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Viktoras Petkus nuteistas JO metų 
Tą pačią dieną prasidėjo visų disidentų teismai, bet Amerikos spauda, televizija ir vi
suomene protestavo ir gynė tik Ščaranskį ir Ginzburgą, o apie Petkų tylėjo. 

Washingtonas. — Disidentų, 
Helsinkio grupės narių teismai 
prasidėjo> liepos 10 Maskvoje, Ka
lugoje, Vilniuje, gal dar kur. A 

VILNIUS. — Vakar per radiją 
buvo nugirstas pranešimas, kad 
teismas pasibaigė ir Viktoras Pet-

Kuo Petkus kaltinamas 

merikos didžioji spauda, televizi- *** buvo nuteistas 10 metu. 
ja, politikai labai daug kalba, 
rašo, protestuoja tik dėl dviejų 
teisiamųjų — Anatolijaus Šča-

Simzll tesnių žinių nebuvo. 

Viktoras Petkus 

ranskio ir Aleksandro Ginzburgo, 
bet apie Viktorą Petkų neužsime- n ė r n s 

na, tyli arba ir nežino. Supran
tamas mūsų lietuviškosios visuo
menės pasipiktinimas nelygiai 
traktuojant tokios .pat rūšies po
litinius kalinius. 

Mus pasiekusiomis žiniomis, 
Petkus kaltinamas pirmiausia .pa
gal šablonišką sovietų formulę 
"priešsovietine agitacija, sovieti
nės santvarkos šmeižimu". Prie 
to dar jam prijungė ir daugiau 
išgalvotų kaltinimų — "homo-

krasto valdybos visuomeninių rei seksualizmą", "jaunimo suvedžio 
kalų taryba kreipėsi su atitinka- jimą", "girtavimą", 
mais dokumentais į Kongresinę 
Europos Saugumo ir bendradar Viktoras Petkus, protestuoda-
biavimo konferencios komisiją, m a s P n e š * a m su«&siK>tą teis-
pas Tautinės apsaugos tarybos m*> ^ l v o t u s kaltinimus ir ne-
Rytų Europos skyriaus vedėją, k""0 1* pristatyti gynybos liudi-
Valstybės departamento Pabalti n m k u > atsisakė eiti į teismo salę, 
jo skyriaus vedėją, kontaktavo ki l r Jls * "milicijos automobilio į 
tus įtakingus pareigūnus. Buvo t e i f^ • • " » velkamas keturių 
prašoma ginti visus teisiamuosius, nuncminkų T a i patvirtino ir 
ne vien tik Ščaranslą ir Ginz- Andrejus Sacharovas Maskvoje, 
burgą, viešumon iškelti vardus ^ V e s t l k s l i u fe*>nnacijų iš Vii 
ne tik dabar teisiamųjų, bet ir 
anksčiau nuteistuosius arba Jau
kiančius teismų suimtuosius, ku
rių vardai žinomi. 

LB Krašto valdyba tuo reikalu 
ruošia atitinkamus pareiškimus 
ir Amerikos didžiajai spaudai bei 
kitoms komunikacijos 

niaus. 

Atomines dulkes 

Washmgtonas. — Maždaug po 
priemo- keturių dienų Žemę pasieks Sau

lės atominės dulkės. Jos bus pavo-
Ta proga krašto valdyba pra- jingos sovietų kosmonautams, e-

šo visus LB vienetus ir visus lie- santiems erdvių laboratorijoj, ir 
tuvius Viktoro Petkaus reikalu ra- už garsą greitesnių lėktuvų (Con 
syti, telefonuoti ir informuoti sa- cordia) keleiviams, esantiems di-
vo koiigresmanus, senatorius, dėlėj aukštumoj, praneša astro-
siųsti laiškus vietiniams laikraš- nomijos observatorija, Boulder, 

Lietuvių Bendruomenės JAV čiams. Prašo tai daryti skubiai, Colo. 

Iš "Aušros" Nr. 10 (50) 

Ant laisves aukuro 
1977 vasario mėn. vėl krata, 
balandžio 20 Gajauskas iškviečia
mas Vilniaus Saugumo komite
tą, kur areštuojamas. 

Paskutinės kratos metu senu
tei pasidarė visai blogai su širdi-

"**>««*»*}-**?***. ! • • • • • ! j Š ^ M Č S f Z t 
valią, uz meilę Tėvynei, už troškimą laisves savo šaliai vežt i ^ ^ •į iigonine, 0 jos die-

noraštis konfiskuojamas kaip **i-
? U 5 S ? e n į _ f J ? m l ^ ^ f . 1 ™ ' tin pavojinga medžiaga"... 

Man teko jį truputį skaityti. 
Graudu buvo vartyti sąsiuvinių 

seno 
vy- žmogaus ranka žodžius, sakinius; 

ras... GrįŽo... Kas yra laukęs savo 5 i a kiekvienas sakinys - m o t i -
artfmųjų grįžtant, tas Žino moti- n o s kruvinos ašaros. Aprašomas 

tostas, dvidešimt penkeriems me- n o s n g e s i j n e r i m a , n e m i g 0 s n a k . ^ ^ ^ ^ ^ 
tams k r a a^mimo. Ką reiškė t is> m t ^ m tšum ir ^ ^ e vaikščiojimai į kalėjimus, vii-
uornetir^a. aruymai etapai, la- p ^ j , k pasikliovimą Visaga- ^ i r n u s i v y i i m a i > I e š k o s dar-

,geno daroo sąlygos, adminstraci- ];„ v_ 1 J t_ J 1 • •• • 
niai samKarfanri ir k'tos Mek- " 5 s k u r d a s> had^ persekiojimai, 
sandro Solženicino "Archipelago Su kokia meile ir atsidavimu ji ***** į Jėgerius, skaudūs iš-
Gulago" aprašomos priemones, miaukė savo sūnaus! Sūnus at- ? s^mmai, laukimai laiškų, ne-
mums yra gerai žinoma. Mūsų lygino tuo pačiu - nuoširdų- migP naktys, kai sunūs kartu su 
brohų tuksiančiai pateko į šį ka- » « '" ^neile savo motulei. Kur «*•» kaliniais įsijungia bado 
tegorirą gyvenimą, o grįžta tik bevažiuodamas, kur beeidamas, 
vienetai... 25 metai, išgyventi la- y i s a d a rasdavo laiko ir motulei, 
gėrio sąlygomis — beveik virš pasikalbėti, pasidalinti įspūdžiais 

te slinko. Skaičiavo metus, me-
nesiūs,^ pagaliau dienas, kada . 

» . , ****y°T*1 &$ s u n u s - I š v e ž t a s gimnazistas l a p u S ) a t i d ž i a i išvedžiotus se 
r.as uaiys oajausKas. — grįžta penkiasdešimtmetis vy- ^, f t M 1 I I . „ „ t , s~is,-„c coV™ 

Kasmet laisvės kova pareikalau
ja aukų. 
areštuojamas 
Pirmą kartą jis buvo areštuotas 
1948.V 5. Pagal BK 58 str. nu 

iškęsti ' ° N daug!). 

streikus už kalinių teises, kai sū 
nus izoliuojamas f karceri, kur 
badas ir šaltis, kaip artimiausi 
draugai neapleidžia nei dieną, 
nei naktį... 

Motina atsisakydavo visko, 

žmogiškų jėgų. Tai gali 
tik patys ištvermingiausi. A t r o d o > ^ n e ? a n d ų m e t a j 

Iš lagerių mūsų broliai grįžta Praėjo skausmas ir vienatvė. Gali-kiekvienas skanesnis kąsnelis, 
jau be sveikatos, dažnai jau ir be ma pakeliauti po gimtąjį kraštr, kiekvienas šiltesnis siūlelis ski-
tos ugnelės, kuri taip būtina iš- aplankyti senas, šimtą kartų la- riamas sūnui ir laukimas, lauki-
silaikyti lageriuose, išlikti žmogų gėryje sapnuotas vietas, kapines, mas be galo... 
mi, išiikti Lietuviu' Grįžta pas kur ilsisi ne viena didi širdis, Senutei jau daugiau septynes-
artimuosius, pas gimines. Deja, koplyčią, kur vaikystėje pirmas dešimt metų. Sis naujas sūnaus 
dažnas randa jau užgesusį židi- poterėlis kalbėtas, sausą pušyną, areštas vos nekainavo jai gyvy-
nį. Artimieji išmirę, draugai pa- kur aidėjo šūviai, pasvirusią pu- bes, o jos silpną sveikatą jau vi-
miršę... Ką bekalbėti apie šiltas šį, kuri gal priglaudė lietuvišką siškai pakirto, 
motinos rankas... širdį ir girdėjo mergaitės raudą... Baliui Gajauskui teks brangiai 

Pažinau nuostatią moterį Ade- Viskas praėjo... apmokėti už nepalaužiamą valią, 
lę Kilčiauskienę, gyv. Kaune, San- Kai kas nepamiršo Balio Ga- už meilę tėvynei, už troškimą 
čiuose, Spynų g-vė 3-8. Visada jausko. Nepamiršo, kad savo lai- laisvės savo šaliai, 
maloni, visada švelni, mielai pa- ku jis parodė stiprią valią ir jos Minėdami savo Didžiąją Ne
guodžianti kitą skaudžioje nelai- nepritrūko ir šiandieną. 1974 JŪL priklausomybės Šventę, gyvai pri-
mėje, nors pačios skausmas neiš- 24 (suėmus Kovaliovą) pas Ga- siminkime tuos, kurie' kovojo ir 
matuojamas. jauską, kaip ir pas daugelį kitų, kovoja už laisvę. Duok Visagali, 

Daug metų susitikdavau su šia daroma krata. Atimamos ir ne- jiems stiprybės ir ištvermės šia-
kalinio motina, kantriai laukian- grąžinamos lietuviškos knygos, me kilniame darbe! 
čia savo vienintelio sūnaus, savo Nepriklausomybės metais išleis- Vytis 
vienintelės paguodos. Bėgo metai ti žurnalai ir kiti dokumentai. I978.II.4 

KAM TARNAUJA ANDREW YOUNG? 
Paryžius. — Cia visus nustebi

no-"Le Matin" laikrašty tilpęs 
Amerikos ambasadoriaus J. Tau
toms Andrevv Yuongo pasikalbėji
mas, kuriame jis sakė, kad "sovie
tų disidentinis judėjimas yra tas 
pats, kas Amerikoj kampanija už 
civilines teises, ir kad Amerikoj 
politinių kalinių taip pat yra, o 
disidentų teismų Sovietu Sąjun
goj nereikia per daug dramati
zuoti". 

"Amerikoj yra šimtai, o gal ir 
tūkstančiai politinių kalinių''^ sa
kė Young. Jis pats irgi tokiu bu
vęs prieš 10 metų, kai buvo suim 
tas demonstracijoje. 

Dėl pareiškimo jis dar nebu
vo susilaukęs tiek pykčio ir pro

testų, kaip dabar. Baltųjų rūmų 
spaudos sekretorius Jody Powell 
pasakė, kad pareiškimui prezi
dentas nepritarė. Valstybės de
partamente buvo paminėta, jog 
Vance, tai išgirdęs, išsireiškė apie 
jį tokiais žodžiais, kurių negalima 
net spaudoj minėti. Sen. Goldwa-
ter pridėjo, kad "Young pradeda 
teigti, jog ir mes taip elgiamės, 
kaip rusai. Jis labai įžeidė prezi
dentą Carterį, ir būtų nuoseklu, 
kad Carteris jį tuoj pašalintų". 

Maskva nuo dabar savo mela
gingus tvirtinimus galės paremti 
pačių aukščiausių pareigūnų au
tentiškais pareiškimais. Jie to ir 
laukė. 

Dusios ežeras. Lazdijų apylinkėj 

Nimeiry apie soviete 
pavojų 

Khartoum. — Sudano prezi
dentas Nimeiry Vakarų spaudai 
suteiktame pasikalbėjime pažy
mėjo, kad Sovietų Sąjungos kari
nė intervencija Afrikoje graso pa
versti šį kontinentą tiesioginės 
kovos lauku tarp didžiųjų pasau
lio valstybių. Nimeiry nuo liepos 
mėnesio vieniems metams perė
mė Afrikos Vienybės Organizaci
jos pirmininko pareigas. Jis griež
tai pasmerkė Katangos maišti
ninkų įsibrovimą į Shabos pro
vinciją Zaire k įvykdytus žiau
drius nusikalstamus veiksmus prieš 
vietos gyventojus h* europiečius. 

Prezidentas pažymėjo, jog bu
vo visiškai tikslinga pasiųsti Afri
kos ir Europos kraštų kariuome
nių kontingentus atstatyti tvar
kai ir teisėtumui Shabos provin
cijoje. "Niekam nėra paslaptis, 
kad Katangos maištininkus kari
niai parengė ir apginklavo sovie
tai ir kubiečiai. Yra nepriimtina 
ir neleistina, kad Afrikos reikalai 
būtų sprendžiami užsienio vals
tybių karklėmis intervencijomis", 
sakė Nimeiry. 

Vietnamas 
apie "provokacijas" 

Hanojus. — Vietnamo žinių a-
gentūra (VIA) praneša apie "Ki
nijos įvykdytą provokaciją pasie
nio rajone". Sakoma pranešime, 
kad kinų tautybės "reakcingi as
menys, gyvenantys Vietname, j -
sibrovė į kai kurias Vietnamo na
cionalinių mažumų Hoang Li-
jenšbno provincijos sritis ir kurs
tė tuos gyventojus bėgti per sieną 
į Kiniją. Sie reakciniai elementai 
kurstė, varė piktą agitaciją meo, 
zao ir ziai tautybės gyventojų 
tarpe. To dar neužteko: agitaciją 
veda ir iš kitos sienos pusės, nau
dojami stiprūs garsiakalbiai". 

Maskva. — Yra žinoma, kad 
Aleksandrui Ginzburgui, teisia
mam Kalugoj, prokuratūra pasiū
lė 8 metų kalėjimo ir 3 metų iš-

• • * 

trėmimo. 

Kongresas pasmerkė 
sovietų teismus 

Washingtonas. — Atstovų rū
mai ir Senatas didele balsy dau
guma pasmerkė sovietų teismus 
disidentams. Buvo siūlymas ir su
laikyti SALT derybas, bet jis ne
praėjo. 

Žuvusių bus iki 300 
San Carlos de la Rapita, Ispa

nija. — Ispanijos oficialūs asme
nys spėlioja, kad mirusiu dėl skys 

"Tribūne" apie 
Lietuvos atstovybę 

4 
Chicaga. — "Chicago Tri

būne" vakar dienos numery per
sispausdino "Washington Star" 
John Shenvood figą reportažą a-
pie Lietuvos pasiuntinį Washing-
tone dr. Stasį A. Bačkį ir pasiun
tinybės veiklą. Pridėta Bačkių ir 
pasiuntinybės nuotraukos. Auto
rius pripažįsta, kad beveik 40 
metų Bačkis, kaip ir kiti nepri
klausomos Lietuvos diplomatai 
išliko ištikimi savo kraštui ir 

Carteris apkaltino 
sovietus 

tų dujų tanko sprogimo gali būti žmonėms, jiems tarnauja pačio-
apie 300. Iki vakar dienos žuvu
sių buvo 170, o iš daugelio apde
gusių 120-čiai neduodama vilčių 
išlikti gyviems. Tarp stovyklau-

Geneva. — Prezidentas Car- į tojų daug buvo prancūzų ir vo-
teris apkaltino Sovietų Sąjungą J kiečių. 
Helsinkio akto laužymu. Brežne-1 
vui rašytam laiške, kurį trečia
dienį Genevoje v'astybės sekreto 
rius Vance įteikė ministeriui Gro-
mykai, Carteris sovietus apkalti 
no dėl jų teismų Sčaranskiui, Ginz 
burgui ir kitiems žinomiems disi
dentams. Nežiūrint kaltinimų, de
rybos ginklu apribojimo reikalu 
nebus nutrauktos. 

