės. 
Priedu mažas butas skiepe. 2 auto 
mūr. garažas. Skambint 778-4219 
Hot Springs, Arkansas, parduodamas 
mūr. namas miesto rajone, 6 kamb. 
(3 miegami), 2 vonios. Labai priva
tus. Prie krautuvių ir autobusų 

Skambinti 501 — 623-53*6 

2 botai. 9 metų senumo. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 
Tik $82,500.00. 

Mūrinis. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir CampbeiL 1}Ą aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. {rengtas 
rūsys. Labai švarus. $65,00a00. 

52-ra ir Rutherford. liuksus 5\/2 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"ranch". $69,500.00. 

10*4 akro žemes netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir Kottn. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St . 436-7878 

Rimtas Namiį 
Pardavimas 

Labai grąžas 5 kamb., 3-jų mie
gamų, 20 metų mūro namas ir gara-
žas. Arti Kooi Aid. Graži g-vė, geri 

IlIIlIlIllIIIlIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllIlIlflIlIlt j kaimynai. $29,700.00. 
V A O M E Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 

Music korporacija Tautinės Kini
jos valdžios globoje. Solistė taip 
pat pasirodys ir valstybinėje te
levizijos programoje. O sporto 
programai atstovauja North A-
dams miesto baseoolo komanda 
"Blue Devi l s" , kuri žais kelias 
žaidynes su T a i w a n o basebolo 
komandomis įvairiuose miestuo
se. Vis tik kelionės centre stovi 
žymiai labiau imponuojantis mū
sų solistės uždavinys — tai ofi
cialus JAV h i m n o giedojimas vi
suose stadijonuose prieš rungty
n i ų pradžią. Iš v i s o bus sužais-

"Laiškų Lietuviams" redakciniuo 
se kolektyvuose, dalyvauja įvai
riuose literatūros konkursų komi
sijose, taip pat reiškiasi akademi
nia is straipsniais muzikos ir lite
ratūros srityse kaip kritikė, recen
zente, vertėia. Ji kelerius metus 
mokytojavo Dariaus ir Girėno l i t 
mokykloje, buvo vasaros stovyk
l ų meno vadovė, dainų mokytoja, 
tris kadencijas pirmininkavo atei
t ininkių Giedros korporacijai, II 
P J kongreso metu Chicagoje su
ruošė ir pravedė įspūdingą talen
tų vakarą. 1960 m. Dalia ištekėjo 

4 « ^ = «fr_~ 

KILIMUS IR BALDUS 
PJauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

lllllllllllllllilIlIlIlIlilIiUUUilIlilIlIUlUUII 
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tos šešios rungtynes^ kiekvienose tf K u č ė n ( X e k o n o m i s t 0 7 s u . 
dalyvaus apie 30,000 žiūrovų B e ; m a n a u s a d r n i n i s t r a t o r i a u s , v i s u o -
to, liepos 8 d soliste D a h a ^ k a i p | m e n ė s v e i k ė j o ? a u g j n a s ū n ų Ri_ 
tos pačios pubhc relations da- j fc ^ ^ S i l v i f ą 
l is, yra pakviesta giedoti A m e n - Į 
kos h i m n ą Los Angeles basebolo i Grįžkime i Chicagą 
komandos "Angels" Anaheim ^ . ^ D a l i o s m u z i k i n ė veik-
stadijone. kuriame telpa apie 40, Į ] a 0 , ^ ^ , ^ p r a 5 idėjo jau 1961 
000 žiūrovų. T a i w a n e ji giedos! & i 2 y m ė j o \<nnceTXų g a u S a 
Sv. Kristoforo katedroie Amerikos | _ g ^ ^ ]{ a t ] i k o 4 0 k o n c e r t u i r 
Laivyno kapel iono kvietimu ir Ą i n d i v i d u a ] i u s r ečital ius, vaiz-
dalyvaus Pavergtųjų tautų šuva- ^^ pasireiškusius muzikinės li-
žiavime Taipei mies te bei kitose t e r a t ū r o s o r i g i n a l u m u . Ji gražiau-
vietovėse. Taigi 10 dienų laiko-, s i a i p a s J r o d ė b j p g a b i jr k y ] a n t i 
tarpyje m ū s ų solistes balsą, ne 
skaitant vals tybinės televizijos, 
tiesiogiai išgirs ap ie 300,000 žmo
nių. Su D . Kučėnienė kartu va
žiuoja ž inomas muzikologas dr. 
E. Arias, kuris tai akompanuos vi
suose pasirodymuose. 

Sustokime Lietuvoje 
Jos kel ionė i Kiniją prasidėjo)D. Lapinsko kūriniuose: "Eglė 

Lietuvoje 1939 metais. Dalia, į Žalčių Karalienė", "Missa di Pi-

žvaigždė Simo Kudirkos tragedi
jos metu, tai yra, kada Šis įvy
kus buvo įamžintas komp. D . La
pinsko kūriniu "II vigilante del 
Mare" spektakliuose 1971 m. Ta
da ji atliko pagrindinę ir labai 
sudėtingą partiją su simfoniniu 

j orkestru, o kiek vėliau ir kituose 

20 " — 

15 " — 

10 • — 

JAV LB CALIF0RNIJOS AUKOTOJU SĄRAŠAS, 
AUKOJUSIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENEI, 

VYKDANT 1978 VASARIO 16 VAJŲ 
Antanas Adomėnas 
Jonas Cinga 
A. Paulauskas 
dr. Bririds, V. J. BaOris, V. Dovydaitis, K. A. DOda, Walry 
Gustaitis, J. E. Kojelis, P. Pranis, A Raulinaitis, P. A. Rauli-
naitis, Antanina Lukšis 
K. Kulikauskas 
E. R. Kulikauskas 
Ed. Arbas, K Bundzevičius, J. Budais, J. Jodel§, Monika Lem-
bertas, B. Mackela, J. Matulaitis, J. Prušinskas, G. J. Rukšėnas, 
E. N. Radvenis, A.,Razutis, Elena Sabalis, V. Vidugiris, dr. J. 
S. 2muidzinas, J. O. Motiejūnas, R. A. Nepas 
Anatolius Dičius, M. Gimbutas, A. Bulota, B. P. Graužinis, Pr. 
Gustas, Pr. Grušas, Gražina Juodeika, I. Kazakevičius, Balys 
Milaknis, A. PoUkaitis, St. Raštikis, J. Roland, J. V. Ruokis, 
Eugenijus Vilkas 
J. BikulCius, St. Kudokas, Napoleon ryerges, Algis Sekas, J 
Tamošaitis, dr. G. Valančius, K. A M. Venclauskas 
Ant Audronis, V* . Augąs, Vyt Apeikis, J. Avižienis, Elnrira 
Blynas, L. Bagdonas, P. BalCiūms, Aldona Cinikas, St. Ds-
mulis, J. Danis, Vytenis J. DOda, T. K. Grikiniai, EI Gimbutas, 
Antanas Gulbinskas, G. A. S., G. K., J. J. (prašo neskelbti). 
V. V. Kusavinai, M. Kevalaitis, Alex A. Kulnys, Rasa Kojerytė, 
D. Kaškelienė, V. Klova, G. Kaunas, J-. Katilius, J. Lapataus-
kas, F. Mikuckis, V. Mikuckis, J. Naujokis. K. Motušis, A. 
Pranys, H. Pascoe, Br. Raila, Gregor Radvenis, LVA. Ramovė, 
N. Remeikis, V. M. Sirutis, S.LA. 75 Kuopa, J. Sereika, J. A. 
Vaitkus, J. Vidžiūnas. Vyt Valys, Pr. Visvydas, J. Venckus, L. 
Valiukas, St. Kungys, J. B. DZenkaitis 