Susitarė del Namibijos 

Luar%da. — Penkios Vakarų! 
šaly, susitarė su Naanibijos par ! 
tizanų vadais dėl šalies nepri- į 
Iclausomybės. Dar reikia J. Tautų j 
Saugumo Tarybos patvirtinimo.' 
Namibiją administruoja Pietų Af-1 
riką. 

mis sunkiausiomis sąlygomis. Tik 
klausimas, kas po jų? Nėra teisė
tos vyriausybės, kurie skirty dip
lomatus. Prisimenama ir sena Lie 
tuvos istorija, ir visos mums ži
nomos nelaimės. 

Pasiuntė knygų 
į Rusiją 

Bostonas. — Naujosios Aagfr-
Toarnal of Mediciie" rašo, 

Ass. Press mini, kad protesto 
ženklan rusams gali būti sulaiky-1 

tas pardavimas gręžimo mašinų į 
Carteris trečiadienį spaudos į kad vyrai, kurie ka9dien paima 

konferencijoj buvo minėjęs, jog į po keturias taibletes aspirino, su
mažina širdies atakų pavojų. Mo 
terims kažkodėl a'oirinas nieko 

Sčaranskiui kaitinimai, Kad j's 
dirbo su CIA, yra išgalvoti, ir tai 
žino patys sovietai. nepadedąs. 

Paryžius. — Krikščioniškasis 
Rusų Studentų sąjūdis su centru 
Paryžiuje vien per praėjusius me
tus į Sovietų Sąjungą pasiuntė 
40,000 grynai religinio ar religi-
niai-filosofinio bei reHginiai-isto-
rinio pobūdžio knygų. Kuriuo bū
du knygoms pasisekė prasiverž
ti pro sovietinę seną, mums nėra 

; žinoma, — rašo šveicarų infor
macinis biuletenis, — tačiau yra 
manoma, kad apie80 procentų 
išsiųstos literatūros savo tikslą 
pasiekc. 7aip pat yra tikimas*, 
jog konfisicuotosios knygos vieną 
dieną pasirodys juodoje rinkoje ir 
tokru būdu anksčiau «u vėliau 
pateks į jų belaukiančių skaity
tojų rankas. 

Carteris į Boraia 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris vakar' išvyko į Bonną, i 
ekonominę viršūnių konferenci
ją. Dalyvaus Amerikos, Britani
jos, Prancūzijos, Italijos, Vakarų 
Vokietijos, Kanados ir Japonijos 
vadovai. 

New Delbi. — Indijos vyriau
sybė nugalėjo teisines kliūtis, ku
rios neleistų suimti buvusios mi-
msteres pirmininkės Indrros Gan-
dhi ir jos sūnaus Sanjay. 

Koplytėlė Alpėse 

KALENDORIUS 

Liepos 14 Kamilis, Just*, Vidu-
r.iicante. 

Liepos i5: Bonaventūra. Apro-
nuja, Mantas, Sandą. 

Saulė teka 5:29, leidžias 8:24. 
OfeAS 

Daugiausia saulėta, šilta, apie 
82 laipsniai. 
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IŠ PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ 
Tinklinis buvo žaidynėse bene į Žukauskui, A. Bartkui ir J. Blins-

S šviesesnių taškų. Ne 
Cik kad dalyvavo 26 komandos, 
bet pirmą kartą išeivijoje jau ga
lima kalbėti apie vyrų varžybas. 
Hu šiol turėjome tik Bostono 
"Grandį", kuri paskutinius trejus 
metus buvo be didesnių varžo
vų mūsų meisteris, šį kartą 
**Grandis" buvo ne tik nuvaini
kuota, bet dar 4 komandos buvo 

trubienei, egzaminą 
uždavinj atUko. 

išlaikė ir 

Chicaga dalyvavo su 40 žaidė
jų ir parsivežė net 22 meda
lius: 9 aukso, 7 sidabro ir 6 bron
zos. Moterų klasėje viską nušla
vė Gražina Rimkūnienė, nerasda
ma' net rimtesnio pasipriešinimo 
k laimėdama moterų A, moterų 

vertos titulo, o prie jų dar ir j dvejeto ir mišraus dvejeto titu-
Australijos rinktinė gražiai žaidė, j lus. Vyrų meisteriu tapo Tim 

Visos rungtynės buvo gero ly-; Kolis, padaręs didžiulę pažangą 
gio, įdomios ir permainingos. Po i žaidime ir cnarakteryje, taip pat 
grupinių varžybų, sekė dviejų | laimėjęs vyrų dvejetą ir antrą 
minusų 
žaidžia 
visas rungtynes ir sėdi finale. Iš | pravestos gražaus Shenvay klubo 
minusų pusės, po sunkios perga
lės prieš "Žaibą" 15 — 10,4 —15 
1 5 — 1 0 , ateina "Neris". Graži fi-

lentelė. Čia Bostonas I vietą mišriame dvejete. Pagrin-
su pasitikėjimu, laimi Į dinės finalinės varžybos buvo 

nalinė kova baigiasi "Neries" per
galė 16 —14 ir 15 — 9 ir pirmu 
minusu Bostonui. Dar vienas kė
linys turi išaiškinti laimėtojai 
^Neris" laimi 15 — 7, nuvaini
kuoja Bostoną ir pasipuošia auk
so medaliu. 

Treneris Z. Žiupsnys buvo tei
sus, kai sakė, kad laimės. Bron
za atiteko "Žaibui", o toliau li
ko Baltimorė, Australija ir "Auš
ra". Uz "Nerį" žaidė: B. Andriu
kaitis, R. Žiupsnys, V. Underys, 
E. Salrklis, J. Izokaitis, T. ir J. Ged 
vilai ir K. ir S. Degučiai. 

Moterų klasėje Cleveiando 
"Žaibui" užteko kelių anos pui
kios komandos žaidėjų, vis dar 
geroje formoje. Likusios koman
dos buvo žymiai žemesnio lygio, 
ką patvirtina ir finalas, kuriame 
"Žaibas" duoda pamoką Chica-
gos "Žarai" 15— 1, 15 —4. Bron 
za atiteko Toronto "Aušrai", to
liau Chicagos "Neris", o po jcs 
Bakimorė, Australija ir Los An
geles. Už laimėtojas žaidė: R. 
KKorienė (Čyvahė), V. Žiedonie-
nė, R. MažeJytė, D. Sigėdienė, 
J. Staškemaitė, E. Laniauskienė 
ir D. ir M. Bakaitytės. 

Mergaičių A kalsėje iš 6 ko
mandų Chicagos "Žara" ir "Ne
ris" aiškiai skyrėsi savo technikaj 
ir taktika. Žara tikėjosi pergalės,; 
tačiau suklumpa prieš Toronto] 
"Aušrą". "Aušra" savo keliu] 
krenta prieš "Nerį" ir minusų j 
pusėje vėl atsiduria prieš "Žarą". 
§į kartą "Žara" atsigriebia ir pa
tenka į baigmę. Po puikių rung-

vidaus aikštėse su teisėjais, lini
jų teisėjais, medalių įteikimu 
ir gražiu žiūrovų būriu, trumpai 
tariant, su stiliumi. 

pat labai daug žaidėjų, ir aukso 
medalį nusineša australietis A 
Kaitinis iš Tasmanijos, finale nu
galėjęs Mikulionį iš Baltimorės 
6 — 3, 6 — 4. Senjorų klasėje 
laimi Kubilius iš Hartfordo prieš 
V. Grybauską 6 — 1, 2 — 6, 7 
— 6. Vyrų dvejetuose daug stip
rių porų. Vienoje pusėje pusfina
lyje Solys ir V. Smetona įveikia 
Andrulį ir Juodikį 6 — 1, 3 — 6, 
6 — 3, o kitoke pusėje T. Kolis ir 
Rol. Grybauskas sutvarko Miko-
nį ir V. Grybauską 6 —2, 6 — 0. 
Aukso medalis tenka Koliui ir R. 
Grybauskui be žaidimo, susižei
dus V. Smetonai 

Pagaliau vyrų A klasėje 20 iš
rinktų ir gerų žaidėjų, ir visa 
eilė gero lygio ir puikių kovų. Be
ne pačios gražiausios bus tarp T. 
Kolio ir E. Griniaus iš Lemonto 
kvartfinalyjė, ją po trijų valan
dų laimi Kolis 6 — 7, 6 — 4, 7 
— 5, pusfinalyje tarp S. Solio ir 
E. Andrulio iš Toronto 4 — 6, 
6 — 2, 6 — 4 ir žinoma, finali
nės, kurios atitenka T. Koliui prieš 
Stepą Solį iš Toledo 4 — 6, 6 — 
2, 6 — 4. 

IŠ AUSTRALUOS UETCVTC 

SPORTIMNKV KELIONĖS 

Tnž Algio Veliuonos pastan
gomis Australijos lietuvių spor
tininkų didžiulis būrys porą die
nų pabuvojo Baltimorėje. Iš 

T H T LITHTANIAN WORLD-WIDE DAILY 
SfmtH dass poatuge paxi ai Chicago, 01. Publlsbed daily 
ezcept Sandayi, Le&Ė Hohdays, d*ys after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Sdbocription Rate $33.00 — Chicaga, Cook County 

mina* and Camda Ebewnere in the U.S.A. $31.00. Foreign 
countriaa $34.00. 

PaSto iBakte •«*'"«^, pakviUvromi už gautas prenume
ratas Į^MĮtej į Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį atirymtms, iki kada yra užsimokėjęs. 

i i aafcfto 
6 mcn. 3 man. 
$19.00 $15.00 

18.00 13.00 
19.00 15.00 
aaoo 15.00 
15.00 9.00 

DRAUGO 
mftams 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kilur JA.V 31.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 
Užsienyje 34J0D 
Savaitinis 25.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo &30 iki 4:30, Sėsta-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
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Trys moterų A klasės grupės iš
aiškino tris laimėtojas: G. Rimkū-
nienę, L Pocienę iš Australijos ir I čia jie prisistatė buv. mūsų ten-
Iz. Owens (Bliūdžiūtę) iš Det-1 gvaatletikos pažibai Elvyrai 

Vadopalienei ir jos komitetui 

I « 
Geras "Neries" gynimas užtikrina jai aukso medalį prieš Bostoną 

Nuotr. J. R. Grigaičio 

| jos ir žurnalistai iš viso Pa- suliepsnojo Vilniaus stadijone, 
šaulio. Antroje vietoje (po M. skelbdama spartakiados pra-

; Kempes) liko italas Pado Rossi; džią. Dalyvaus apie 5000 spor-
ir brazilas Dirceu. tininkų, aukštųjų mokyklų an-

Pirmą kartą istorijoje na- samblių, šokių ir sportinių pra-
' rys tų pačių metų pasaulio mei-; timų bei gimnastikos grupių. 
Įsterio tapo sėkmingiausiu įvar- Krepšinis vyks Klaipėdoje, ta-
čių pelnytoju. Štai jų eilė šiais j čiau pačios geriausios krepšį 

n vilčių užimti trečią ir pasi
puošti bronzos medaliais. 

— Futbolo pirmenybėse Klai
pėdos Atlantas sutvarko Mas
kvos "Kr. Presnią" net 7—0 ir 
su Briansku baigia 0—0. Iš 
dvyliktos vietos pakyla į 10-ją. 
Vilniaus Žalgiris pralaimi Lvo-
vui 2—0 ir krenta j tryliktą 
vietą. 

Washingtone. Po tinklinio rung-; m e t a i s . x Kempes (Arg.) su^ninkės, o taip pat ir V. Jovai DR. K. 8 . BALUKAS 
tynių, apžiūrėję sostinę, austrą 
liečiai atsisveikino su savo jau
nių krepšinio komanda, kuri 
išskrido atgal į namus, kad ga
lėtų pradėti mokslą. 

Likusieji šiuo metu randasi 
Clevelande. Čia mūsų žinoma 
visuomenininko Vytauto Joku-

6 įvarčiais, 2. Rensenbrink ša iš Kauno nedalyvaus 
(Olandija) ir Cubillas (Peru) 
su po 5 įvarčius, 3. Kranki 
(Austrija) ir Luąue (Arg.) su 
po 4 įvarčius ir t. t. 

Akušerija Ir motenj ligos 
Ginekologine* Chirurgija. 

— Rankinio pirmenybių pas- i G*4* So. Polasld Rd. (Crawford 
kutinis ratas moterų klasėje Medkal BtdMing) TeL LU 5-6446 

— 1,774,022 žiūrovų sekė pa
saulines pirmenybes V. Vokie-

Tenisminkei Gražinai Rimkūnienei 
bet, sporto varžybų metu Toronte 
atiteko trys aukso medaliai. 

roito. Finalinėje grupėje Rimkū
nienė laimi prieš 6 — 1, 6 — 3 ir 

tynių "Neris" gana netikėtai, iš- j prieš Pocienę 6 — 0, 6 — 0. Owens 
traukia pergalę 15 — 12, 15 — 12 j laimi prieč Pocienę 6 — 0, 6 — 2 
ir aukso medalį. Už laimėtojas 
žaidė: A. Pleirytė, A. Dirkytė, R. 
Rapšytė, R. Veselkaitė, G. Jan
kauskaitė, R. Martinkutė, M. Oš-
keliūnaitė ir L. Šulaitytė. Bron
za laimėjo "Aušra", toliau eina 
"Žaibas"', New Yorkas, Lemon-
tas ir Detroito "Kovas". 

Tos pačios "Neries" merginos, 
tik 15 metų amžiaus, galėjo žais
ti ir B klasėje. Nėra kalbos, kad 
čia jos buvo visa galva pranašes
nės ir baigmėje sutvarkė "Žarą" 
15 — 3, 15 — 5. Trečioje v:etoje 
liko "Aušra", toliau Detroito 
"Kovas" ir New Yorkas. 

Tad "Neries" tinklinio trene
ris Z. Šiupsnys turi kuo didžiuo
tis, o pridėjus ir vyrų krepšinio 
titulą, klubui šios pirmosios žai
dynės liks istorinės. 

Lauko tenise didieji titulai 
T. Koliui kr G. Rimkūnienei 

Rekordinis dalyvių skaičius, 
aikštės išmėtytos trijose vietovė
se, kaflcurių dalyvių dalyvavi
mas dar tinklinio, krepšinio bei 
šachmatų varžybose, varžybų 
varžybų prarvedimą smarkiai su
komplikavo, tačiau reikia skaity
ti, kad org. k-tas^uda rytas iš 
Chicagos lietuvių lauko teniso 
klubo valdybos narių R. Blins-
trubo, R. Dičienės, J. Žukauskie
nės, C 2iJiorub, padedant dar J. 

baičio sudarytas komitetas iš i ti joje. Mažiausiai žiūrovų daly-
visų organizacijų juos pasiruo- i vavo 1934 metais — 395,000, o 
šęs priimti gana iškilmingai. I Argentina 
Rytoj vakare banketas ir šokiai, 1,610,215 
o sekmadienį krepšinio ir tink
linio rungtynės. Po to miesto I 
apžiūrėjimas, o antradienį ke
lionė į Detroitą. 

Liepos 22 d. tarp 1 ir 2 vai. 
p. p. prie Jaunimo centro Aus
tralijos lietuvių laukia Chicaga. 
Tą patį vakarą, grojant A. Mo
desto orkestrui, Jaunimo centre 
įvyks susipažinimo balius. Visi 
stalai jau išparduoti, bėra likę 
tik keletas pavienių vietų. Dėl 
jų dar galima kreiptis pas V. 
Lapienę (teL 343-8857) ir I. Ke-
relienę — telef. 361-4770. 

Sekmadienį Marąuette parko 
salėje 12 vai. įvyks krepšinio 
rungtynės tarp Australijos mo
terų krepšinio rinktinės ir su
stiprintos "Iituanicos" koman
dų, po to tinklinis tarp "Neries" 
vyrų ir moterų komandų prieš 
australiečrus, o po jų krepšinis 
tarp "Iituanicas" ir Australi
jos lietuvių rinktinės 

prasideda Kijeve. Kauno žalgi-
rietės stovi antroje vietoje ir 
turi gerą galimybę laimėti si
dabro medalį. Vilniaus Eglė uži
ma penktąją vietą, bet dar tu-

Jei neatsiliepia skambint 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

zrurovų skaičiumi 
randasi ketvirtoje 

vietoje. 