5 " — B. Budriūnas, M Barauskas, R. Barauskas, Br. Basiulis, G. 
Gustaitė, J. Gedminas, J. Gliaudys. G. Juškaitis, P. Kumpis, 
Vyt Palubinskas, J. Pažėra. J. Prakapas. Atf. Štokas, VI. Su
kutis, J. Truskauskas, J. Visgirdas, L. Baivocius 

3 " — J. Janušauskas 
2 " — A. Čepulis, P. Utvlnas 
1 " — M. Sumantas 

Vajus davė i i viso $3,163.00, kurie pandusti JAV LB KraSto 
Vaidybai. Vajaus išlaidas padengė savo lėšom A. Adomėnas, LB Cali-
fornijos Vasario 16-tos vajaus vadovas. Si« me4a \ - a j » buvo sėk> 
mk^gesnls xA praeita meta vają. 

IEŠKO PIRKTI 

PIRKSIU SENUS LAIKRODŽIUS 
Mokama aukščiausia kaina už visų 

rūšių sieninius ar stalinius laikro
džius. Privatus kolekcionierius. 

Skambint 665-1154 

I Š N U O M O J A M A — FOR R E N T 

Išrruom. miegamas kamb. vyrui 
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė 
naudotis virtuve. Marąuette Parke. 

Skambint 825-8761 

, nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modemus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksut ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. AnkSta kokybė. $50,000.00. 

4 vienetų maras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38.800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Reai Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

HSJJT WANTQ) — VYRAI 

LATHE t MACfilrtlST 
Overtime, Benefits. Top wagea. 

Ql AJLITY TOOL AND 
MACHIVE OO. 

8065 SootJi CSiicago Ave. 

NORI PIRKTI BALDŲ 

laikau pirkti senos medinius bakku 
gamirtus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t , 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

D £ M £ S I O 

vizrnmŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis-
' raciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mą. 

65 ir Saeramento. 6 kamb. mūr. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 maš. garažas. $45,000. 

58 br Massasoft. 2 ar 3 miegamų 
mūro rezidencija Įrengtas rūsys 2 
maš. garažas. $54,500. 

67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis. 
Įrengtas rūsys. Centr. šaldymą*, 2 
maš. garažas. $46,000. 

46 ir Talman. 2-jų butų medinis. 3 
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai 
gerai išlaikytas. Tik $26,500. 
66 Ir RockweU 3-jų butų, 2 aukšt 
mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. ga
ražas, $45,000. 

46 ir Saeramento. Naujesnis \y2 
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg. 
2-rame. $69,900. 

64 ir Honum. 20 metų senumo. 2-jų 
butų marinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74^00. 

JeigaNoįate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
jūsų nuosavybe prašome kreiptis | 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Ttl. - 767-0600 

PARK MAINTENANCE MAN 
Salary from $8,000 to $10.000 plūs 
benefits. Park eznerience desired. 
Some carpentry, plumbing and etec-
trical ezp. helpfuL 

Norridge Park District 
4631 N. OvermU, Norridge, 1L 
CaU BiH Sturgfa at 457-1244 

F u i I T i m e 
RECEIVING 

MAN 
Full benefits 

LYTTON'S 
Evergreen Plaza 
Apply MR. SIMS 

Tel. 424-1200 

H E I P WANTED — MOTERYS 

l i e t . restoranai reikalinga 

Virtuves darbininke 
H E A L T H Y F O O D 

R E S T A U E A N T 
3236 So. Halsted Street 

PREP COOK 
FULL TIME DATS , 

Excellent benefits 
dnd conditions 

Wagfs Restmiranf 
0L0 OftCHARO SHOFPING 

CEUTER 
SK0KIE, ILLINOIS 

HELP WANTED 
DoB«ty operator pert tfane or fnll 
tbne — malė or female. 

Tel. _ 277-9048 \ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiH 

I C S I N C . 
Addison 

Needs experienced 
PC B0ARD FABRICAT0RS 

Eaccell. working conditions 
and benefits. 

TeL 543-6200 
iimiimmiiimmimiiiiMiiiiiimmiiiiim 

P A R D A V I M U I 

Parduodami tautiniai moteriški 
rūbai. 

Skambint — 863-8210 

Parduodama Šaldytuvas ir sofa. 
Skambint iki 2:30 vai. popiet 

telef. 776-4580 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-
turtn dienrafitia, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

Perskaitė "Drangą" duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 



:^M 

/ 
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DETROITO 2BMIOS 
(Atkelta i i 2 puaL) 

Įcus, Greenfield village, ir Re-
nessance Center. Taigi juos į tas 
vietas ir į Kultūros centrą žaidy
nėms reikės pristatyti. Australie-
čiai Detroitą palieka VU 22 d, 
šeštadienį rytą. Galintieji sporti
ninkus vežioti prašomi skambin
ti telef. Jurgiui Mikailai telef. 
557—1983. Yapč pageidaujami 
turintieji autobusiukus, van ar 
station wagon. Padėkime sporti
ninkams australiečiams. 

Vytautas Kutkus 

'trys Antanai: Balukas, Pašuko-
nis ir šhirkus antaninių proga. 
Jų žmonos — Kazė Balukienė, 
Anelė Pašukonienė ir Vladė 
Šiurkienė vaišino svečius iš na
mų atsivežtais savo kulinari
niais sugebėjimais. Visą dieną 
skambėjo Anatolijaus Viskan
to elektroninė muzika — lietu
viškos dainos. Kaimui jau ke-i 
lėtą metų vadovauja dail. Vy
tautas Cguvis. Pažymėtina, kai
mas turi milijonierių vardą, nes 
dar ne taip seniai iš Michigano 
valstijos loterijos 20 kaimo na
rių išlošė trečdalį milijono do
lerių, (sm). 

— Pagerbė šventės talkininkus. 
Birželio 11 d. Kultūriniame cen
tre buvo pagerbti ir pavaišinti 
pietumis suruoštos parapijos šven
tės ir gegužinės talkininkai. Tal
kininkams gražiai padėkojo pa
rapijos tarybos pirmininkas Algis 
Rugienius kartu pranešdamas, kad 
dėka talkininkų šventė davė per 
8,000 dol. pajamų ir apmokėjus 
visas išlaidas bus nemažiau kaip 
6,000 dol. gryno pelno. Klebo
nas kun. Viktoras Kriščiūnevi-

Ku». p. Ažubalis su savo motina, kuri dabar yra 98 m. amžiaus 
Nuotr. S. Dapkaus 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 
ORIGINALI MENO PARODA 

Toronto lietuvių visuomenė 
gali džiaugtis tur būt labiau, 
negu kita kokia lietuvių koloni
ja šiaurės Amerikoje įvairiais 
kultūriniais parengimais ir me
no parodomis. Abi lietuviškos 

čius trumpai nutraukė Rugieniaus I parapijos, Prisikėlimo ir Ldetu-
padėkos žodžius ir paskelbė, kad! vos Kankinių, turi atskiras pa-
didžiausias "kaltininkas" šventės I talpas meno parodoms. 

ir gana daug savo frafikos kū
rinių. Kas dail. Rastenienei bū 
dingą, tai jos temų įvairumas ir 
savotiškas stilius. Jos kūrybinė 
skalė pasirodo nuo abstrakčių 
kūrinių iki gana natūralių vaiz
dų. Didžiausią torontiškių dė
mesį patraukė jos grafika, ku
ria lankytojai labiausiai domė

josi ir nemažai jos grafikos kū 
rinių įsigijo. Iš to reikėtų spręs 
ti, kad grafikoje dail. Rastonie
nė save gali stipriau išsireikšti 
negu tapyboje. 

Daug dėmesio ir pasisekimo 
susilaukė Norbertas Lingertai-
tis. Jo išdirbiniai ypatingai pa
traukė dėmesį visų moterų, nes 
jo menas tai sidabras ir ginta
ras — daugiausia kaklo papuo 
šalai. Atrodo, kad tai pirmas 
lietuvis menininkas, taip pui
kiai suderinęs gintarą su sidab
ru ir sukūręs tokių puikių pa
puošalų, N. Liingertaitis jau 
yra daug kur žinomas JAV. Pa 
minėtina jo pasisekusi paroda 
Jaunimo centre, Chicagoje. To
rontiškiai taip pat džiaugėsi N. 
Lingertaičio jaunatvišku kūry
bingumu. 

Abu menininkai torontiškių bu
vo miolM sutikti ir priimti. Pa
rodą ruošė ir globojo Anapilio 
moterų būrelis, vadovaujamas 
Sig. Aušrotienės. Paroda buvo 
atidaryta šeštadienį, gegužės 
27 d. 3 v a i Menininkus publi
kai pristatė D. Garbaliauskie-
nė. Per abi dienas parodą aplan 
kė gana daug Toronto lietuvių. 

V. K. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. birželio mėn. 22 d. 

Sibiro tremtiniui 

A . t * . J O N U I D l K I N I U I 
okupuotoje Lietuvoje mirus, jo žmoną, mūsų mielą 
narę, BRONĘ DIKINIENĘ ir SUMĄ nuoširdžiai už
jaučiame. 

LietuviŲ Motery Federacijos 
Chicagos Klubas 

att 

Dievo Apvaizdos lietuvių parap-
gegužinėje Darius Udrys atlieka 
dalį programos Nuotr. J. Urbono 

TRUMPAI 

— Dr. Adolfas Darnusis, vi
suomenininkas ir Dainavos sto
vyklavietės tvarkytojas, birželio 
16 d. paminėjo savo 70 m. am
žiaus sukaktį. 

— Birželio trėmimus net tri
jose radijo valandėlėse paminė
jo lietuviškų melodijų radijo 
bangomis. Valandėlei vadovau
ja Algis Zaparackas. Birželio 
12 d. minėjimą pravedė *estai, 
birželio 14 d. — latviai ir bir
želio 16 d. hetuviai. Buvo po 
du kalbėtojus — gimtąja kalba 
ir anglų. Be to, skambėjo tų 
tautų muzika ir himnai. Anglų 
kalba trėmimų minėjimai api
budinti labai gerai. Birželio 18 
d. lietuviško Balso radijo va
landėlė irgi paminėjo trėmimus, 
gerai buvo paruosta ir perduo
ta valandėlės redaktoriaus Jo
no Kriščiūno. 
„ _ lietuviško kaimo išvažia

vimas |vyko birželio 17 d. to 
kaimo 80 akrų ūkyje. Ši išvy
ka, esant pasigėrėtinai gra
žiam orui, gerai pavyko, suva
žiavo gražus būrys kaimo na
rių ir 'jų svečių. Buvo pagerbti 

pasisekimo ir yra Algis Rugie
nius, ant kurio pečių gulė visa 
šventės atsakomybė. Pietų daly
viai A. Rugieniui entuziastingai 
ilgai plojo. Liuda Rugienienė su 
talkininkais nuoširdžiai visus vai
šino. 

— Nuotaikingą išvažiavimą 
suruošė Tautinės sąjungos Detroi
to skyrius birželio 11d . Salomė
jos ir Albino Grigaičių sodyboje, 
netoli Dainavos stovyklavietės. 
Esant labai gražiam orui, suva
žiavo gausus būrys skyriaus na
rių ir svečių su savo atsivežtais 
valgiais. Buvo ir labai trumpa 
meninė programa, kurią skudu
čiais atliko mažos mergaitės — 
Onutė Šostakaitė, Rūta ir Vytė 
Šnapštytės. Jos Algirdo Vaitiekai-
čio paruoštos skudučiavo "Ant 
kalno gluosnys". Norisi palinkėti 
A. Vaitiekaičiui, kad jis savo ši 
"Orkestrą" praplėstų, įtraukda
mas daugiau vaikų, nes jie sku
dučius mėgsta. Tautinės sąjungos 
skyriui vadovauja ilgametis pirm. 
Jonas Švoba. 

Norisi trumpai paminėti vie
ną originalią meno parodą, 
įvykusią gegužės 27 ir 28 d. 
Anapilyje. Tai dailininkės Eu
genijos Rastenienės ir sidabra-
kalio Norberto Lingertaičio pa
roda. Abu menininkai atvyko 
iš Bostono padangės. Eug. Ras
tonienė gyvena netoli Bostono, 
Wrentham, Mass, o N. Linger-
taitis pačiame Bostone. Nė vie
nas iš jų dar nebuvo dalyvavę 
su savo kūriniais Toronte, ir 
abu kanadiečiams dar mažai 
girdėti. 