— Pasaulio vice - meisterio 
Olandijos rinktinės kapitonas 
R. KroL tik sugrįžęs, buvo olan- j 
dijos karalienės Julianos pakel
tas Oranje — Nassau riteriu. 
Kita garsenybė I. Cruyff 1974 
metais nebuvo taip pagerbtas. 
Prieš tai 10,000 olandų, val
džios atstovai su princu Bern- į 
hard iškilmingai sutiko savo 
didvyrius Amsterdamo aero- į 
drome. 

j 
— Ir Kinija matė 1978 m. 

finalines rungtynes. Tai buvo, 
pirmas profesionalinio sporto 
įvykis komunistinėje kinijoje, 
pertransliuojamas saviems mili
jonams gyventojų. 

— Buvęs du kartos pasaulio 
meisteriu Urugvajus savo 50 m. 
jubiliejaus proga ruošia 1980 

vakarą Marąuette parko aikš- vaus visi buvę pasaulio futbolo 
tėse įvyks ir lauko teniso rung- : meisteriai. Kaip žinoma, Uru-
tynės tarp Chicagos lietuvių te-! gvajus iškrito prieš Boliviją 
niso klubo ir australiečių. Šach- J šiais metais kvalifikacinių var-

ir sidabro medalį. B klasėje neti 
ketai puikiai sužaidė Auksė Ven-
grytė, finale nesunkiai įveikda
ma N. Stauskaitę 6 — 2, 6 — 1. 
Trečioji liko S. Plepytė — visos 
trys iš Chicagos. Moterų dveje
tus lengvai laimi Rimkūnienė ir j matų 
Owens prieš Vebeliūnienę ir Alek-! nenustatytas. 
^ r a v ^ č i e n ę ^ N e w Y o r k o 6 - | A u s t r a l i e c i a i g C h i c a g 0 8 g, 

k . . o ' ,ro . « _ '.e" vyko dviem lėktuvais trečia-pytei ir Stauskaitei. Mišrų dveie- Į A . . T dienio rytą u- tuoj po pietų Los 
Angeles link. 

Nakvynių vis 

PATIKSLINAME 
TENDENCINGĄ 

APRAŠYMĄ 
Giliai apgailestaujame, kad 

šių metų gegužės mėn. 8 dienos 
"Naujienų" laidoje tilpusiame 
straipsnyje "Jaukus Namų Sa
vininkų Banketas" buvo įvelta 
klaidų. Straipsnio autorė p. P. 
Patlabienė rašo sekančiai: 

"Draugijos nariai jį (Skeivį) 
pažįsta, nes j is vykusiai suorga
nizavo šią draugiją ir paliko iž
dą išsipūtusį, be reikalo pinigų 
nesvaidė. Kai grįžo pirmininko 
pareigoms, tai rado draugijos 
piniginę gerokai suplonėjusią". 

Pagal revizijos komisijos ak
tą 1970 metais p. Juozo Bacevi
čiaus valdyba perėmė iš p. Juo
zo Skeivio kadencijos iždą su 
likučiu kasoje $7,642.90; o pa
gal 1977 metų gruodžio mėnesio 

Dft. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqaett« Medical Center 
6132 So. Kedrie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. YVA 5-2970. 

Rezid. t«l. WAlbroak 5-3048. 

— Turėk drąsos būti dauge
lio dalykų ignorantu, kad iš
vengtum nelaimės būti visko ig
norantu. 

Sydney Smith 

įstaigos ir buto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.4»th Court, Cicero, VL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč ir Sestad 

TeL ofiso b? buto: OLympic 2-4166 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6.-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALEA J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
8925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Tre£. ir Sestad. uždaryta. 

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 vai. popiet. tre«. ir sežt. 

tik susitarus. 

Df. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IB STUBURO LIGOS 

2858 West 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIT; TR VATKrr U GOS 

SPECIALJSTE 
MEDICAL BUILDINO 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL 737-1168, m 239-2S10 

Ofs. HE 4-1818; re*. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

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

metais mažąsias (mini) pasau-
Tą patį lines pirmenybes, kuriose daly- j § i dienos revizijos komisijos ak 

tą, perleido šiuometinei valdy-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUNŪ L CIARA 
OFTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

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

bai iždą 
$11,677.74. 

su likučiu kasoje 

rungtynėms dar laikas 

tą lengvai nusinešė St. So- i 
lys ir Rimkūnienė, prieš T. Kolį 
ir L. Ragaitę 6 — 2. 6 — 3. Mer
gaičių A klasę laimėjo D. Gvil-
dytė iš Xew Yorko, prieš L. Ra
gaitę iš Chicagos po geros kovos 
6 — 4, 3 — 6, 6 — 4. B klasę lai
mi G. Aglynaitė iš Chicagos, 
prieš Jasaitytę iš New Yorko 6 — 
2, 6 — 4. C klasėje D. Žymantai
tė įveikia L. Ragaitę 6 — 0. 6 — 
7, 6 — 4. Jaunių C ir visi trys iš 
Chicagos: 1. K. Aglynas, 2. L. 
Stankaitis ir 3. R. Žilionis. Jaunių 
B klasėje finalas aukštos klasės ir 
jj laimi R. Ivaška iš Bostono 
prieš P. Gvildį iš Nėw Yorko 6 
— 3, 1 — 6, 6 — 4. Jaunių A 
klasėje labai daug žaidėju ir ge
ras lygis. Baigmėje P. Gvildys 
jveikia Ustjanauska. iš Hartfordo 
6 — 2, 6 — 3. Jaunių dvejetus lai
mi D. Ivaška ir Ustjanauskas prieš 
Kajecka ir Aleksandravičių 6— 
2, 6 — 1. Vyrų B klasėje taip 

dar trūksta. 
Norintieji juos priglausti, pra
šomi tuoj skambinti Vyt. Micei-
kai 598-0111 arba Jonui Bagdo
nui, telef. 778-8370. 

FUTBOLAS 
ĮVAIRENYBES 

— Mario Kempes, sių dienų 
Argentinos herojus yra pirma
sis futbolistas istorijoje, kuris 
laimėjo visas trofėjas, kurias 
tik buvo galima laimėti. Jis 
buvo išrinktas geriausiu vienuo
liktų Pasaulinių pirmenybių 
žaidėju, jis tapo su šešiais įvar
čiais sėkmingiausiu įvarčių me
džiotoju, be to, M. Kempes rink
tinė laimėjo taurę ir už sportiš
ką žaidimą. Rinkimuose daly
vavo įvairūs komitetai, komisi-

žybų metu. 
V. A. Krikščiūną* 

B OKUPUOTOS LIETUVOS 
— VDniaus stadijone buvo 

surengtos tarpvalstybinės leng
vosios atletikos rungtynės tarp 
Sav. Sąjungos, Lenkijos ir R. 
Vokietijos rinktinių. Stebint 
200 žurnalistų ir 200 teisėjų, R̂  
Vokietija vėl įveikė sąjungos 

Toliau turime pastebėti, jog 
Marąuette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų organizacija buvo 
įsteigta daugiau negu 40 metų 
atgal ir pagal tą charterį berods 
buvo pirmininkas p. Anthony 
Vai ūkas. 

P. Juozui Skeiviui su valdyba 
ir buvusių valdybų nariams nuo
širdžiai linkime sveikatos ir ge
riausios kloties toliau pasišven
tusiai dirbti Marąuette Parko 
Lietuvių Namų Savininkų orga-rinktinę 196-182 ir Lenkiją 228 

- 1 5 4 ir laimėjo pirmą vietą j mzac^jos naudai ir toptfaoi 
1 apylinkes gerovei, o p. Patlabie-
nei bei kitiems autoriams, ra
šantiems į spaudą apie organi
zacijas ir jųjų veiklą, remtis 
tikrais faktais, o ne išgalvotais. 

Sov. Sąjunga liko antroje vie
toje, nugalėjusi Lenkiją 244— 
136. 

— Keletas lietuvių1 atstovavo 
sąjungos rinktinę ir puikiausiai i organizaciją liečiančiais davi-
pasirodė V. Bardauskienė, lai- niais 
mėjusi pirmą vietą šuolyje j j BUVUSIOS MARQUETTE PARKO 
tolį su gera 6.80 mtr. pasekme.' uFTUVTŲ NAMŲ SAVININKŲ OR-
Naują Lietuvos rekordą pasie-, GANIZACIJOS VALDYBOS VARDU 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — JVerrų ir 
F^nocinSs Ugos. 

CRAVfFORD MEDICAL RLPG 
6440 So. Pulasld Road 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTV LIGOS — CHZRVRGI4A 
Ofisai: 

U I NO. WAB,VSH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandoa pagal soatt&rima. 

DR. JL B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K Š A 
V A I K Ų L I G O S 

2660 West 03rd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeetad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintos Ir 
"Contact lensec'* 

2018 W. 71st St. — TA 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treC 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2050 W. OSrd Street 

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

Ofiso M. 770-2880, rettd. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. OSrd Str«et 
Offc» telef. R E 5-4410 

Rezldencljoa telef. GR 8-0617 
Ofiao vai.; pirmad. ir ketvirtad. 
auo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

kė Jadvyga Putinienė, numetu
si ietį 61.20 mtr., tačiau užim
dama tik trečią v ietą 

— Simbolinė maniu keliavo 
. 

JUOZAS BACEVIČIUS, PIRM. 
(Pr.) 

Perskaitę "Draugą" duokite 
tris dienas per visą Lietuvą ir' jį kitiems pasiskaitytL 

Ofs. PO 7-0000 Bei. GA 3-7278 

DR. A, JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3944 We»t OSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Res. — 327-1985 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Western Avanse 

Ofiso teL 480-4441 
Valandos pagal <m»itarfana-

Ofiso tel. HE 1-2123. Vamg OI 8-«l»S 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

2-5 ir 6-7 — U ankuto susltaru*. 

TeL ofiso PR OO440 
F. C. VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Prievarta ir kraujai 

AFRIKOJE IR LIETUVOJE 
Maskvos ir Castro treniruotos pelago" tome duoda platų Sovie-

negrų •gaujos Rodezįjoje jau nu- tų Sąjungos žemėlapį, nusagsty-
žudė 37 misijonierius. Visi žino, tą gausybe ženklų, kur tebėra 
kad misijonieriai yra didieji idea- darbo vergų stovyklos. Jis pažymi, 
listai, kurie į Afriką išvyko ne kad tie katargos lageriai — tai 
sau ko nors ieškodami, o pasiry- lėto marinimo vietos, kur darbo 
žę ten steigti mokyklas, ligoni- diena tęsiasi 12 valandų, kur sar-
nes, organizuoti neturtingųjų gybiniai muša, ką tik nori, kur 
šalpą, mokyti pažangaus žemės kalinių viršininkais pastatyti 
ūkio, amatų, kelti atsilikusių kriminalistai, kur kaliniai nebe-
kraštų kultūrini lygį, ugdant mo- laikomi žmonėmis, o numeriais, 
ralę ir ryškinant gyvenimo prisiūtais prie jų drabužių. Vor-
prasmingumą tauriomis Evan- kutoje net ir moterys turėjo ne-
gelijos tiesomis. Niekam jie ne- šioti numerius ant nugarų ir gal-
užkliuvo. Atsilikusios tautos vos apraišo, 
jiems turi būti hr yra dėkingos. Solženicynas iškelia, kaip ko-
Bet ne taip yra su komunistais, lektyvizacijos metu apie 15 - 17 
turinčiais imperialistinius tikslus, milijonų ūkininkų buvo sunai-
Jiems svarbu suterorizuoti krašto kinta. Dalis jų jaunimo pasklido 
gyventojus, kad žmonės imtų po kraštą, "neturėdami teisės net 
manyti: jeigu jau nesaugu misi- atsiminti savo tėvų". Solženicy-
jonieriams, tai niekam nesaugu, nas atskleidžia, kaip vien Vinicos 
krašte nėra tvarkos ir bet kokia apylinkėse 'buvo atsitiktinai at-
pajėga, kuri įstengtų įvesti saugu- rasta 9,439 'bolševikų nužudytų 
aną ir tvarką, nors ir komunistai, žmonių kūnai. Tas Nobelio pre-
vis būtų geriau. mija vainikuotas rašytojas pri-

Tai viena komunistų gruo- mena, kaip bolševiką] žadėjo asp-
buoniškumo taktikos linija. Ant- dalyti ūkininkus žeme, o paskiau 
ra yra žudyti galimus opozicijos atėmė ir tą, kurią jie turėjo. Sol 

Liepos 3 d. PLB seime buvo vi
siškai akademinė diena. Ji buvo 
skirta lituanistiniams, kultūri
niams ir politiniams klausimams 
svarstyti, kaip seimo darbotvar
kėje numatyta, ir veiklos pla
nams paruošti. 

Tai buvo pirmadienis. Po va
kar dienos baliaus ir trumpos 
nakties iš pat ryto 8:30 vai. Jonas 
Kavaliūnas, PLB v-bos švietimo 
vicepirmininkas, pradėjo prane
šimą apie lituanistini švietimą 
ir auklėjimą laisvajame pasauly
je. Penktadieni jis buvo skaitęs 
išsamią paskaitą Mokytojų stu
dijų dienose — Išeivijos lietu
viškas švietimas po II pasaulinio 
karo, dabar ir kas toliau. Seimui 
jis pateikė apžvalgą apie lietu
višką švietimą Europoje, Austra
lijoje, Pietų ir Šiaurės Ameriko
je. Vokietijoje lietuviškas švieti
mas koncentruojasi apie Vasario 
16 gimnaziją. Didžiojoje Britani-

PLB SEIMO LITUANISTINIAI 
IR POLITINIAI SVARSTYMAI 

Lituanistinis švietimas ir auklėjimas 

V. RIMŠELIS 

vadus. Šią savo kruvinos progra- ženicynas liudija: '^Niekur mūsų! ]0 ]e. I l t u a m s t i r " ? mokyklų jau 
mos dalį vykdydami, jie liepos planetoje, niekada kitų laikų is-
pirmomis dienomis nužudė ketu- torijoje nebuvo 'blogesnio, labiau 
ris pavaduotojus arkivyskupo A- kruvino drauge labiau sukto bei 
ber Muzorewos, taikingos negrų išradingo režimo, kaip Sovie-
grupės vado, esančio pereinamo- tų režimas... Joks kitas režimas 
šios Rodezijos vyriausybės nariu, negali prilygti nužudytųjų skai-
Tarp tų keturių nužudytų/jų 
viena moteris. Jie visi buvo nu
vykę apie 160 mylių nuo Rodezi
jos sostinės Salsbury į Charum-
giros sritį, kur siaučia komunis
tuojančio Roberto Mugabos par-

čiumi, savo kietumu, savo ambi
cijomis ir savo neribotu to-
talizmu, pralenkiančiu Hitlerio 
režimą". 

nebėra. Australijoje lituanistinės 
mofcyklos veikia prie lietuvių pa
rapijų, ir jas lanko 145 mokiniai. 
Mokinių skaičius mažėja. Litua
nistinės mokyklos veikia Argenti
noje, Brazilijoje ir Urugvajuje. 
Kolumbijoje ir Venecueloje ren
giamos jaunimo studijų savaitės. 
Didelį impulsą lietuviškam švie
timui Pietų Amerikoje davė III 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas. Per penkerius metus PLB 
valdyba Pietų Amerikai pasiun
tė mokslo priemonių už daugiau 
kaip 2,500 dolerių. 