Dail. Eugenija Rastonienė 
yra dalyvavusi eilėj grupinių 
parodų JAV, iš kurių pažymė
tinos: New Yorko lietuvių dai
lės parodose 1970, 1971, 1972 
ir 1975 m. Taip pat Rhode Is-
land Arts festivaliuose 1965 ir 
1966 m., lietuvių dailininkų są
jungos parodoje Cnicagoje 1977 
m. ir daugybėje kitų parodų 
amerikiečių tarpe. Toronte dail. 
Eug. Rastonienė pasirodė su 
tapyba ir grafika. Atsivežė per 

A. + A. JUOZAS NAMIKAS 
Nepriklausomybės Kovų savanoris 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė birželio 20 d.. 1978, 9 vai. ryto, sulaukęs 88 m. airi. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Nuliūdę lieka žmona Sofija (Baravykaitė), sūnūs Vytautas 

ir Gediminas su šeimomis, seserys Ona Andriuvienė ir Kastutė 
Žakavičienė, brolis Antanas, švogeris Juozas Andrius, pusbro
lis kun. Jonas Velutis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 5 vai. popiet Lack-Laokawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 SL 

Laidotuvės įvyks penktad., biri. 23 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas i švč. H. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona ir sūnūs. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

Sln. 30 aliejinių tapybos paveikslų 

LATVIŲ GIMNAZIJA 

(Atkelta i š 3 psL) 

gių už Latvijos ribos. 
Žinoma, mokyklai reikalinga ir 

piniginė pašalpa, sako direk
torius, ir prašo siųsti aukas ir 
ateityje. Be to, jis priduria, kad 
viską, kas būtų gimnazijai reika
linga, sunku ir suskaičiuoti. To
liau seka mielas prašymas visų, 
kam rūpi gimnazijos mokinių lat
viškas auklėjimas, atsiųsti savo 
patarimus ir nurodymus, taip 
pat'ir kritiškas pastabas. 

Gimnazijos vadovybė žino, 
kad Amerikoje projektuojama ati
daryti latviu gimnaziją, vadovy
bė nežiūri į tai .kaip i nepagei
daujamą konkurentą. Priešingai 
— antros latvių gimnazijos atsi
radimas gali paspartinti mūsų vi
dutinį auklėjimą. Latviškai išauk
lėto jaunimo mūsų tremtyje nie
kad nebus per daug! 

Savo rašto pabaigoje naujasis 
direktorius lieka optimistas, kad 
gimnazija turi ateitį, bet jis pri
klauso nuo mokinių skaičiaus 
(100 ar 125 ir daugiau), nuo 
kvalifikuotų mokytojų ir nuo 
tremties latvių yisuomenės prita
rimo ir aukų. 

Direktorius Liepkalns užbaigia 
savo raštą žodžiais: 

"Aukščiau visko stovi Dievo 
valia, ir tegu Jo malonė lydi mus 
visus, kurie nebijo ir nesivaržo 
dirbti savo tautos ateities labui". 

A. t A. JONUI DIKINIUI mirus, 
jo žmonai BRONEI vaikams ALGIMANTUI, DAU
MANTUI, DALIAI ir ARVYDUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Stase ir Jonas Gudauskiai 

Mieliems 

VYTAUTUI, ALEI NAMIKAMS ir jų šeimai, 
Tėvui ir Seneliui amžinybėn iškeliavus nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Jani ir Česlovas Stankūnavičiai 
Elena ir Juozazs Zubrickai 
Valda ir Vytas Rašytiniai 
Apolinaras Naujokas 
Andrius ir L Naujokai 
Marcelė ir Kostas Arai 

Brangiai Motinai 
A.f A. 

ONAI NAINIENEI Lietuvoje mirus, 
jos sūnui BRONIUI NAINIUI ir seimai gilią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi 

Lietuviu Fronto Bičiuliu 
Chicagos sambūris 

/ U A . JUOZAS ZAUKA 
Gyveno 1803 Sharoa Aveme. 

t Rockf ord, Illinois 
1978 m. birželio 20 d., po ilgos ligos, sulaukęs 86 m. am

žiaus, mirė mūsų mylimas tėvas, senelis ir uošvis. 
Velionis, matininkas, Lietuvoje gyveno Skaudvilėje, Taura

gės apskrityje. 
Giliam liūdesy liko dukterys: Biruta Marcinczyk, Elvyra 

Bartusevičienė, Sivilija Saluckienė su šeimomis ir brolis Jonas. 
Lietuvoje sesuo Ema Kuzaviniene ir brolis Antanas su šeimo
mis. 

Velionis pašarvotas birželio 22 d. Gasparini Oliveri koply
čioje, 707 Marchesano Drive, Rockford. Illinois. 

Lankymo valandos nuo 7 iki 8:30 vakaro. Rožančius 7:30 
vai. vak. 

Gedulingos šv. Mišios bus atlaikytos birželio 23 d., penk
tad., 10:30 vaL ryto Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Po šv. Mi
šių bus laidojamas Kalvarijos kapinėse. 

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m." 
birželio 19 d., 6:30 vai. ryto, sulaukės vos 15 metų amžiaus, tragiš

kai žuvo mūsų mylimas sūnus, brolis ir anūkas 

A. A. 

VYTAUTAS VAIČIŪNAS 
Gyveno 1310 — 87th Street. WMow Springs, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Jonas ir Ona, 2 broliai Petras 

su žmona Sandy ir Jonas Kanas su žmona Dana ir šeima, močiutė 
Juzė Vyčius ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 West 
71 Street 

Laidotuvės įvyks penktad., birželio 23d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
{vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tėvai, broliai, močiutė ir kiti giminės. 
Laki. direkt. Donald A Petkus — Tel. 476-2345 

Mylimai motinai 
A. * A, 

ONAI NAINIENEI Lietuvoje minis, 
PLB pirmininką ir Pasaulio lietuvio redaktorių, 
inž. BRONIŲ NAINĮ nuoširdžiai užjaučiame. 

Pranas ir Birute Razminai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e 
Tele fonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PE TKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6 
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrRinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Hifchway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HAtSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave.. CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1 9 7 8 m. birželio mėn. 22 d. 

X Jaunimo Sąjungos infor
macijos būst inė veikia šiandienĮ 
ir rytoj . Tie. kurie norėtų pri
sidėti prie antinacinės veiklos, 
prašomi skambinti Ryšių cent-| 
rui telef. 476-1747. 

X Lie tuvos Vyčiu senjorų 
kuopos susirinkimas įvyks šį 
penktadieni, birželio 23 d., 6:30 
vai. vai . V y č i ų salėje. 