Pats J. Kavaliūnas 1976 m. ap
keliavo Pietų Ameriką, norėda
mas vietoje pažinti liet. švietimo 
sąlygas. Švietimo darbe padėti bu
vo pasiųstos Rasa Lukoševičiūtė 
į Argentiną, Rasa Šoliūnaitė į 

Rusai karo metu dešimtimis 
tizanai, (veikią iš marksistinės tūkstančių pasidavė vokiečiams 
Mozambiko valstybės ar iš Zam- ir net jungėsi kovon prieš Mask-
bijos. Tie keturi vadovaujantieji vos tironiją, tik naciai savo kvai-
taikingesni negrai norėjo perkal- lu nesupratingumu vėliau dau-
bėti vadinamo Patriotinio fronto gelį jų atstūmė. Savo naujoje 
narius jungtis į taikią pereinamą- knygoje Solženicynas palankiai 
ją vyriausybę, kuri, laikui atėjus, rašo apie lietuvius, kuriuos jis 
perduos Rodezijos valdžią gyven- pažino pats būdamas darbo ver-
tojų daugumai — negraims. Ta- gų lageriuose. Knygos 43 psl. ra
čiau kraštą užgrobti siekiantiems šo: "Aš radau estus ir lietuvius j Urugvajų, Marytė Dambriūnai 
komunistams kiekvienas nuosai- labai sau artimus. Nors aš nebu- • tė į Kolumbiją ir Venecuelą, o 
kus, taikus politikas, įtakingesnis vau geresnėje padėtyje, kaip jie, \ šią vasarą važiuos dr. Danguolė 
opozicijos vadas yra kliūtis Ko- tačiau man darėsi gėda, lyg aš 
munistai težino tik vieną taktiką būčiau viena iš tų, kurie juos už-
— kapoti tokių galvas ar nutildy- darė. Nepagadinti, sunkiai dirbą, 
ti šūviais į pakaušį, kaip jie pa- ištikimi savo žodžiui, nepreten-
darė surišę ir minėtus tris vyrus zingi, ramūs — ką gi jie padarė, 
bei vieną moterį. kad būtų malami tomis pat gir-

Komunizmas yra baisios prie- nomis, kaip ir mes. Jie juk nieko 
vartos sistema, baisesnė negu na- neįžeidė, gyveno iramų, tvarkingą 
ciai. Šie siekė paglemžti Europą, gyvenimą, daug morališkesnį, 
o komunistai per kraujo kalnus negu mes — ir jie buvo kaltina-
ir lavonus siekia užvaldyti visus mi, kad mes buvome alkani, kad 
kontinentus. Vyksta baisi, žūt- jie stovėjo mūsų kelyje į jūrą..." 
butinė kova. Jeigu ji šiuo tarpu Taip Nobelio laureatas Solženi-
mažai jaučiama Amerikoje, tai cynas atsiliepia apie lietuvius, 
tik laikinai. įsistiprinę kituose pasmerkdamas komunistų žiau-
kontinentuose, komunistai neuž- rūmus ir toliau pridėdamas apie 
anirš nė Amerikos. Užtat kiekvie- lietuvius, latvius ir estus: "Kiek-
no laisvę ir tiesą mylinčio žmo- vienas iš tų baltų (o geras treč-
gaus pareiga yra įnešti savo dali dalis pereinamuose kalėjimuose 

buvo baltai) paliko sugriautus 
savo fiamus ir buvo laimingas, 
jeigu jo šedima dar pasiliko ten, 
o nebuvo pakeliui į Sibirą su ki
ta siunta". 

Solženicynas vaizdžiai aprašo, 
kaip šie nekalti žmonės bolševi-

vajame pasaulyje lituanistinių 
mokyklų skaičius. Jose mokosi 
daugiausia mokinių, bet ir čia 
mokinių skaičius mažėja. 

Pranešimui paryškinti ir papil
dyti buvo 11 koreferentų, — 
10 kraštų atstovų ir Kristina 
Pareštytė iš Toronto, Pasaulio 
Liet. Jaunimo sąjungos vicepir
mininkė. Pasibaigus diskusijoms 
prelegentas su 11 koreferentų po
sėdyje sudarė gaires ateičiai, pa
ruošė 13 pasiūlymų, kuriuos per
davė seimo nutarimų komisijai. 

Lietuvos padėtis ir pagalba 
iš Vakarų 

Didelio susidomėjimo susilau
kė Algimanto Gurecko praneši
mas — Išeivijos uždaviniai Lie
tuvos išlaisvinimo kovoje. Prele
gentas apžvelgė kovos dabartinę 
padėtį ir jos ateities perspektyvas. 
Kova už tautos laisvę ir žmogaus 
teises pavergtoje tėvynėje veda
ma su dideliu išradingumu, nes 
pavergėjų priespauda yra labai 
kieta ir nesiskaito su priemonė
mis. Pogrindžio spauda, organi
zacijų patvarumas, prasiveržian
čios jaunimo demonstracijos liu
dija apie tautos gyvastingumą ir 
pasiryžimą kovą tęsti. Kovoje už į v'",*' ."T" 
laisvę mūsų tauta turi pačioje 
Sovietų Sąjungoje sąjungininkų. 
Tai kovoja už išvykimą į Izraelį 
žydai, ukrainiečių, gruzinų ir ki
tų pavergtų tautų sąjūdžiai ir 
patys disidentai rusai. 

Vakarų laisvajame pasaulyje 
tikrų sąjungininkų beveik kaip 
ir nebėra. Jungtinės Amerikos 

nepripažįsta Pabaltijo valstybių 
aneksijos, bet jos nieko nedaro 
toms valstybėms atgauti nepri
klausomybes. Vatikanas tyli, nes 
aukštuosiuose Bažnyčios sluoks
niuose tikimasi tylėjimu išvengti 
Sovietų persekiojimų ir dar di
desnių blogybių. Azijai ir Afri
kai Pabaltijo kraštai mažai rūpi. 
Tik kom. Kinija rodo susidomėji
mą Pabaltijo kraštais. Vakaruose 
didžioji prošvaistė, — tai JAV 
prezidento Carterio pajudintas 
žmogaus teisių klausimas, kurio 
kėlimas gali griauti sovietinę sant
varką ir visą imperiją iš vidaus. 

mas. Vidurinė karta gyvenanti 
asmeninio uždarumo nuotaiko
mis. Jaunimas nori atrasti greitą 
ir tiesioginį kelią. Jis yra nekant
rus. Nepasiekęs greitai tikslo jis 
patenka į nusivylimą. 

Nors ir visas vidines proble
mas išspręstume ir geriausiai 
susiorganizuotume, tėvynės išva
davimo uždaviniai vis dėlto pasi
lieka anapus išeivijos pajėgumo 
ribų. Tačiau nereikia * pamiršti, 
kad išeivija yra pasiekusi didelių 

Galima jungtis su Latvija ir Es
tija ir orientuotis Vidurio Euro
pos konfederaciją, bet jokiu bū
du ne į Rytų Europos federaci
ją-

Atrodo, kad proga Lietuvai išsi 
vaduoti ateis, nes Sovietų impe
rija negalės išvengti visų imperi
jų likimo. Sovietinė imperija pri
sigrobė per daug skirtingų tau
tų. O daugiatautė imperija yra 
nepastovus junginys. 

Vakarai su savo naujausios tech-

Iseivijos veikla, žvelgiant 
į tautos ateitį 

Prelegentas, kalbėdamas apie 
išeivijos veiklos pobūdį, priminė 
Br. Kviklio redakcinį straipsnį, ba
landžio 19 d. "Drauge", kur sa
koma, kad mūsų išeivijos veda
ma kovos akcija yra nestipri. Jis 
pabėžė, kad ta kova reikiamu 
būdu nesuderinta su rezistencijos 
akcija Lietuvoje ir ryšiai tarp 
abiejų kovos vienetų yra menki. 
Mūsų politinių veiksnių pagal
ba rezistencijai esanti labai ma
ža. Dėl tokio mūsų veiklos ne
sklandumo daug kaltės tenka 
JAV lietuviškos išeivijos skilimas 
tarp Amerikos Lietuvių Tarybos 

ir Lietuvių Bendruo
menės. Ilgai užtrukusi beprasmė 
kova ir įtampa pareikalavo jė
gų, energijos ir laiko. Skilimas įvy
kęs, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba norėjusi lietuviškosios poli
tinės veiklos srityje laikyti savo 
rankose monopolį. O politinį dar
bą sugebančių dirbti labai mums 
trūksta. Išeivijos vyresnėje karto-

laimėjimų. Vienas iš tokių lai-1 nikos teikimu Sovietų Sąjungai ir 
mėjimų yra Australijos vyriausy-j gelbėdami ją grūdais padeda jai 
bes Pabaltijo kraštų aneksijos Į išsilaikyti ir išvengti gilesnių pa-
pripažinimo atšaukimas. Svarbus j sikeitimų. Veiksmingiausias prieš 
išeivijos uždavinys yra informuo-Į Sovietų Rusiją spaudimas yra 
ti tautą tėvynėje, perduoti radi-1 žmogaus teisių kėlimas ir gyni-
jo bangomis į Lietuvą iš ten gau-1 mas, bet tas spaudimas gali trūk
tas informacijas, nes tenai jos pa- j ti tik iki prez. Carterio kadenci

jos pabaigos. Kinija gali tapti 
šio šimtmečio gale modernia ir 
galinga valstybe. Sovietų Sąjun
gos karinė jėga yra pranašesnė 
už kom. Kinijos. Todėl tuo tarpu 
Kinija bijo Sovietų puolimo. 

Po šitokių išvedžiojimų prele
gentas padarė išvadą, kad Lietu
vos išsivadavimo viltis glūdi pa
čios Sovietų Sąjungos pasikeiti
mų galimybėje, o ne Vakaruose 
ar kur kitur. Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo atveju, kalbėjo prele
gentas, reikia būti pasiruošusiems 
įvairioms galimybėms. Pirmas už
davinys yra paruošti jaunimą 
ateities lietuviškam darbui. Liet 
Bendruomenė šiam uždavi
niui skiria daug dėmesio. 

Valstybės, Kanada ir Australija' je jaučiamas nuovargis ir irzlu-

j bendras pastangas laimėti pa
saulį laisvei, gėriui, tautų nepri
klausomybei. 

* 
Mus jaudina Anatoliaus šča-

ranskio teismas Maskvoje, Alek
sandro Ginzburgo teismas Kalu
goje ir Viktoro Petkaus teismas kų buvo kankinami, varant po 
Vilniuje. Kaltinimai jiems įvai- 12 kilometrų i darbus, pristatant 
moja, bet pagrinde visi žino, kad vyrus ir moteris prakaituoti ak-
čia norima nutildyti disidentus, menų skaldyklose, varant į dar-
užčiaupti burnas bet kokiai opo- bus net ligonius su temperatūra, 
zicijai. Juk nėra jų nusikaltimas Jie šaltyje žemiau 30 laipsnių su 
kad jie bando naudotis Sovietų vasariniais drabužiais buvo ver-
Sąjungos konstitucijoje paskelb- čiami nešioti akmenis. Vieninte-
tomis laisvėmis, kad jie nori va- lę jų paguodą — laiškus — cen-
dovautis piliečio teisėmis, kurias zoriai vien iŠ tingėjimo skaityti 
Sovietų Sąjunga įsipareigojo dažnai sudegindavo. Kamyšlage 
gerbti. Šie gėdingieji teismai tai apie trečdalis įkalintų moterų bu-
ryškus atskleidimas žiauraus re- vo ten dėl tikėjimo, 
žimo, dabar kontroliuojančio So- Solženicynas faktais įrodo, 
vietų Sąjungą ir norinčio primes- kaip daug Kremliaus tironija 
ti savo teroro tvarką kitiems kon- žiauresnė už caro priespaudą, ir 
tinantams. tai ženklas visiems, kuo ir kaip 

Vargu ar kas tą Kremliaus ti- tik galime — žodžiu, knyga, or-
roniją taip gerai pavaizduoja, ganizuotu veikimu, protestais — 
kaip Nobelio laureatas, rusų tau- ryžtingai veikti prieš didįjį ver
tybės žmogus — Solženicynas, gijos nešėją komunizmą. 
Jis savo trečiame "Gulag Archi- J. Pr. 

Tamulionytė vėl į Argentiną, 
Urugvajų ir Venecuelą. Taip 
pat padedama atvykti į JAV mo
kytojoms iš Brazilijos, Argenti
nos ir Urugvajaus. 

Švietimo darbas reikalauja daug 
lėšų, kurių PLB iždas pilnai ne
padengia. Prelegentas dėkojo 
JAV Lietuvių Fondui, kad švie
timo reikaluose yra susilaukęs iš 
jo didelės paramos. Lietuviškam 
švietimui laisvajame pasaulyje 
Liet Fondas šiemet yra pasky
ręs 6,000 dolerių. 

Kiekviename krašte yra lietu
vių, bet jų gyvenimas, tautinis 
gyvastingumas, veikla ir lietuviš
kas jaunimo auklėjimas bei švie
timas vyksta pagal tų kraštų są
lygas. JAV veikia didžiausias lais-

I Dainų šventę įžygiuoja Marquette Parko lituanistinės mokyklos choras. 
Prieky "Tėviškės Žiburių" red. kun. dr. P. Gaida, "Draugo" atstovas kun. 
dr. V. Rimšelis ir Hamiltono lietuvių klebonas orei. dr. J. Tadarauskas. 

Vjotr. Lino Meilaus 

čios negali pasklisti. JAV LB-nės 
veiklumu 1975 m. buvo išgautos 
Laisvės radijo lietuviškos trans
liacijos. Jos Lietuvoje plačiai pa
skleidžia iš ten gautas informaci
jas ir idėjas. 

Neįmanoma tiksliai nusakyti 
Lietuvos ateitį. Ilgalaikė okupaci
ja veikia neigiamai. Pakilus in
dustrijai ir susigrūdus gyvento
jams į miestus, pajuto kraštas gi
mimų skaičiaus staigų sumažė
jimą. Prievartinė ideologija ir jos 
primityvi bei grubi propaganda 
atnešė savanaudiškumą. Priespau
da paskatino besaikį gėrimą, ku
ris žlugdo tautą morališkai ir fi
ziškai. Vis dėlto lietuvių tauta yra 
išlikusi savo pagrinduose sveika. 
Galime tikėtis, kad lietuvių tau-

j ta sovietinę okupaciją pakels ir 
užteks jai jėgų išsivaduoti ir at
statyti nepriklausomą valstybę. 

Sovietų Sąjungos ateitis 
ir Vakarai 

Apie Sovietų Sąjungos ateitį 
kalbėdamas, prelegentas pabrėžė, 
kad disidentų sąjūdžio morališ
ka reikšmė yra labai didelė, bet 
politinis svoris pačioj Rusijoj tuo 
tarpu yra menkas. Disidentai su
daro uždarus intelektualinius ra
telius, kurie nepasiekia plačiųjų 
masių. Rusų disidentai svajoja 
apie reformas iš viršaus, bet da
bartinį režimą gali pakeisti rusiš
koji militarinė maršalų diktatū
ra, kuri gali grįžti prie stalinisti-
nio mažų tautų naikinimo. To
dėl Sovietų Sąjungos žydai bet 
kokia kaina stengiasi iš Rusijos 
ištrūkti. 

Kai kas kelia nuomonę, kad 
Lietuvai būtų tikslinga likti fede
racijoj su Rusija, jei ji kada būtų 
laisva ir demokratinė. Yra labai 
maža galimybė, kad Rusija bus 
demokratinė Bet ir demokratinė
je Rusijoje Lietuva negali būti su 
ja federacijoje, nes Lietuvą Rusi
ja užslėgtų ir ištirpytų. Todėl 
tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje 
reikia tvirtai laikytis nusistaty
mo, kad prie pirmos progos Lie- j 
tuva turi atsiskirti nuo Rusijos iri 
atstatyti savo nepriklausomybę. 

Išeivijos uždaviniai, laukiant 
tautos išsivadavimo 

Kalbėdamas apie tolimų dis
tancijų uždavinius, prelegentas 
gana plačiai palietė paskutinę 
Lietuvos laisvinimo konferenci
ją, kuri įvyko 1974 m. spalio 26 
— 27 d. White Plains, N. Y. Joje 
buvo atstovaujama visiems mū
sų pagrindiniams veiksniams. 
Bumo sudarytos jungtinės komisi
jos ir pradėtas bendras darbas. 
1975 m. pradžioje sušaukta Lietu
vos laisvinimo darbo konferenci
ja suiro dėl nesusikalbėjimo su 
Amerikos Lietuvių Taryba. 