X Šv . Jurg io parapijos Mo
kyklos t a r y b a rengia metinį j 
pikniką parapijos kieme ir sa-i 

brolio kun. Jono Kardausko j l ė 3 e - 3 3 St . ir S. Lituanica, bir-
kunigystės auksinės sukakties I želio 25 d. Pradžia 12 vai. p jp. 

x Kun. Antanas Kardas iš 
New Yorko kartu su savo sese
rimi Prane Kamantauskiene iš 
Nonvood, Mass., atvyko į Cbi-
cagą dalyvauti savo vyresniojo 

IŠ ARTI IR TOLI 

minėjime. Kun. J. Kardauskas 1 Galima gaut i lietuviškus pietus, Į ljOS ^ ^ aktoriai Detroite pastatė du veikalus. Padėkos žodi taria LB Detroito apyl. pirm. Algis Bu-
sukakti švenčia su Marijonų įvairius užkandžius ir gėrimus. I gienius. Platesni pastatymų aprašymai buvo anksčiau Detroito žinių skyriuje Nuotr. J. Urbono 
vienuobjos nariais — penkta- Vaikučiai ga l ė s pajodinėti ar-
dienį koncelebracinėmis šv. Mi- kliukais. B u s visokių dovanų, 
šiomis su provincijos kapitulos žaidimų jauniems ir suaugu-
delegatais, šeštadienį, birželio šiems. Į ė j imas nemokamas 
24 d. — šventimų dieną priva- x J o n a s Žebrauskas, čikagiš-
čiai su save giminėmis, o pir
madienį 5 vai. šv. Mišiomis ir 
6:30 vai. bendra vakarienė su 
Marijonų bendradarbiais ir ar
timaisiais. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
kis ir Grasi lda Kaknevičienė ' G R A Ž I A I PAMINĖTAS KUN. jZeikienė, Radziukynas, A Ba-igutėmis su įrašu "Labas". Sa-
torontiškė nusipirko "Drauge" A" TAMOŠAIČIO JUBILIEJUS j leišienė ir kiti. Giminės iš Ka-1 gutes platino Lietuvių dienos 
už didesne sumą lietuviškų dro- Kun. Aniceto Tamošaičio, SJ, n a d o s * P^oga jubiliatui do-| rengėjai - Uetuvių prekybos 
žinių be i knygų" ^ | sidabrinis kunigystės jubinejus v a n 0 ^ ° ^ ^ baznytinms ru-jrumų nanai «• jų talkirnnka, 

X Benediktas R. Žemaitis buvo paminėtas birželio 18 d. 
x Lietuvių Operos narių su- Springfield, m. , yra šiuo metu 12 vai. jubiliatas koncelebravo 

sirinkime 1978-79 metų veiklai j j švykęs Į Tarptautinę revizorių šv. Mišias t. jėzuitų koplyčioje j]' ** " ' " ^ 5 ^ > '" c~v r c"<!T: per garsintuvus pranešė, kad 
konferenciją, San Francisco. drauge su kun. V. Gutausku, j JfJĮf M Vasve a n JU 1_ šiandien stadione yra Lietuvių išrinkta nauja valdyba šios su 

dėties: Rūta Graužinienė, Gailė 
Mačiulytė, Vaclovas Momkus. 
Irena Navickaitė, Algirdas Put
nus. Vytautas Radžius, Jurgis 
Vidžiūnas. Revizijos komisiją 
tam pačiam laikotarpiui sudaro 
Gediminas Kazėnas, Giedrė Kon
čienė ir Valerija Žadeikienė. 

X Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidykla birželio 10 d. tu
rėjo posėdį ir išsirinko tarybą 
ir valdybą ateinantiems me
tams. Į tarybą išrinktas dr. 
Kęstutis Girnius, tarybą su
daro Petras Aleksa, Antanas 
Dundzila, kun. Algimantas Ke-
zys ir Vincas Lukas. Leidyklos 
valdybos pirmininku išrinktas 
kun. Alg. Kezys, vicepirm. P. 
Aleksa, sekr. A Dundzila, ižd. 
Saulius Girnius ir nariu Vincas 
Lukas. Buvo aptarti spaudai į 
ruošiami leidiniai ir metiniam 
sjsirinkime gauti pasiūlymai. 

x Janinos (Rūgytės) ir Jono 
Račkauskų moterystės penkias
dešimt metų sukaktis sutampa 
su jų vardinėmis šį šeštadienį, 

bus - albą ir stulą M n:4S v a L p . p pranešėjas 
raguoų, kurio piaustymu pobu-i p ^ „ m ^^..^ m i n i a i 
vis buvo baigtas, kiekvienam. į ^ ^ n e š ė > 

liatą. diena, kad 3 milijonus gyven
tojų turinti Lietuva yra prie 

Internal Audit) . Insti- kytą pamokslą pasakė t. j e z u - w ^ ^ į į ^ į ^ ^ 
ra tarptautinė profesinė itų provmciolas kun. L, Zarem- į d ^ ^rbė^ P > R 
i c i ia su daueiau kaio ba. Koplvčia buvo pilnutėlė "5*"* 

27,000 ŽIŪROVŲ 
LIETUVIU DIENOSE 

Lietuvių diena White Sox 

tūtas y r a 
organizacija su daugiau kaip ba. Koplyčia buvo pilnutėlė 
16,300 narių 85 pasaulio kraš- jubiliato giminių, pažįstamų ir 
tuose. B . Žemaitis, paskutinius gerbėjų. Po pamaldų visi su-
5 m e t u s įsikūręs Springfielde, sirinko į Jaunimo centro kavi-
eina vyr iaus io revizoriaus pa- ne, kur buvo jubiliato Serbei | s t o d i ^ į " | « r k o ^ * S e f t l i d i e n į , bir-
reigas Il l inois Dept. of Revenue. vaišės ir akademija. j ̂  ^ ± w h i t e g ^ k o m a n . 
Po konferencijos , su žmona Vi-į Kun. A. Saulaitis, SJ, pakai- Į ^ ^MMant ^ Kansas City 
ta, ž a d a atostogauti Havajuo- tomis su susirinkusiais sukai- į Royals Penktadienio vakare 
se. Grįžta atgal į Springfieldą bėjo maldą prieš valgį. Užkan- j rungtynes ^ ^ tų pačių ko-
hepos pradžioje. j dus, prasidėjo akademinė dahs, i mxridų ^ ^ 44000 ftū^. 