Prelegentas klausė, ką mes da
rytume, jei Sovietų Sąjungoje 
kiltų suirutė. Ši galimybė dėl gilių 
vidinių prieštaravimų Sovietų 
Sąjungoje vis dėlto yra. Tada iš
sivaduojančiam kraštui būtų rei
kalinga skubi politinė, ekonomi
nė ir finansinė kitų valstybių' 
parama. Tokią paramą gauti bū
tų išeivijos svarbiausias uždavi
nys. Išeivija tuo atveju turėtų 
informuoti pasaulį apie įvykius 
Lietuvoje ir formuoti pasaulio 
viešąją nuomonę Lietuvos išsi
laisvinimo linkme. 

Kai atsiras proga tautoms išsi
vaduoti, iškils teritoriniai klausi
mai. Taigi iš anksto reikia nusi
statyti, kurių žemių Lietuvai tei
singa ir tikslinga siekti. Mūsų 

(Nukelta į 4 peL) 

^hevelat rod 

PASVEIKINO FUTBOLO 
VARŽYBININKUS 

Vatikano valstybes sekreto
rius kardinolas Villot, Buenos 
Aires arkivyskupui kardinolui 
Aramburu pasiųstoje telegra
moje Popiežiaus vardu pasvei
kino Argentinoje įvykusių 

pasaulinių futbolo varžybų da
lyvius. "Šventasis Tėvas yra 
įsitikinęs", — rašo telegramo
je, kardinolas Villot, — "kad 
šios sportinės varžybos prisi
dės prie humaniško ir krikščio
niško solidarumo dvasios sklei
dimo pasaulyje". 

ALĖ BOTA 
Romanas 

54 
"So what? O aš niekad su tėvais angliškai nekal

bėjau, — tik ispaniškai, nes atkeliavom čia iš Mechi
ko! See?" 

Bet jis užmiršo pasisakyt, kad jo šeima nelega
liai į Ameriką buvo pakliuvę, ir kad angliškai tėvai 
niekad neišmoko... 

O mėgiamiausias jo valgis — Taco, iš svaigalų 
pirmiausia rinksis — Takilla, nes tai geriausi ir ge
riausių... 

Pervystė Lėlytę, paguldė vidury lovos, atsisėdo ir 
vėl paskendo mintyse. 

Po mokytojo Austė žavėjosi tik jaunais bernio
kais. Almis sakydavo: "Eik, Auste, į tautinius šokius, 
dalyvauk, prisirašyk...'' Ji ėjo negalvodama. —Kam 
šoka, kodėl chore dainuoja? Šoko ir dainavo. Tai buvo 
jos lietuviškos veiklos metai... Nesigilino, kam ji tai 
daro, kokia tų parengimų prasmė... O ten buvo jaunų 
berniukų... 

Kartais tie jaunuoliai ir labai jai nepatikdavo. 
Nueidavo į šokius. Pasipuošus, plaukus susidėjus... Ir... 
niekas jos šokti neveda! 

"No date, kaip aš eisiu? — Vėliau sakydavo Al-
miui. — Aš noriu būti lady, noriu šokt, būt linksma... 

Brolis tikrai stengėsi. Ieškojo būdų, kaip Austė 
susirastų su kuo išeit, pasilinksmint. Nesusiranda. Tai 
kartą slapčia davė tokiam berniokui ketetą dolerių, kad 
jis su Auste į kiną nueitų. Tas žioplys nuvedė, 

biletą jai nupirko, sau nusipirko, geras buvo filmas, 
romantiškas vakaras... O paskui jai išsiplepėjo... 

U! — Kaip buvo pikta! Brolis turėjo papirkt ber
ną, kad ją išvestų... Jos mielas brolelis! Taip jis ją glo
boja ir prižiūri? Jžeidžia! Lyg ji niekam būtų verta! 
Turi pinigais jai draugą privilioti... 

"Einam, Auste, į šokius! Einam, bus įdomu, lie
tuviškas parengimas"... Nueina. Berniokai pasieniais 
slampinėja, mergičkos nagus kramto besinervindamos, 
rausta ir bąla, šokėjų laukdamos ir nesulaukdamos... 
Berniokai, sako, nedrįsta! Tai tau ir bernai! Tautinių 
šokių rateliuose susitveria rankom, chore stovi greta, 
o per pasUinksminimus... Nedrįsta! O gal nenori? Ne
paiso? — Tai ir nereikia!-

Austė, ir dabar galvodama, tebepyko. 
Per parengimus salėj nešokdami, kur gudresni 

išvažiuodavo po kelis a r po du, — "good time" pa

boti... 
"Ne!" — Ji šaukė viduje ir garsiai. — "Aš — 

ne prekė! Neįsiūlysi. Aš — žmogus. Pati noriu savo 
kelius atrasti, sau patinkamus žmones draugais pasi
rinkti. Aš pasirinksiu visa, ko aš noriu; o ne kad ma
ne, rodomą ir brukamą kitiems, kas pasigailėjęs pasi
rinktų." 

Lėlytė žaidė tyliai, savo rankutes apžiūrėdama ir 
tarpais pačiulpdama. Už lango siciepsėjo paukščiu
kas; gal sušalęs, gal alkanas. Austė sukluso, net pro 
langą pasižiūrėjo, kur tas vargšas paukštelis... 

Jos kalba prieš brolį tada buvo per drąsi; per 
drąsios mintys. — Kažkur giliai dilgtelėjo, lyg paukš
telio plonas balsas būtų įdūręs. — 

Taip, ji priešinosi broliui visomis galiomis. Ji su
kilo prieš jo norus, liepimus, svajones, net prieš jo 

ieškoti. Nuvažiuodavo išgert kavos, ar ledų, ar kur brolišką meilę. Tarpais ji matė. kaip jis kenčia ir kaip 
nors muzikos pasiklausyt. Austei ir čia nesisekė. Kar
tą ją išsivežė toks Vidmantas. Apvažiavo kelias gat
ves, užsuko į tamsesnę, po medžiais, ir ėmė prikalbinė
ti... Jo tėvo mašina didelė, užpakaly daug vietos... Gir
di, niekas nemato; girdi, niekas nežinos. Jai buvo šilta 
ir šalta, visa nutirpusi jo klausėsi... Bet kai jis ėmė ją 
stumti į mašinos galą, ji visom galiom ėmė priešintis. 
Vos akių tam Vidmantui neišdraskė! Brolis netikėjo, 
kai ji papasakojo, kodėl su juo pasivažinėt nebenori. 
Almis netikėjo. Girdi, — padorios šeimos sūnus. Girdi, 
negali būt, gal ji tik fantazuojanti... 

"That did it!" — Šnibždėjo dabar Austės lūpos. 
Ji ir dabar užtai ant brolio tebepyko. Už tai, kad jis ja 
netikėjo. 

Su lietuviais visiškai ryšius nutraukė. Brolis kal
bino, barė, krimste krimto, tempė ją į lietuviškus pa
rengimus, nusitempęs pats šokindavo, arba draugus 
paprašydavo, kad šokintų... Taip jis norėjo seserį glo-

mėgina ją pasiekti. Bet Arnulfo, Genė ir kiti draugai ją 
palaikė užsispyrime. Ji kovojo su savaisiais, kaip hu
te, ir pataikavo naujiems draugams. Ir... Pradėjus rie
dėti, greitis didėja, svaigsta galva, saldus užsimiršmas. 
išdidus laisvės pajutimas... Ir... 

Ji atsisėdo ant lovos krašto, įsižiūrėjo į savo kū
dikį. Lėlytė... Juk tai ne lėlytė, tai gyvas vaikas, gyva 
būtybė, kurią ji išnešiojo, po sava širdim augino ir pa
gimdė... 

Ji nenorėjo vaikų! Bet buvo per naivi, nemokėjo 
saugotis; o kai Arnulf as verste vertė važiuoti į Meksiką 
ir pasidaryti abortą, ji šoko vėl kovoti, — kaip 
liūtė! Gal iš baimės, o gal iš gailesčio naujai 
gyvybei... Jausmai susimaišo, nebežinai motyvų, savęs 
nebesupranti... 

(Boa daugiau) 
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RELIGIJOS PERSEKIOJIMAS 
MOLDAVIJOJE 

Moldavijos katalikų laiškas pop. Pauliui VI 
Mes, sovietinės Moldavijos res- j Tiraspol, Griforovka, Raškovo, 

publikos katalikai, reiškiame mū-1 Andrijaševka ir k i t ) , katalikai ir 
sų gilų atsidavimą Romos katali
kų Bažnyčiai ir Jums, Kristaus 
Vietininkui ir apaštalo Petro įpė
diniui. 

Mes, didžiosios katalikų šei-

šiandien renkasi bendrai pasi
melsti. Kunigas laikas nuo laiko 
aplanko šias bendruomenes, 
klauso išpažinčių, aukoja šv. Mi
šias. Moldavijoje tikėjimas atgy-

mos nariai, skausmo pilnomis į j a : n e tik seniai, bet ir vaikai bei 
širdimis, kreipiamės į Jus prašy- jaunuoliai jungiasi j bendrą mal
dami pagalbos. Moldavijoje prieš į dą tiek tada, kai kunigas yra, tiek 
sovietinės valdžios įsigaliojimą Į j r ; a m nesant, ne tik šventadie-
daugelyje miestų ir kaimų buvo 
bažnyčios ir kunigai. Sovietinė 
valdžia uždarė visas bažnyčias: 
(vienos buvo nugriautos, kitos pa
naudotos civiliniams reikalams. 
Pasiliko tik Moldavijos sostinės | 
Kišiniovo kapinių koplyčia. Ki- j 
šiniove buvo didelė ir graži baž-1 

niais, bet ir šiokiadieniais. Toks 
tikėjimo atgijimas neliko val
džios nepastebėtas. Ji pradėjo per 
sekioti katalikus, o ypač kunigą: 
sulaiko gatvėje, uždeda baudą, o 
gauti leidimą aplankyti ligonį 
reikia penkių prašymų: gydyto-

, _, T, , v. i jui, vietos valdžiai, provincijos 
nvcia, bet u uzdarvta. Koplvcia , , » . . _•„» iw- - • J ' . . . J , . . . . i valdžiai, miesto valdžiai ir paea-

liau reikia kreiptis į religinių rei-

bažnytėlę. Visi kibo i darbą, net 
ir vaikai nešiodami smėlį ir ply
tas. Dirbo naktimis, nes dieną rei 
kėdavo dirbti kolchozuose. Val
džia, matydama, kaip katalikai 
sutartinai ir broliškai imasi pa
sistatyti kuklius Dievo namus, 
pradėjo juos persekioti. Tris kar
tus nubaudė Valentiną Olejnik, 
kaltindami ją, kad ji yra viso to 
sąjūdžio kaltininkė. Olejnik 
drauge su Vladislovą Pogrebna-
ja buvo išlaikytos kalėjime porą 
savaičių. Pastaruoju metu tvirti
na, kad Olejnik yra pamišusi ir 
grasina uždaryti ją į pamišėlių 
ligoninę priverstinam gydymui. 

Sulaikė mūsų kunigą, vykstan
tį į Raškovo. Automobilį pasiun
tė atgal ir kunigui buvo liepta 
grįžti į Kišiniovą pėsčiam (170 
km). Kunigas pasipriešino ir val
džia nusileido: galėjo pernakvoti 
Raškove, tačiau be jokio kontak
to su tikinčiaisiais. Tokių faktų 
buvo ne kartą. 

1977 m. lapkričio 25 d. katali
kų bažnytėlė Raškove buvo nu-

\Vashingtono Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos 1978 ra. abiturien
tai. Pirmoje eilėje iš kaires: Ada Vodopalaitė, Lina Barzdukaite, antroje 
eilėje — Algis Penkiunas. Rimas Orentas ir Rimas Liogys. 

KOVA UŽ SAVĄJA KATALIKŲ MISIJA 
Savaite antrajam "Marąuette Parke" (6) 

VL. R A M O J U S 

yra maža ir joje netelpa tikintie
ji, sekmadieniais žmonės stovi 
gatvėje, dažnai lietuje ir šaltyje, 
netgi negalėdami matyti alto
riaus. 

»i v .v . -r, ' Pajūryje prisiglaudusiam St. 
šluota nuo žemes paviršiaus. Tą i _ ' 7 1 _K , & _ _ ___ a j . i . . , - , _ . , . . . , Petersburg Beach, 5o o8th Ave., dieną po du ar tris policininkus 
stovėjo prie kiekvieno namo ir ne
leido niekam išeiti, kad netruk
dytų bažnytėlės nugriovimui. Vai 
kai buvo sušaukti į mokyklą va-

kalų įgaliotinį Vikonskij, kuris 
gali duoti leidimą aplankyti li
gonį arba prašymą atmesti. Joks 

_ . , . , . . . • katalikas negavo tokio leidimo, i landą anksčiau. Keliolika polici-
.. . ,. , I nes viena įstaiga siunčia į antrą! ninku saugojo mokyklą, kad vai-

ir taip be galo. Taip žmonės mirs- | kai neišeitų į gatvę. Valentina 
ta be išpažinties ir dvasinės pa- | Olejnik ir dar septynios moterys, 

tik vienas kunigas Vladislovas 
Zavalniuk, kuris baigė Rygos se-
minariją 1974 m. Nors ir jaunas Į 
(29 m.), dėl to, kad seminarijo-i 
je sunkiai sirgo meningitu, dabar 
turi nuolatinius galvos skausmus. 
Gyvena kitoje miesto dalyje, a-
pie 7-8 km nuo mūsų koplyčios. 
Valdžia ne tik neleidžia jam apsi
gyventi arčiau koplyčios, bet dar
gi atėmė iš jo mašinos vairavi
mo leidimą. Pasiekti koplyčią rei 
kia maždaug valandą laiko 
važiuoti viešomis susisiekimo 
priemonėmis, o katalikai atvyks
ta iš visos Moldavijos, nes nori at
likti išpažintį, bet dažnai neturi 
galimybės. 

Kunigas, matydamas savo ti 

gal bos. Tokių atvejų yra dau
gybė. Toks tikinčiųjų traktavi
mas mus slegia, bet valdžia ne
kreipia jok'o dėmesio į mūšy pra
šymus ir mūsų reikalus. Dargi 
grasina kunigui, kad atimsią iš jo 
leidimą eiti kunigiškas pareigas. 

Roškovo vietovėje, 170 km 
nuo Kišiniovo, lenkai katalikai 
susirinkdavo kasdien pasimelsti į 
maldos namus, kur buvo laiko-

kurios nuolat saugodavo bažny
čią, anksti rytą buvo sodintos į 
sunkvežimį ir nuvežtos 70 km 
nuo Raškovo tolyn. 

Bažnyčios nugriovimui panau
doti sunkvežimiai ir buldozeriai. 
Policija buvo sukviesta iš ketu-

:tovi vietos lietuvių katalikų Šv. 
Kazimiero misijos namas. Aplink 
jį žaliuoja medžiai, sode tyvuliuo
ja baseinas ir žydi gėlės. Įėjęs vi
dun, pakyli j koplytėlę, į rengtą 
antram aukšte. Joje telpa apie 
40 žmonių. Misijos klebono kuru 
T. Degučio dėka viskas gražiai su
tvarkyta, švara neišsakyta. Bet 
misijos kelias nebuvo rožėmis 
klotas, būta ir nemažai dyg
lių. Apie tai man dar Chicago-
je pasakojo kun. T. Degutis, sus
tojęs čia atostogų metu gegužės 
pabaigoje. 

Lietuviai pranciškonai, kurių 
rių Moldavijos rajonų. Buvo iš- į ž j n i o j e y r a Vietxivių katalikų misi-
šaukta ir kariuomene. Griovimo j ^ S t p e t e r s b u r g e įsikūrė 1975 m. 
darbas tęsėsi nuo 9 vai. ryto iki j N ė v i e n a s yvsfc^ąs nenori, kad 
16 vai. po pietų. Vietoje bažny-j m a i š y t u s i v į e n u ol ia i . To neno-

mas Svč. Sakramentas. Kartą į I čios liko tik suartas laukas. Visi I r ė j 0 j r $ t Petersburgo vyskupas, 
mėnesį atvykdavo kunigas ir : bažnyčios reikmenys buvo sukrau j g e t vjSgĮ lei<Jo pranciškonams 

nusipirkti mažą namą ir įsirengti daug tikinčiųjų suaugusių, vaikų j ti viename tvarte. Liturginiai 
ir jaunuolių atlikdavo išpažintį. 
Ateidavo katalikai ir iš kitų ar-

kinčiųjų padėtį, bando juos lan- j timesnių miestelių ir kaimų. Va-
kyti. ypač senelius ir ligonius, jųįlentinos Olejnik namas, pavers-
namnose, ir dažnai važinėja pas i t a * maldos vieta, niekaip nega-
juos gana toli. Daugelyje miestų j lėdavo tikinčiųjų sutalpinti. To-
ir kaimų, kur pirmiau buvo kata- i d^1 tikintieji savo jėgomis ir sa
likų bažnyčios (Belcy, Bendery, !vo priemonėmis pradėjo statyti 

PLB SEIMO SVARSTYMAI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

veiksniai turėtų sudaryti dvi ko
misijas, — vieną parengties iš ma
žo skaičiaus asmenų, o kitą Lie
tuvos sienų ir santykių su kai-

irabužiai ir paveikslai sukabinti 
ant tvarto stulpų. Švč. Sakramen
to ostijos išbarstytas ant žemės, 
o taurė nugabenta į kolchozo raš 
tinę. Skaudžiausias mums daly
kas — tai Švenčiausiojo išnieki
nimas. Mes verkdami keliaklups
čiais surinkome Kristaus Kūną, 
bet monstrancijos ostija buvo su
laužyta ir nepavyko rasti jos da
lių. Nėra žodžių aprašyti šį skaus 

koplytėlę. Kun. Tadas Degutis te
galėjo būti tik namo administra
torius. Vėliau išsirūpino iš vys
kupo leidimą išklausyti sergan
čių lietuvių išpažintis. Kas be ko, 
kai kurie lietuviai ateidavo į kop
lytėlę išklausyti Mišių. ' 

Kar po metų iš Romos atva
žiavo pranciškonų vizitatorius, 
vietos vyskupas jam pareiškęs, 
kad Degutis'perdaug išvystęs veik-

I pasitenkinimas režimu masėse 
!didėja. Tai gali daug paaiškinti. 
tautiniai ir religiniai pogrindžio; b u v ° a I t o r i u s ' ™ k d a ™ ">alda-
sąjūdžiai. vo Dievo pasigailėjimo. 

Kunigas bandė gauti leidimą 

mą ir vaizdą, kai vakare žmonės i lą. Koplyčioje uždraudė laikyti 
susirinko ant gryno lauko ir su- Mišias pagal nustatytą tvarka-
klaupę ant žemės toje vietoje, kur Į raštį, kad tik neatitrauktų žmo

nių iš vietinių parapijų. Kun. T. 
Degutis su kitais tikinčiaisiais ne
rimo. Žmonių skaičius vis didėjo 

277020 Kišnev 20, Moldavijos 

ir lietuviškos Mišios būtinos. Pa
galiau po ilgesnių pastangų iš 
vyskupo gautas leidimas vasaros 
metu kartą į mėnesį laikyti lie
tuviškas Mišias išsinuomotoje 
Šv. Vardo bažnyčioje. Apie savą
ją lietuvių katalikų misiją jokios 
kalbos nebuvo. 

Bet vieną dieną Vatikaną pasie
kė slaptas skundas apie lietuvių 
katalikų padėtį St. Petersburge. 
Vietos vyskupas gavo iš Vati
kano raštą. Reikalams taip susi
klosčius, audienciją pas vyskupą 
gavo lietuvių katalikų komitetas, 
kurio nariai vyskupui pateikė ei
lę argumentų, kodėl reikalinga 
steigti liet. katalikų misiją. Vati
kano spaudžiamas, vyskupas lie
tuvių reikalavimams turėjo nusi
leisti ir davė leidimą įsteigti liet. 
katalikų Šv. Kazimiero misiją. 
T a i p pat gautas leidimas kiekvie
ną sekmadienį Šv. Vardo bažny
čioje laikyti lietuviškas Mišias. 
Pradžioje jos buvo laikomos 4 vai. 
p.p., o dabar jau žymiai patoges
niu laiku —1 vai. p.p. Parapijos 
komitetui vadovauja vietos LB 
apyl. pirm. A. Gruzdys, šiaip mi
sijos reikaluose yra nemažai pa
sidarbavęs K, Kleiva, dr. Petriką, 
V. Kriaučiūnas, O . Galvydienė ir 
eilė kitų. 

Šv. Kazimiero misijos name pri 
siglaudęs ir prelatas, klebonas -
emeritas, "pranciškonų vienuoli
jos garbės narys Jonas Balkūnas. 
Prelatą pažįstu dar iš Nevv Yor
ko laikų, kur jis buvo Maspetho 
liet. parapijos klebonas. Ten kle
bonavo 40 m. (1033-1973), išlai

kė gyvą lietuvišką parapiją ir pas
tatė naują arch. J. Muloko pro

tai, ką turime. Nepritariu LB gin 
čams su Altą, kaip ir 'reorgų' gin
čams su LB. Nekliudykime ir ne
skaldykime veiklos. Savo gyveni
me esu daug organizavęs, bet vie
nu iš svarbiausių dalykų skaitau 
padėjęs suorganizuoti LB. 

— Prelate, juk buvote LOKO 
pirmininkas? 

— Taip, 1952 m. buvau iš
rinktas LOKO pirmininku. Pa-
ruosam konstituciją, pravedėm 
pirmuosius LB tarybos rinkimus 
ir surengėm pirmąjį PLB seimą 
New Yorke 1958 m. Tiems dar
bams atlikti kartu su kitais pa
švenčiau 4 metus. 

— Buvote ir Tautos fondo pir
mininkas? 

— 21 metus buvau Tautos fon
do pirmininkas ir per tą laiką Vil
kui surinkom tper milijoną dole
riu. 

— Dabar, atrodo, ramiai poil
siaujate pranciškonų prieglobsty
je? 

— Laikau lietuviams Mišias, e-
su kviečiamas su paskaitomis, 
tik ką grįžau iš Romos, — pasa
koja prel. J. Balkūnas, — o mudu 
su prel. Pr. Jūrų esam pirmieji 
garbės nariai liet. pranciškonų 
vienuolijoje. Prel Pr. Jūras daug 
padėjo aukomis, liet. pranciško
nams kuriantis Kretingoje. Aš gi 
padėjau su kitais lietuviais kle

bonais jiems įsikurti Nevv Yorke. 
Vyskupas net nustebo, kai vi
su Nevv Yorko liet. parapijų 'kle
bonai nuvykom pas vyskupą ir 
visi kartu prašėm, kad vyskupas 
leistų pranciškonams kurtis. 

Taip prel. J. Balkūno ir kitų 
lietuvių klebonų nemažai įtakos 
Nevv Yorko vyskupui dėka pran
ciškonų įsikūrimo kelias New 
Yorke buvo žymiai lengvesnis, 
negu St. Petersburge. Bet tikėki
me, kad ir St. Petersburge l iet 
katalikų misijai kelias toliau ne
bebus dygliuotas. Juoba ir klebo
no kun. T. Degučio sveikata nė
ra tvirta, o jo populiarumas vie
tos lietuviuose didelis. 

KIMBANTI ŽUVELE 

Japonijoje gaminama, radiolo-
katoriai žvejams. Prietaiso ek
rane dugnas vaizduojamas rau
dona spalva, įvairūs paskendę 
daiktai — geltona, o žuvys — 
žalia, š is prietaisas labai pa
lengvina mėgėjišką žūklę, bet 
susilaukė aštrios kritikos — 
juk daro beprasmišką pačią 
mėgėjiškos žūklės esmę, panai
kindamas atsitiktinumo elemen
tus, sulygindamas naujoko ir 
patyrusio žūklautojo galimybes. 

Išeivijos politinė veikla negali | atvykti į Raškovo paimti Eucha 
mynais sudarymui. Šioj antrojoj : būti nepriklausoma nuo įvykių! ristiją, bet jo negavo, dargi griež-
komisijoj turi būtinai įeiti Vii- Lietuvoje. Būtų tragiška, jei mes tai uždrausta lankytis į Raškovo 
niaus krašto sąjunga ir Mažo- skatintume tėvynėje veiklą, ku- j Valdžia bijo, kad atvykdamas ISSR. T a i Jūsų autoritetas bus ap- Jekto bažnyčią. Prel J. Balkūnas 
šios Lietuvos rezistencinis sąju- riosi negalima pateisinti tarptau- kunigas nesustiprintų tikinčiųjų i M u g a m ū s u k u n i į kuriam vai- džiaugiasi, kad Šv. Kazimiero liet 
dis. Kai Lietuvai pasiseks išsiva- j tinės ir tautinės padėties akivaiz-. dvasinio gyvenimo. Valdžia, su-1 - - - — -•-•-•- <^ T>- ._ I .-.._. i.-. 
duoti iš vergijos ir atkurti savo j doje. Visi mūsų politiniai veiks- naikinusi bažnyčią, visomis jėgo-
valstybę, tai bus išsiaiškinti vi- į niai turi atsisukti veidu į Lietu-1 m i s stengiasi sunaikinti ir dvasi 
daus santvarkos klausimai, ku
rių išeivija sėkmingai spręsti ne
gali. 

Prelegentas pasiūlė, kad Liet. 
Bendruomenė drauge su kitais 
veiksniais prašytų Šv. Sostą, kad 
Vilniaus arkivyskupija, esanti 
okupuotoje Lietuvoje, būtų pri
jungta prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos, taip pat ir Karaliau
čiaus sritis būtų išimta iš Lenki
jos bažnytinės provincijos ir pri
skirta Lietuvos bažnytinei provin
cijai. 

Politinė veikla priklausoma 
įvykių Lietuvoje 

Algimanto Gurecko praneši-

vą, kad galėtų suvokti ir pada
ryti tikslias veiklos išvadas. Mū
sų tarpe vis dar reiškiasi kraštu
tiniai tautos izoliacijos siekią 
veiksniai. Jie tik drumsčia visuo
menę ir kenkia tautos laisvės ko

ne šventovę, kad įvyktų Kristaus 
žodžiai: "Užgausiu piemenį ir a-
vių kaimenė išsisklaidys" :ML 
26,32). Me$ čia pateikiame Jūsų 
Šventybei tik porą atvejų iš dau-

džia grasina ir neleidžia dirbti 
kunigiško darbo, kad mes nelik-
tume našlaičiai be dvasios tėvo 
ir be dvasinės pagalbos. 

Su gilia pagarba 

Sovietinės Moldainjos katalikai 
Prie šio Moldavijos katalikų 

rašto buvo prijungtas kitas tokio 
turinio: 

Jo šventenybei popiežiui Pau
liui VI. 

svarbūs politiniai darbai. Jie yra 
Bendruomenės darbai. Referen
tas tvirtino, kad iki šiol neturėjo
me kultūrinės politikos. Kultūri
niai darbai neplanuojami pagal 

mui koreferentas buvo dr. Tomas . tautos reikalavimus. Bijome bū-

gybės, kur persekiojama mūsų j 
vai. Išeivijos kultūrinė veikla yra į kunigas ir mes patys. Ne kartą 
svarbesnė už politinę veiklą tau-j važiavome į Maskvą protestuoti, 
tinio identiteto išlaikyme. Objek- bet Maskva patvirtina vietinės 
tyvios tautos istorijos pristatymas,: valdžios elgesį ir grasina kunigui 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo]"pasikalbėti su juo atskirai", kad! Sovietinėje Moldavijos respub-
vertinimas, kūrybinių talentų | "turėsiąs atsakyti savo keliu", e-į lįkoje krikščionys katalikai yra 
skatinimas yra taip pat labai są, "tenemano Moldavijoje at-: liūdnoje padėtyje. Respublikoje, 

gaivinti tikėjimą", o už tai, ką j kur yra 15,000 katalikų, yra tik 
jau iki šiol padaręs, "turės griež- vienas kunigas, kuriam valdžia 
tai užmokėti". visokiais būdais kliudo eiti savo 

Mes maldaujame Jūsų Šventybę ganytojiškas pareigas. Didelis 
intervenuoti pas sovietinę vai- j skaičius Moldavijos katalikų ne-

D .. . T. E , . . . , , ,dži{* savo autoritetu, kad ir mes i turi galimybės atlikti išpažintį ir 
Remeikis. Jis pranešimo neknti- ti atviresni kultūrinėms apraiš-1 katalikai, kurie gyvenam Molda- i dalyvauti šv. Mišių aukoje. Tai 
kavo, bet tik praplėtė, patiksli- į koms Lietuvoje. 
no ir papildė A. Gurecko min-j Jtampa tarp pavergtos tautos 
tis. Jis toliau ryškino PLB politi- Į ir režimo yra reikalinga tautinei 
nės veiklos planus, kurie buvo sąmonei palaikyti. Kalantos ne
pristatyti VVhite PLains, N. Y., roišką susideginimą ir demonstra-
veiksnių konferencijoje. Kurie se- cijas Kaune ir Vilniuje mūsų iš-
ka gyvenimą Lieruvoie, 
kad ten vis stiprėja represija ir pe
simizmas. Net sovietinio reži
mo viršūnėse jaučiasi išsisėmi
mas. Lietuvai naują konstituciją 
pristatė ne lietuvis komunistas, 
bet iš Maskvos atshjstas partijos 
antrasis sekretorius Cbarazovas. 
Nebuvo pavergtoje Lietuvoje net 

mato. | eivija priėmė labai entuziastiš
kai, beveik skatinančiai. Tačiau 
konfrontacinės politikos mes ne
turime nei skatinti, nei neigti. 
Turime būti labai santūrūs, kad 
nebūtume kalti už kraujo pralie
jimą ir kad nepakenktume tau
tiniams interesams. 

vijoje, galėtume naudotis sąžinės į dėsto Moldavijos katalikų laiš-
įaisve, galėtume laisvai išpa
žinti savo tikėjimą ir atlikti reli
gines pareigas, kad mūsų kuni
gui būtų leista be kliūčių lankyti Krikščioniškojo 
tikinčiuosius ir aprūpinti Molda- j tikinčiųjų teises 

kas Jūsų Šventybei. Laiškas nepa
sirašytas, nes pasirašantieji būtų 
visaip represuojami, bet mes, 

komiteto ginti 
Soy. Sąjungoje 

misija St. Peterburge yra visus lie 
tuvius katalikus jungiantis kūnas. 
Čia įsikūrę liet. pranciškonai ap-
tildė ir gausų "ružavąjį" elemen
tą. 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendres romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie šį romaną r a š o : 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pris tato Iietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, be t tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekianti aukštų idealų, giliai religingą, suprantanti so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 nr . ) . 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus i r patrank
ius. Ištisai visa knyga y ra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tars i užsimiršti, kad t o r i knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pa ts pasijunti be
sąs t a rp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 42 n r . ) . 

Knyga gaunama "DRAUGE" ir pas platintojus 
Kaina $3.50. 

— O kaip apie lietuvių orga
nizacijas? — paklausiu prelatą. 

— Visoms patriotinėms organi 
zacijoms pritariu ir prie jų jun-
giuosi. Kartą pas mane iš Cicero 
atvažiavo Zuzana Juškevičienė 
perkalbėti, kad jungčiausi į 're-
orgus'. Atsakiau, jog nieko neno
riu reorganizuoti, tobulinkime 
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AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
i VAIDILŲ KANKLfiS 
| GROJAME JUMS 

| SU ŠOKIU IR DAINA 

lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "CtarVonis" 

fernjo L.S.T. Komi Neo-Lfthuania orfcestras. vadovau-
Algirdo M<*testavičiau». įdainavo A runas Gaa- \ 

įgrojo L.S.T KorpI Neo-LMuac* 

vijos katalikų dvasios reikalus, i nariai, paliudijame laiško aten-
Mes prašome viso laisvojo pašau- j tiškumą. Sio laiško kopiją gavo-
lio katalikų maldų ir Jūsų palai
minimo mūsų kunigui Vladislo
vui Zavalniuk ir mums, jo kai
menei (Moldavijoje yra apie 
15,000 katalikų). 

Mes maldaujame padaryti 
Su diskusijomis ir klausimais, taip, kad gautume Jūsų palai-

me kaip tik iš katalikų, atvyku 
sių iš Moldavijos. 