x D r . Kasty t i s Latoža ir kurią pravedė Juozas Masilio- j š e š t a d i e n į p r i e s p i e t vietomis 
žmona, Oak Lawn, EI., yra nuo- j ™s, Chicagos Aukšt l i t mo- j p r a ū ž ė n g ^ t o d e i g a l i r a t . 
latiniai 'Draugo" rėmėjai. Ir'kyklos direktorius. P i r m i a u s i a ' ^ ^ a p i e 1 0 0 0 0 a ū r o ^ k a i p 
dabar atnaujindami prenume- Jis perskaitė raštu gautus svei-1 ^^^^ -ry komentatorius H. 
ratą, įvertindami dienraščio lei- kinimus iš vysk. V. Brizgio, j C a r r e y vienok popietinėms 
dejų p a s t a n g a s techniškai ge- g«*. konsulės J. Daužvardienės; mngtynėms į stadioną susirin-
rinti laikraštį , atsiuntė 25 do- "" k*n- J o n o Gutausko, Šv. Ka-: k o a p i e ^ ^ ^ūrovų ir apie 
lerių auką. Latožai skelbiami j nmiero parapijos (New Dehli,' 5 ^ ^ j ų b u v o pasipuošę sa-
"Draugo" Garbės prenumerato- j °nt •> vardu. Po to J. Masiho-
riais. U ž didelę paramą nuo- n i s Pasakė pagrindinę kalbą, 
širdžiai dėkojame. į supažindindamas klausytojus su 

x J o s e p h Jacobns, iš Fair j ^ * 0 to' . A ^T^T 
M T T\T T ir • • tėviške, gyvemmu ir darbais. 

birželio 24 d. J. Račkauskas ^ ^ . '• a ? s l m o l £ ^ 0 ? r e n u " Kalbai pasibaigus ir jubiliatui 
buvo "Draugo" bendradarbis ir m e r a t * ** d™&* m e t u s l r P n ' 
kurį laiką pagelbėjo klišių ga
myboje. Sukakties proga svei
kiname. 

*x Lietuvių Dienos Toronte 
sutrauks nepaprastai daug lie
tuvių iš visų pasaulio kraštų. 
Žinoma, jų tarpe bus daug in
žinierių, architektų ir kitų tiks
liųjų mokslų specialistų. 

Pasaulio Lietuvių Lrižinierių ir 
Architektų Sąjungos skyrius 
Toronte ruošia šia proga vi
siems PLIAS atvykusiems są
jungos nariams ir jų svečiams 

Šiais m e t a i s buvo išrinktas D- kun. L. Zaremba, kun. K Kuz-, 
v • „. . . , 7 : " x t ~ . . . . . ' j , . ~. Pobūvis praėjo labai jaukiai, 
hnois centr ines dahes Revizo- minsku ir kun. A. Keziu. G l* i ̂ i m v n i š k a i D a r o d v d a m a s k a d ---•• *— p — 
rių ins t i tu to pirmininku (Insti- lauš turimo ir šiai progai pritai- į. * <<Zibo V" k kil Baltijos jūros ir nuo 1940 m. 
tute of Internal Audit) . Insti- kytą pamokslą pasakė t. jėzu-!| ^ ._,_. S _ J ^ _ ^ _ S okupuota Sovietų Rusijos. Pa

stebėjo, kad didžiausia lietuvių 
kolonija laisvajame pasaulyje 
yra Chicagos pietvakarinėje da
lyje. Mr. Finnegan pakvietė VI. 
Būtėną versti jo pranešimus į 
lietuvių kalbą ir tolimesnį pra
nešimai buvo skelbiami lietuvių 
ir anglų kalbomis. 

Tuojau prieš 1 vai. prasidėjo 
paradas, kuriame vėliavas nešė 
bei žygiavo Dariaus ir Girėno 
postas, Lietuvių prekybos rū
mų ir lietuvių skautų atstovai. 
Taip pat žygiavo tautiniais rū
bais pasipuošę "Suktinio", Lie
tuvos vyčių ir 'Grandies" šo
kėjai, sudarę gražų ir spalvin
gą paradą. Atėjęs prie mikro
fono sol. Al. Brazis, muz. A 
Modestui akordeonu palydint, 
padainavo porą lietuviškų dainų 
ir iš didžiulės žiūrovų minios 
susilaukė karštų plojimų. Po 
sol. Al. Brazio dainų aikštėje 
išsitiesė šokėjai ir ypač jų pa
šoktas malūnas paliko tikrai 
didingą įspūdį. 

Prieš prasidedant beisbolo 
rungtynėms giedamas tik vie
nas himnas. Bet šį kartą, tei-

J. A. VALSTYBĖSE 
— A a. kun. Leonardas (An

drulis) Meckwood, 42 metų am
žiaus, dviejų parapijų šv. Pran
ciškaus Ksavero, Friendsville, 
Pa., ir Šv. Tomo apaštalo, Little 
Meadows, Pa., klebonas, stai
giai mirė birželio 12 d. Buvo 
palaidotas birželio 15 d. iš Šv. 
Juozapo parapijos Scrantone. 
Kūno perkėlimo proga Mišias 
laikė vyskupas McCormick, o 
laidotuvių Mišias laikė augzilia
ras vysk. Timlin. Kun. Meck-
wood gimė 1936 m. vasario 5 d. 
Kunigu įšventintas 1961 m. ge
gužės 27 d. 

— Prof. dr. Irena Langytė, 
Calif ornia State universiteto 
dėstytoja, šiuo metu Jungtinių 

56 metų amžiaus. Laidojimo 
apeigos buvo atliktos vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Lietuvių var
du atsisveikinimo žodį tarė kun. 
Fr. Skėrys iš Mannheimo. Lai
dotuvėse dalyvavo daugybė 
žmonių. Prie karsto garbės sar
gyboje stovėjo Vasario 16 gim
nazijos mokiniai, apsirengę tau
tiniais drabužiais. Ernstas Ka
volis buvo literatas. Be ko kita, 
jis padėjo žinomam vokiečių 
rašytojui Hermanui Budden-
siegui išversti į vokiečių kalbą 
Kr. Donelaičio metus, D. Poš
kos "Mužiką" ir vysk. Antano 
Baranausko "Anykščių šilelį". 
Palaidotas Mueckenlocho kapi
nėse. (Fr. Sk.). 

0KUP. LIETUVOJE 
Tautų pakviesta dalyvauti Se- Antanui MiškiniuL poetui, 
oule, Korėjoje, vykstančioje į p m iginę premiją paskyrė Kel-
konferencijoje, kurioje svarsto
ma išsivysčiusiųjų tautų tech
nologinė pagalba naujosioms 

mės rajono Žemaitės kolchozo 
valdyba, įvertindama jo perei
tais metais parašytą ir išleistą 

valstybėms ir neišsivysčiusioms j apsakymų knygą "2aliaduonių 
tautoms. Profesorė dainai yra jaunystė", šia proga poetas 
kviečiama kaip Valstybės arba DUVO atkviestas į kolchozą ir 
Prekybos departamentų patarė- atitinkamu būdu pagerbtas. 
ja specialiems klausimams. .. 0 . , -. 