Tikimės, kad Jūsų ganytojiška 
širdis nebus nejautri savo dvasios 
vaikų kančioms ir reikalams. 

Maskva, 1978m. sausio 10 d. 
Pasirašė Kun. Gelb. Jakunin, 

ipras'u propagandiniu svarsty j kuriuos dr. T. Remeikis suma- minimą raštu, vardu ir adresu diakonas Varsonofij faibuįin Vik-
mų, kokie paprastai po tokių niai ataakinėjo, baigėme priei-; mūsų dvasios ganytojo Vladislo- tor Kapitančiuk ir Vadim 
dokumentų paskelbimo seka. Ne-1 pietinius seimo svarstymus. 2 | vo' Zavalniuk: Pavlodarskaja uL.ĮSčerlov 

KALNUOS DAINUOJA "BALTIJA" ir L.S.T. Korp! Neo-UttnftoJa 

1 KOKIAIS KELIAIS 
i Aš KELIAUSIU 

IfefaKVO "BALTIJA vyro kvtntstar 

ofrKtO 
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MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE 
E. Sakadolskis pranešė, kad etinėmis lietuviškomis organiza-

Wisconaino universitete svar-. ei jomis, veikiančiomis laisvame 
stytas klausimas, kaip prista-, pasaulyje ir kovojančiomis už 
tyti žmogaus teisių klausimas Lietuvos laisvę ir su organiza-
mokiniams. Gražina Ross skai- rijomis, kurios rūpinasi tietuviš-
tė paskaitą tema: "Tėvų komi-jkos kultūros išlaikymu ir lie-
tetų reikšmė Utuanistiniame tuviškų mokyklų rėmimu. 
švietime"., Lietuvoje tėvai ne-; _ „ ^ . ^ . , , . . . 

v. . y , . . . . , , , R. Bartuskiene kalbėjo apie 
tureio dideles teises mokvklose, i ,. , . . . , 7r u— -xi -i • i i i jaunuolio asmenvbės ir identite-nes valdžia išlaikė mokyklas. r , . ' 

,to formavimą. 
Čia lituanistinis švietimas ne
privalomas, todėl reikia, kad tė
vai leistų savo vaikus į litua
nistinę mokyklą ir ją išlaikytų. 

Čia iškyla ir mokytojo parei
ga sueiti į kontaktą su savo 
mokinių tėvais. Mokytojas turi 
sukviesti savo skyriaus mokinių 
tėvus ir susitarti, kaip palaiky
ti ryšius. Klasių atstovai pade
da suorganizuoti mokyklos 
vakarus. Tėvai padeda mokyto
jams rengiant konkursėlius 
klasėse, varžybas, padeda pa
gaminti mokslo priemones. Rū
pestingi tėvai užpildo visus li
tuanistinės mokyklos trūkumus. 

Birželio 30 d. Vliko pirminin
kas dr. K. J. Valiūnas tarė žodį, 
šiltai pasveikindamas susirinku
sius mokytojus. 

Bronius Krokys buvo dienos 
puTnininkas. J is pristatė pas
kaitininką J. Kavaliūną paskai
tai: "Lituanistinių mokyklų ir 
švietimo vadovų darbų derini
mas PLB apimtyje". Prelegen
tas davė statistiką, kiek kuriais 
metais mokėsi lietuviškose mo
kyklose, pradedant nuo 1946 
m., kai buvo 9926 mokiniai, o 
1977-78 m. tik 1824 mokiniai. 
Mokinių mažėjimo priežastys 
— vis didėjantis išsiskirstymas. 

D. Polikaitienės referatą per
skaitė Vilius Dundzila, nes ji 
negalėjo atvykti. Ji pasisakė 
už specialios — pagelbinės kla
sės reikalingumą lituanistinėje 
mokykloje. 

Pranešimus padarė apie sa
vo lit. mokyklas Juozas Kuka-
nauza iš Venecuelos, kur veikia 
lituanistinės mokyklos, nors 

Mokytojų studijų savaitės dalyviai Toronte. Viduey pirmoj eilėj — vysk. A. Deksnys 

NARKOTINIAI VAISTAI IR JŲ 2ALA 
JONAS PRUNSKIS 

Lietuvių kalboje literatūros 
. apie narkotikus ir jų pavojų be

trūksta mokytojų ir vadovėlių. <• veįk neturime, todėl aš šį tą apie 
K. Juras iš Anglijos, kur yra \ t a i painformuosiu. 
apie 500 lietuviško jaunimo. | 
Prel P Ragažinskas iš Brazi- Kiekviename didesniame mies-
Ujos. kur pradėjo veikti Sao t e k a s m e t m i r š t a vienas kitas lie-
Paulo lietuviška mokykla. Rai- !UV1° funus a r d u k r a d e l n a r k o t l " 

kų. Narkotinių vaistų yra gana 
daug ir apie juos visus neįmano
ma suminėti. Narkotiniai vaistai 
yra pavojingi, nors jie medicinoje 
vartojami labai mažose dozėse. 
Daug kas juos vartoja apsisvaigi-

mokykla,' nimui. Visi narkotiniai vaistai 

nis Baliūnas iš Vokietijos, mo
kęsis Vasario 16 gimnazijoje, 
nušvietė tos gimnazijos reikšmę 
ir reikalingumą. 

Kolumbijoj šiuo metu nevei
kia pilna lietuviška 
nes lietuviai išsiskirstę po visą juodoje rinkoje yra labai bran-
kraštą. Bogotoje gyvena di- gūs. Jų prekyba verčiasi žmonės 
dėsnis skaičius lietuvių, bet lie- ! mažiausiai suprasdami apie jų 
tuvių tarpe jaučiamas lietuvy- nuodingumą. Didesniam pelnui 
bės atgimimas. Veikia dvi jau- padaryti, dažnai į tuos vaistus 
nimo stovyklos, kurios daug pri- įmaišo priemaišų. Tai dažnai pa
sideda prie lietuvybės atgi- didina apsinuodijimo pavojų, 
mimo. Algis Milvydas iš Aus- V i e n a s .. p a v o j i n g i a u s i ų 
tralijos pranešė, kad Melbourne 
veikia sekmadieninė mokykla, 
kurią lanko 70—80 mokinių. 
Adelaidėje yra dvi mokyklos. 

džių veikia kaip stimulantas, vė 
liau seka depresija, bei chroniš 
kas apsinuodijimas, nenormalus 
miegas. Jį rečiau vartoja kaip opi 
umą, ir jis mažiau žalingas. 

Rūkymas irgi yra priskiriamas 
prie narkotikų grupės dėl nikoti 
no. Kas pamėgina nikotino įleisti 
į veną, tai organizmas vėl to rei
kalauja. 

Vienas iš 
kotikų skaitoma opiumas, morfi 
jus, heroinas, methodone. Opiu
mas yra išdžiovintas skystis iš ne

viešose mokvklose Drieauelio' i r T C " " ' A" . - " I . prinokusios aguonos galvutės. 
Viešose mokyklose pneauguo M e l b o u r n e d a r v e i k i a u e t u v i u M o r f i j u c a l k a i o i d a s , t. y., ^ . 
mažėjimas nepavoungas, bet | k a l b o s kani± Mokyklos išlai- g r i n d i n ė o p i u m o d a l i s . Heroinas 
ht. mokyklose yra b u d n a s r e i s - ! k o m o s a u s t r a l ų v a I d ž i o s . Mary- į u n a m a J m o r f i j u š i l d a n t i š t i r . 
kmys. Mums reikia tuo susrru- l t ė Barzdžiūtė iš Argentinos p i n t 0 a c t 0 r ū g š t y K ^ ž m o g a u s 
pinti. Reikia formuoti lietuvis-; p r a n e š e > k a d č i a v e i M a 3 U e t u . g £ ^ ^ m o r f i j u CMo^ 
ką dvasią jaunime ir ryžtą at-• v i g k o 8 mokyki. B J A V lit. randamas opiume mažuose kie^ 
gauti Lietuvos laisvę. JAV vei- mokyklų 
kia 12-kos metų lituanistinės «Į« 

Alkoholis ir barbitūratai suda 
ro vieną narkotikų grupę. Vokie 
čiai išrado sintetinį barbitūratą. 
Dabar yra virš 50 jo rūšių bei 
pavadinimų. Barbitūratų veiki
mas labai panašus j alkoholio 
veikimą. Kaip prie barbitūratų 
taip ir prie alkoholio pripranta
ma. Chroniško apsinuodijime 
barbitūratais pažymiai yra beveik 

I tie patys kaip ir alkoholio. Pripra-
n a r " ' tus prie barbiturų, kaip ir prie al-

gamtą, žaisti. Svarbu, kad jauni
mas būtų visą laiką užimtas. 

DRAUGAS, panktadienifl, 1978 m. liepos mėn. 14 d. 5 

SĄRAŠAS LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU, 
K U R I O S V E R T O S D Ė M E S I O : 

PRAŠOME ATKREIPTI DtMESĮ { ŠIUOS KORINIUS: 

J. VAZNELIS — {vairių dainų rečitalis. Kaina $6.00. 
A. DVARIONAS, Rinkinys 25 — lengvos Šokių muzikos: Liūdna man be 

tavęs — tango, Daina man padės gyventi — fokstrotas, Tik man tu priklau
sai — fokstrotas ir kiti puikūs, malonūs šokiai, viso 12 ir kaina tik $6.00 

BICKTENĖ, PRUDENCUA, Plokštelių albumas, 8 dainos: Mik, mazute. 
Daina apie sesytę ir kitos reto gražumo. Kaina tik $8.50. 78 greičio. 

BUDRTONO BR. Plokštelių albumas, 10 dainų: Kas subatos vakarėlį, Tė
vynei, Šauksmas ir kitos reto gražumo dainos, {dainavo Br. Budriūno kvar
tetas. Kaina $12.50. 78 gr. 

19 — Rinkinys. Dainuoja D. Dolskis. Groja M Hoftneklerio orkestras. 
Viso yra 10 šokių muzika su tipingais žodžiais: Čigones akys, fokstrotas. Ka
riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, tango. Su 
armonika j Braziliją,. Onyte, einam pašokti, fokstrotas ir visa eilė kitų. 

26 — Rinkinys. Dainuoja A. Sabaliauskas: Septintame rojuje, anglų val
sas. Mūsų susitikimas, tango. Marytė mėlynakė, fokstrotas. Jaunystės meilė, 
tango. Aldona, tango. Ta naktis, anglų valsas. Kodėl neatėjai, fokstrotas ir 
visa eilė kitų šokių su žodžiais ir linksmąja muzika. 

15 — Rinkinys. Dainuoja Birutė Tamošiūnienė: O ramunėle, pasakyk, 12 

Nitrous oxide vaistai vadinami 
augalo. Jis stiprina nervų siste
m ą ir duoda gerą jausmą. Amphe-
taminai yra sintetiniai vaistai, vei- i ~ * 
kią kaip kokainas. Tik jo veiki- i * v a i r i ų S o k i ų - A " 8 ^ 0 8 m u z i k a i B- Tamošiūnienę laiko viena iš geriausių 

. . . . . . I tos rūšies dainininkių 
m a s ilgiau trunka. Juos vartoja į SVAJONIŲ SŪKURYJE. Dainuoja B. Tamošiūnienė. 12 moderniSkų 
preš nemigą ir depresiją. Mediči- šokių, jgrojo vienas iš geriausių orkestrų Bernie Daggau Australijoje. Kur 
noj kokainą vartoja anestezijai, lygios lankos, tango. Amour, Beguine. Laukiu, sugrįžk, valsas. Nuostabus 
Prie jo kartą pripratusi norisi vis berniukas, Cha, cha. Klajojančios rožės, lėtas fokstrotas. Ilgesys, tango. 21-
didesnių dozių. Vėliau gaunasi! **>"**;. valsas; **« « • ? * K

mfnb°- J*2*"*' t a n g o ' Ken8ūn* s a m b o ' 8amr 
. . . . . . j i j ; b*- Sudie, anglų valsas. Gal būt, gal būt, bolero. 
haliucinacijos: atrodo, kad po oda | ^ _ Rinj^ys I v a i r ū s daimninkai, chorai ir orkestrai atlieka: Kauno Ka-
bėgioja skruzdės, vabzdžiai gyva- ro muziejaus vėliavos nuleidimas I ir n dalis. Ko vėjai pučia.. Kur lygūs lau-
tės. Ilgainiui gali protas nusilpt v kai. Karo Mokyklos choras. Marš, marš, kareivėliai. Karo Mokyklos choras 

• * — * ' T T\~4._..«.«„ J„ \7 TVmailra atliMrn SlltftmS tamsi naktU 

,-• Gečienė iš Philadelphijos, O.; narkotikų, kurie panašūs natūra-
mokyklos ir dėlto turime gerės- R a ^ e n ė * u^ Angeles, Ribo- l i a m morfijui ar heroinui. Tai me-
mus rezultatus. ^ e n ė iš Brocktono, D. Sulskie-: thadonas, niepiridinas ir kiti. Opi-

Diskusiiose dalyvavo J Ja~ l n ė i š 0 m a h o 8 > D a n u t ė Grajaus- urną vartoja per burną ar pašil-
•*• » r % C , „ „ A -luroJ^r,^ k a i t e i š Hartfordo, Rasa Šoliū- džius alsuoja jų garus. Morfijų saitis. M. Drunga, A. Masionis. .. I . , ; . 6 , . 
T... , . „ v . _ naite iš Lemonto, DI., V. Augu- ir heroiną leidžia po oda i mus-
Kitus prelegentus Br. Krokys " , ' ' 7° • ? _ F , . 
. . . . n p ,.. -f- o lyte is Clevelando, Br. Kroklys kulus ar i veną. Codemą ima per 

Bartuškienę ir A. Dundzila temai: "Mokinių tautinės tapaty
bės ugdymas". Pagrindinės 
mintys — svarbu jaunimą pa
grindinai supažindinti su Lietu
vos istorija, kad jie galėtų ir 
svetimtaučius siipažindinti. Taip 
pat supažindinti per visuome
nės mokslo painokas su pagrin-

iš Rochesterio, V. Stanevičienė burną. Visi šitie vaistai veikia i 
iš Kanados, J. Jasaitis iš Chi- j centrinę nervų sistemą, t. y., ma-
cagos Kristijono Donelaičio mo- žiną skausmą, ramina nervus, su-
kyklos. ! kelia miegą, mažina kosulį ir vi-

Studijų savaitę uždarė trum-1 duriavimą, iššaukia baimę, ve
pu žodžiu B. Juodelis, padėko- mimą, kvėpavimo sutrikimą, o di-
damas susirinkusiems mokyto- dėlės dozės sąmonės netekimą ir 

mirtį. Pripratęs žmogus prie opiu
mo, nuo jo sunkiai gali atprasti. 

jams ir svečiams. 
Alicija Rūgytė 

! koholio, atprasti labai sunku. Štai-
! ga nutraukus vartojimą, gaunas"' 
j baimė, s i lpnumas, drebėjimas, vė-
' mimas, konvulsijos, haliucinaci

jos. Barbiturai gali pakeisti alko
holį ir atvirkščiai. Alkoholis par
davinėjamas laisvai, o barbitūra
tai su gydytojo parašu. 

LSD (d - lysergic acid diethyl-
amid) ir marijuana vadinami hi
pių narkotikais. Prie LSD nepri 
prantama. Vartojamos labai ma 
žos dozės. N u o L S D gaunasi gir 
tumas, nekontroliuojamas juokas 
LSD iššaukia dideles haliucina 
jas, bet medicinoje vartoja kaip 
vaistą alkoholikų gydymui. LSI? 
vartojimas šalia medicinos yra už
draustas, bet juodoje rinkoje gali
ma jo gauti. Tai yra labai pavo
jingi narkotikai: dėl jų pasitaiko 
daug žmogžudysčių ir savižudys-
cių. 

Marijuana yra kanapės lapai. 
Hashish yra 5 kartus stipresnis už 

užeiti nemiga po kelias paras, 
iperitas sumažėja. Ilgiau varto-
: ant amphetaminą, tiek nusilps
ta protas, kad gali privesti prie vi
siško išprotėjimo. 