— Lauryno Stuokos - Guce-

; užpūtus ant raguolio degančias 

CHICAGOS 
ŽINIOS dėjo 15 dolerių auką. Jis skel- . - . „_. „ _, . . žvakutes, susirinkusieji nuo-biamas D r a u g o ' Garbes pre- , . , . . . ti . 

numeratorium. Už auką esame , S i r f a i « * " * * > * * " » " * NACIAMS LEIDO ŽYGIUOT 
j metų. MARQUi7rTE PARKE labai d ė k i n g i 

Jubiliatas supažindino susi-
X S- Kudirkos - Larry Eiehel rinkusius vienus su kitais. Prie 

Federalinis teismas naciams 
" F O T T h o * Stm at Sea", kny- j dviejų stalų sėdėjo kaimynai iš ^ be ^izsUto žygiuoti Mar
ga a n g l ų kalba gaunama Vaz- Lietuvos, kaimynai iš Chicagos, ? U e t t e P a r k e ' *EZ?* ^ ~ 
netių - Gi f t s International par- m okslo draugų stalas, bendra- ' a u i a m a aP*; 350,000 dol. ap-
duotnvėje , 2501 W. 71 St , Chi- darbių stalas. Taip pat supa- d r a U g 0 S t o k i e m s žy^vimams, 
cago. DU. 60629. Kaina $7.95 žindino su savo artimiausiais 
(užsakant paštu pridėt 50^). j giminėmis, sėdėjusiais už gar-

(sk.). bes stalo. 
x J e i SKILANDŽIŲ tau tik Po to prasidėjo sveikinimai. 

reik, t u o j p a s PETRĄ ir užeik! Pirmą žodį tarė akla senutė 

bet dabar naciai nuo to atleisti. 
Už tai jie žada atsisakyti pla
nuoto žygiavimo Skokie prie
miesty. 

ŠOFERIŲ GEDULAS 

pasimatymą - susitikimą - va- — I N T E R N A T I O N A L MEAT Ona Šoltmanienė, dėkodama1 Chicagos miesto susisiekimo 
karienę Royal York Hotel, Al 
berta Room birželio 30 d. 7 vai. 
vak. 

Kaip jau buvo minėta, čia 
susitiks lietuviai iš įvairiausių 
kraštų, įskaitant ir Australijos 
lietuvius, kurių grupėje yra di
delis skaičius inžinierių ir ar
chitektų. 

M A R K E T . Medžioklinės dešre- kun. Tamošaičiui už jos, nere-1 šoferių unija, kuriai priklauso 
lės, kumpiai , aviena, veršiena, gės. lankymą, už krikščionišką 7000 vairuotojų, nutarė para-
dešros ir t . t. 2913 West 63rd širdį. Giminių ir kanadiečių; ginti savo narius, kad šeštadie-
St., Chicago. m . TeL 4364337. vardu sveikino teta Rožė Au- \ nį neitų į darbą, laikydami ge-

(sk.). ; gustinavičienė ir pusseserė Ele- j dūlą dėl žuvusių tarnyboje šo-
X N A M A M S PIRKTI P V n a R u&ie n i e n®- ^ u n - J- Vaiš-• ferių. Tuo norima paspausti 

SKOLOS duodamos mažais mė". 'l "?*' 9d(^OS ^ ^ vyresny- į miesto vadovybę, kad suorgani-
sis, abipudmo jubiliatą kaip i zuotų geresnį saugumą miesto 

. gerą lietuvių kalbos žinovą,! susisiekimo priemonėse. 
Informacijos ir kitais r e ika - j 1 ""*™ ™ 0 ? n , ? M - 'kaip žmogų, mokantį iš knygų! _ _ _ T w 4 C T tmtTef 

lai.- kreipiamasi į inž. Stonkų Mutual Federal Savings, 2212 i ^ ^ į g i r i a s problemas.! 2 V A L « Y B O S PASIAPTYS 
telefonais: namuose (416) 8 8 9 - P V e s t Cermak Road - Telef T J ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ ^ 1 T e i s m o g p ^ d i m u poUciją 
5754, tarnyboje (416) 675-5800. į V f 7 - T y 4 7 (sk.1 ^ J^mM ^ « ™ * ^ . . s - ; ^ .̂_ . . . „ — ^ *__i_.i_— 

I Tiesiniais jmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Chicagos skyriaus valdyba1, x PARDUODAMAS 
25-metį pradėti su tokiu pačiu j privertus atidaryti žvalgybos 

NAMAS entuziazmu, kokiu paprastai j archyvus, dabar Illinois Circle 

sėjams išėjus į aikštę, sol. A 
Brazis, akordeonu palydint muz. 
A Modestui, sugiedojo Lietu
vos ir JAV himnus 27,000 žiū
rovų stovėjo, bet, sol. A. Bra
ziui baigus giedoti Lietuvos 
himną, pasipylė plojimai. Pir
mąjį sviedinį išmetė 85 m. am
žiaus sulaukęs S. Balzekas, Sr. 
ir svarbiausia, kad White Sox 
šias labai svarbias rungtynes 
laimėjo 6—1 rezultatu. 

Aplamai pirmoji Lietuvių die-

— LB Philadelphijos Pasau
lio Lietuvių dienų vajaus ko-i 
mitetas, kurio pirmininkas yra 
kun. K Sakalauskas, sėkmin
gai vykdo vajų ir yra jau pa-j 

vičiaus, žinomo architekto, dau
gelio pastatų autoriaus, 225 

siekęs 70 procentų nustatytos 
kvotos. Į Pasaulio lietuvių 
Bendruomenės seimą Toronte iš 
Philadelphijos vyksta atstovai: 
Algimantas Gečys, Feliksas An- *» ^ 4 , 6 metrų. Ji menanti 

metų gimimo sukaktis šiais 
metais prisimenama Lietuvoje. 
Šia proga skelbiama, kad Migo-
nių kaime, Kupiškio apylinkėse, 
Paulinos Petrulienės sodyboje 
auganti sena liepa, kurios apin> 

driūnas, Antanas Gailiušis, Juo
zas Lukas, Balys Raugas ir Vy
tautas Volertas. 

VOKIETIJOJE 
— lietuviškos vestuvės. Lie

pos 15 d. Bonoje tuokiasi And
rius Šmitas su Maryte Dam-
briūnaite, abu Pasauliniam Lie-

sukaktuvininko, kurs šiame kai
me gimė 1753 metais, laikus. 
Siūloma liepos aplinką aptvar
kyti, o patį medį paskelbti pa
minkliniu medžiu. 

ARCrElfTHIOJ 
— Ona Deveikytė, gailestin

goji sesutė Fernandez ligoninė-
tuvių jaunimo kongresui ruošti1^, skaitys paskaitą vėžio figos 
Europoje komiteto nariai. kongrese, kuris įvyks spalio 

— Ernst Kavolis, nusipelnęs m ė n - Buenos Aires mieste. De-
vyresnysis mokytojas ir mo- v «kytė buvo išrinkta iš tarp 
kyklos vedėjas, mirė netoli 
Heidelbergo. Buvo gimęs 1922 
m. Plikių parapijoj, sulaukęs tik 

na White Sox stadione praėjo 
tikrai įspūdingai, žiūrovų tarpe 
matėsi daug hetuvių jaunimo ir 
vyresniųjų. Lietuvių dieną su
organizavo Lietuvių prekybos 
rūmai, o didžiausią darbo naštą 
nešė komiteto pirm. Vincas Sa-
moška. "Draugo" atstovas bu
vo pasodintas spaudos ložėje 
kartu su didžiųjų dienraščių 
reporteriais, radijo ir TV pra-

visų Argentinos ligoninių sese
rų, patiekusi geriausią darbą 
apie šią ligą. 

— Vladas Rimša, susirgus 
jo broliui dailininkui Jonui Rim
šai, buvo nuvykęs į Š. Ameri
ką aplankyti brolio ir jį slau
gyti ligoninėje. Gegužės 15 d. 
broliui mirus, dar paliko kiek 
JAV-bėse ir dabar grįžo prie 
savo darbo. 

— Feliksas Griška, "Mindau
go" draugijos kūrėjas ir pirma
sis jos pirmininkas, vedęs Te
resę Sasnauskaitę, užaugino du 

tos televizijos ekrane mūsų 
trispalvė. R. 

*%:• 

kviečia visus savo skyriaus na- Į KAUNE, LIETUVOJE. Savininkė gy paprastai kunigai pradeda pir-
rius kuo skaitlingiausiai pasi- i v e n a Kanadoje ir turi visus reikalin mąsias kunigystės dienas Kai-
naudoti šiuo Toronto s k y r i a u s ! ^ " " ^ ^ f 8 •J°k-u m e nSt: ^ i mynų iš Lietuvos vardu sveiki-

._, , . .. i yra pripažinti vietines valdžios Dčl J 

pasiūlymu ir kvietimu. | S T n u n ; e s n i t l infnmari^ ^ p ^ į, no Jonas 
1 smulkesnių informacijų 

Chicagos Skyriaus Valdyba E Kemežienę. Toronte. Telef. 1 — 
(pr.). 4IS-533-S937. Skambinti tarp 7 v. v. 

ir 7:30 v. v. (sk.) 
v Ketionių f Vilnių birželio 

27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 d. 
informacijai bei registruotis Į 
prašome kreiptis į Marių Kielą, i 

Šiaučiūnas, dėkoda-

6557 S. Tahnan Ave., Chicago, 
tu. 60629. teJef. (812) 787-1717. 

fpr > 

x Dėmesio! Į banketą dainų 
šventės vėl gauta bilietų. , Išpar-

Mlll l l l inil l l l l l l l l l l l lMII I I I I I I I I I I I I I I I I IUli i i 

ATEITININKU KELIU 
(1911 - 1927 - 1977) 

JMOVftR — LAIKAI 

mas už progą susitikti rozali-
miečiams ir linkėdamas sulauk
ti auksinio jubiliejaus. Kaimy
nų iš Chicagos vardu kalbėjo 
dr. Zigmas Smilga, iškeldamas 
kun. Tamošaitį kaip gerą pa
mokslininką, kurio kiekvienas 
žodis ir sakinys apšlifuoti, ap-

nv< v 1 galvoti. Bendradarbių vardu 
sveikino Rimantas Polikaitis, 
Juozas Palutis ir Vincas Kulie-Redagavo STASYS BARZDLTCAF 

Išleido ATEITIS Ateitininkų šal-
pos Fondo lėšomis 1877 m. 216 S r a s pabaigai paskaitė po eilė-

duota tik kelionė laivu. Taip; p u s i 
pat galima gauti į susipažinimo | Kaina su persiuntimu $2.30. Ui 
vakarą, sporto ir dainų šventę.! sakymus siųsti: 
Bilietai gaunami VazneUų par-| DRAUGAS. 4545 W. 6Srd «t 
duotuvėje, t e i 471-1424. CUcago. IU. fiO«2» 

universiteto profesoriai, studen
tai ir jų organizacijos galės 
skaityti policijos žvalgybos nuo 
1965 iki 1975 m. surinktus pra
nešimus, kurių susidarė apie 
400, sekant 70 to universiteto 
organizacijų, stebint demonstra
cijas, mitingos, ypač" negrų, 
Lotynų Amerikos atvykėlių, 
net ir moterų išlaisvinimo" są
jūdžio. 

BOMBOS PRIEMIESČIUOSE 

Sprogsta bombos Chicagos 
priemiesčiuose. Hanover Par
ke sprogo prie stambaus namo, 

nešėjais. Tenka pastebėti, kad g ^ ^ įc^ y , ^ aukure gn,. 
televizijoj žiūrovai turėjo pro- j ̂  betuviškas šeimas. P. Gris-
gos matyti ir girdėti h i m n u s ( k a ^^^^ g d. Švenčia savo 90 
giedantį sol. A. Brazį ir stebė- • m ^ amžiaus sukakti. Jis yra 
ti, kaip gražiai plakas spalvo- susilaukęs trijų anūkų, kurie 

visi yra darbštūs draugijos na
riai 

MUADOJE 
— MomtreaBo Pašalpinė Lie

tuvos sūnų ir dukterų draugija 
gegužės 20 d. paminėjo savo 
veiklos 50 metų sukaktį specia
liu pokyliu, š ios sukakties pro
ga draugiją sveikino vienas jos 
steigėjų M. Gudas, klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius, šv. Onos 
Dr-jos vardu M. SAlffliniĄnA, 
Lietuvos literatūros draugijos 
— J. Urbanavičius, Lietuvių 
Moterų Klubo — P. Bendžaitie-
nė, Šv. Elzbietos Dr-ja atsiun
tė sveikinimą raštu ir dovane
lę. Draugijos pirm. J. Vilke
lis apibūdino atliktus darbus. 
Draugijoje spiečiasi daugiausia 
senosios ateivi jos tautiečiai, 
kurių žymi dalis ideologine 
prasme yra linkę į kairę ir net 
komunistinį nusistatymą. 

(sk.) 

raštį. Paskutinį žodį tarė ju-Įkai kurios šeimos buvo eva-
biliato giminaitė Ona Radaus- j kuotos. Wood Dale priemiesty 
kienė, dėkodama visiems ir vi-,bomba sprogo prie rezidencijos 
soms, kurie padėjo jai šį pobū-' J. Tęstos, savininko keletos rea-
vį surengti, dėkojo svečiams už toranų. Nuoatonų arti 5,000 Dr. Aida* Juodi* ii Montreallo tr Rttt* Diagftnevlcltttė, ttultuoks Lo* 

IHIIIIIIIIIIIIIIII atsilankymą. Daug jai padėjo! dol. Sužeistų nebuvo. dono, Ontario, lietuvių šventovėje gegužės 27 dieną Nuotr. V. Maco 

Advokatą* J0*A$ 6IBAIT1S 
6247 80. Kedafe Avenoe 

TeL — 776-3599 

Chicago, lUinoia 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 va i vak. 

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 