PRIGĖRĖ 

Marąuette Parko ežerėly pri
gėrė M. Wallow, 17 m., atvy-
'•cęs į svečius i š Mokenos, 111. 
Prigėrė naktį j sekmadienį. 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
'346 W. 69th S t , ML 776-1486 
llimillllllllllllllllllliuuuillllllllllllllllll 
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a. V I L I M A S 
M O V I N G 

'pdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-188'? arba 376-5996 
iiiiimiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiimiimiii 

nes organizmas tada jo labai rei \ marijuana. Juos vartojant gauna 
kalauja. Opiumą vartojančių | si haliucinacijos kaip nuo LSD 
Amerikoje yra apie 300 tūkstan 

!čių. Heroino dozė 40 mlg. kai 
nuoja juodoje rinkoje apie 20 dol. 
Prekyba šfoje srityje yra labai 
pelninga. Heroino kilogramas iš 
užsienio kainuoja 10 tūks. dol. 
Ant gatvių pardavėjai už narko 
tikus išrenka už 1 kg. apie 225 
tūkst. dol. Tokios kainos narkoti 
kų vartotojų veda prie vagysčių 
ir žmogžudysčių. 

Sintetinio opiumo pakaitalas 
yra methadonas. Methadoną var 
toja kaip pakaitalą atpratinimui 
nuo morfijaus ir heroino. Jis irgi 
yra narkotikas, bet labai pigus ir 
neturi tokių blogų pasekmių. 
Kai kuriose Amerikos valstybėse 
yra valdiškų ambulatorijų, ku
rios atpratinimui nuo heroino ir 
morfijaus duoda mathadoną — 

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lit. mokyklos vadovybė 1977-1 dozė vieną kartą į dieną per bur 
78 m tn. I-je eil. iš k. į d. Irena Bukaveckiene, direktoriaus pavaduoto- Į n ą Methadonas palengvina gy 
ja pradinė* mokyklos'reikalams, direktorius Julius Sirka. vkedirektorė | v e n i m o n u o t a i k a S 5 sumažina de 
Danute Bmdokiene; II-je eil. Tėvų komiteto pirm. Jonas Vanakojis,! •• p • _+ • 
mokyklų inspektorius Jonas Bagdonas ir parengimų vadovas Vytautas ' P r e s , H- Pripratus vartoti opiumą, 
Gutauskas Nuotr. Jono Tamulaičio j ir stipriausios valios žmogus be 

į methadono pakaitalo nenustos jį 
vartojęs. 

i 

GELEŽIES AMŽIAUS i minti ginklus — kardus, ietis, j Yra gana sunki procedūra at- £ 
PRADŽIA I skydus ir šarvus. Kaip tik gėle-1 prasti nuo opiumo, kuri iki šio. g 

'žiniai ginklai ir padėjo hetamej šimtmečio pradžios buvo laisvai j 5 
Archeologiniai tyrimai rodo, išplėsti savo įtaką į Vakarus ir, pardavinėjamas ir buvo gana pi- | g 

kad pirmieji geležį pradėjo nau- Rytus. Savo nenugalimais gin- j gus. Šio šimtmečio pradžioj laisva , = 
doti hetai prieš 3400 metų. He- klais hetai taip įgąsdino Egipto prekyba buvo uždrausta ir dabar -
tai gyveno Mažoje Azijoje. Jų faraoną Ramzį H, jog šis bu-1 medicinoje opiumas parduoda 
geležis buvo prastos kokybės vo priverstas sudaryti su jais; mas tik su gydytojo parašu. 

- turėjo tuštumų, užpildytų taikos sutartį ir tuojau pat iš- Kofeinas taip pat pavojingas. 

Marijuanos įtakoje įvyksta daug 
įvairių kriminalinių nusikalti
mų. Marijuanos vartojimas veda 
prie stipresnių narkotikų varto
jimo ir paskui prie nervų sutriki
mo, plaučių ligų. Marijuana var
toja Amerikoje apie 15 mil. žmo
nių. 

Kovai su narkotikais JAV ir Ka
nadoj steigiamos taip vadinamos 
"Free elinies", kur ligoniai priima
mi, neklausiam pavardės ir ne
pranešant policijai. Kai kuriuose 
miestuose steigiami jaunuolių 
narkotikų centrai supažindini 
mui su narkotikais ir jų žaladDaug 
padedama ir mokyklose aiški
nant narkotikų žalą. Vartoti nar
kotinius vaistus jaunuoliai pra
deda, kad pabėgtų nuo vienatvės, 
depresijos, įvairių nepasisekimų, 
arba dėl draugų įkalbėjimo. Čia 
daug gali padėti tėvai. Jie turi ne
leisti vaikų su jais daugiau užsi
imti, sportuoti, važiuoti drauge į 

'0> — 20% — S0<£ piftjra mokėsite 
u i apdrnadą nuo ogūtos Ir automo
bilio pas imu. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3309 H Wert »5th Strert 

Chicaco. UHnoU 
Telef. GA ( M M 

W5E* ^ĮBRED-

Senas kanklininkas J. Petrausas ir V. Dineika atlieka. Sutems tamsi naktu
žėle, Geležinio vilko maršas, atlieka Karo Mokyklos choras. Vaidylos malda, 
J. Petrauskas ir V. Dineika atlieka ir visa eile kitų. 

22 — Rinkinys. Antras literatūros vakaras. Atlieka šie asmenys: Ada 
Karvelyte, Dr. A. Šešplaukis-Tyruous, Gražina Tulauskaite-BabrauskienS, 
Anatolijus Kairys ir Juz8 Vaičiūnienė. Viso 40 kūrinių. Visus kūrinius skaito 
patys autoriai. Juk daug kam minėti asmenys pažįstami, o vienos jau ir gyvų
jų tarpe nėra. Argi neįdomu jų balsus išgirsti? 

23 — Rinkinys. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai skaito savo 
kūrinius, tai būtent šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba
ronas; Birutė Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema-Katiliškienė ir Dr. Henrikas Na-
cys. Argi yra daugelis, kas minėtų asmenų nepažįsta? Tai gal tie jau ir įsigi
jo šį plokštelių albumą. O kurie nepažįstate, tai verta įsigyti, išgirsti minėtų 
penkių autorių karybas ir jų balsus, šių plokštelių albumą išleido Jonas Kar
velis. 

TORONTO LIETUVIŲ CHORAS "VARPAS". Virš 60 dainininkių-kų vy-
rj ir moterų šį albumą išpildė. Viso yra 14 kūrinių, operų arijų: Faustas, Ne-
bueco Vergų daina, Romeo — Julija, Parduotoji nuotaka, Vibus Tellis. Tiro
liečių daina. Lietuvių komp. A. Vanagaičio, Em. Gailevičiaus, Gudavičiaus, 
J. 21evičiaus, Br. Budriūno, J. Zdaniaus, K. V. Banaičio ir kitų. šis albumas 
skaitomas labai aukšto lygio. 

Antrieji 2IRG1NĖLIAL Kūryba Birutės Pūkelevičiūtės. Tai yra vai-
čiams jaunesniems ir vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių. Visiems vaiku-

; čiams verta pasiklausyti, įsigyti šį albumą. 
ZUIKIS PUIKIS. Šio albumo kūrėjai, leidėjai: Indrė Pauokaitė-Tijūne-

! lienė, Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai, Donatas Tijūnė
lis. Viso yra 39 kūriniai, pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kiš-

' kiai. Kaimai. Miškai. Lietučiai ir visa eilė visokių įvairenybų. Visi o visi tė-
! vėliai šį plokštelių albumą turi nupirkti savo jaunimėliui. 

30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras atlieka savo ir kitų autorių dainas. Tai 
i yra trisdešimties metų darbo jubiliejinis plokštelių albumas. Viso yra 28 kū-
I riniai. Kas dar jo neturi, prašome įsigyti. Dirigentas A. Mikulskis. Kaina tik 
$12.00. 

18 — Rinkinys Dainuoja A. šabaniauskas. Algimantas lAackus per Mar
gučio radijo sakydavo: Neužmirštamas šabaniauskas. Tai jo paskutinioji 

i plokštelė, tai yra albumas viso 12 kūrinių. Su orkestru ir dainavimu. Visus 
I kūrinius sunku išvardinti, prašome šią paskutinę plokštelę-albumą įsigyti. 

Nr. 222 
Dainuoja S. Cltvaras. Tremtinio daina ir kitų dainų ir 

KAIP S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Paruošė — 

OipL teis. Praną* Sulas 

Testamentai su legališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 

2 — Rinkinys, 
operų viso 13 kūrinių. 

3 — Rinkinys. Dainuoja 12 dainininkų ir penki chorai. Linelį raunu ne 
viena, 15 rytų šalelės, Palankėj, palankėj, Alutis. Choras. Viso 12 įvairių dainų. 

4 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas Traviatą. R. Marijošius. Trys 
chorai dainuoja 12 įvairių operų ir liaudies dainų. 

5 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas operų arijas iš Pajacų, Tos-
kos ir kt. Dainuoja 3 operos chorai įvairias arijas ir lietuvių liaudies dainas. 

6 — Rinkinys. Dainuoja Kauno Įgulos choras: Lietuvos himnas, Malda 
už Tėvynę. Jurgis Petrauskas su V. Dineika: Ar žinai, broli, kaip mano tė
vynė toli. Dainuoja V. Grigaitienė: Pasakykite jai... Gražinos arija. Kipras 
Petrauskas 

7 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas: Prapuoliau motulė, Du bro
liukai kunigai. Stepas Graužinis: Kai mes augom du broliukai. Dainuoja A. 
Rutkauskas. V. Orentas: Mano gimtinė, Užginta daina, Ispaniška meliė. 

9 — Rinkinys. 14 i^airių tautinių šokių: Kepurinė, Mikita, Subatėlė, Blėz-
dinginis Jonkelis, Klumpakojis, Rezginėlė, Jonkelis, Juodasis Jonkelis, Malū
nėlis, Kubilas, Blezdingėlė, Džigūnas, Gyvataras, Ragučių polka 

10 — Rinkinys. Dainuoja A. šabaniauskas: Spaudos baliaus valsas. Sute
mų daina, — tango, Tu tik tu — anglų valsas, Rudens pasaka — slow fox. 
Nutilk, širdie — tango. Tai nebuvo meilė — tango, Rytiečių meilė — foks
trotas, Elytė — tango ir kiti. 

12 — Rinkinys. Dainuoja R. Mastienė. Miegužėlio noria — liaudies dai
na, Ar skauda man širdį — liaudyje dainuojama. Harm. V. Jakubėnas, Dukru
žėlė ir Aguonėlės, žodžiai Kazio Binkio. Mano rožė. Sapnas apie saulę, 

čia nuosekliai aptariamas testą- j žodžiai K. Bradūno. Gėlės iš šieno, žodžiai K. Binkio. 2uvelė, Schuberto. Ne-
menrų reikalingumas ir jų galia bei ! kantrumas, Pavasaris, Mignon, arija iš op. "Mignon". Myli nemyli, P. Mas-
nurodoma jų forma ir paduodami cagni Rozinos arija iš op. "Sevilijos kirpėjas", 
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei-1 849 — Linksmieji Broliai. Dainuoja J. Petrauskas ir Viktoras Dineika ir kiti: 12 įvairių kūrinių, įvairaus humoro iki ašarų. Studentiški kupletai. Seniau 

ir dabar, Miss Lietuva, Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas, Kum-
piškiuose nuovadoje ir dar 6 įvairūs humoristiniai kūriniai. 

850 — POEZIJA. Savo kurinius įkalbėjo Stasys Santvaras Ir Antanas 
Gustaitis. Tai yra pirmoji lietuvių poezijos plokštelė, patys autoriai savo kūri
nius skaitė, jų iš viso yra 28, visus išvardinti neįmanoma. Yra rimtumo iki 

*. ' . - . „ . . . i rimtumo, o humoro Uri ašarų. 
S0 centų persiuntimo Klaidoms. lĄ _ R i n ] d n v s TJAUDIES GIESMĖ. Dainuoja Tėviškes lietuvių evange-
IllinoU gyventojai pra&omi pridėti', likų liuteronų parapijos choras. Diriguoja mokytojas Jurgis Lampsatis. Var-
dar 5 proc. mokesčiams. " * ' *n~ l— T.v,,»»a«»c v « , v™ n ivairiu kūriniu, ku-

kiančius įstatymus, bet ir Vokieti
joje, Anglosaksų pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGE* 

$3.50; be tų formų — $3.00. Piras 

' gonais palydi prof. komp. Vladas Jakubėnas. Viso yra 11 įvairių kūrinių, ku 
rie yra labai gražiai, gerai atlikti, šis albumas yra vertas didelio dėmesio 

sukietėjusiu Šlaku, būdavo len- siųsti Šnipus j hetų miestus, 
gva suteikti bet kokią f orma. | kad nupirktų arba pavogtų 
Hetai pradėjo iš geležies ga- "juodojo metalo" paslaptj jm. 

! Veikia nervus, širdį. Yra kavoje, 
i arbatoje, kakao ir cola gėrimuose. 
Kofeinas veikia i smegenų plėvę 
ir keičia širdies mušimą, iš pra 

^iiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiHniHHKNimiiiHmiiiiiMniHUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiij 

Sportej Nepriklausomoje Lietuvoje ; 
JONAS NARBUTAS 

Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 j 
m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- j 
telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečian&os 
džiagos ir daugybė nuotraukų. 

Usakymus siųsti: 
"Drangas". 4545 W. 6Srd St , Chfeago, m. 60829. 
niinojaus gyventojai prideda estra 45 et. taksų. 

"nimimiiiiiiiHiHiii iimmiiiiimmmir »• 

• 029. — PRANAŠE DIDIS, kantata. Prof. VI. Jakubėnas, atlieka 1*^5-
i kės lietuvių evangelikų liuteronų choras. Dirigentas J. Lampsatis. Fortepionu 
palydi prof. komp. VI. Jakubėnas. Pirmojoje plokšteles dalyje solo palydi 
Leonas Gružas ir V. Grigelaitytė. Ši plokštelė yra lietuvių pirmoji tos rūšies. 
verta didelio dėmesio, muzikų ji yra įvertinta labai gerai. 

24 — Rinkinys. JONAS AISTIS. Ketvirtas lietuvių literatūros vakaras. 
J. Aistis skaito savo kūrybą. Viso 32 kūriniai, apie kuriuos nereikia kalbėti, 
tai yra jų vertę. Argi yra toks žmogus, kuris Jono Aisėio ir jo kūrybos nepa
žinotų? Kurie nepažįstate, prašom įsigyti. 

Nr. 223 

Visi šie plokštelių albumai kainuoja tik po $6-00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 68 St. Oiicago, m. 60629 
Užsakant pridėti S0 centų už kiekviena plokštelę persiuntimui 

— Pasilaikykite *į sąrašą, nes jis nebos dažnai kartojama*. — 

• 



DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. liepoe mėn. 14 d. 

KliiiifBii 
MELBOURNO DAINININKAI 

CLEVELANDE 

Liepos 8 d. įvykęs tolimosios 
Australijos lietuvių Melboumo 
dainos sambūrio koncertas Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos sa
lėje buvo tikrai reta išimtis, malo
n i staigmena ir didelis džiaugs
mas pamatyti ir išgirsti daininin
kus Clevelando scenoje ir įsiti
kinti , kad ir Australijos lietuviai 
•gražiai ir gerai dainuoja. 

Kad šis koncertas įvyko, Cleve
lando lietuviai labai dėkingi LB 
apylinkės valdybai, ypatingai jos 
pirmininkui Jurgiui Malskiui. 

Per 500 klausytojų erdvioje sa
lėje sekė koncertą, kuris prasidė
jo minutės tikslumu ir trumpu 
pirm. Malskio sakiniu: "Pristatau 
Melboumo dainos sambūrį". 

Scenoje 20 moterų ir 18 vyrų 
choras tautiniuose drabužiuose. 
Dirigentė Dana Levickienė, akom-
poniatorė Zita Prašmantaitė, ku
ri buvo ir dainininkė, kai chorui 
nereikėjo piano palydos. 

St. Sodeikos Šiaurės pašvaistė, 
išpildoma mišraus choro, nuo pat 
pirmųjų dainos akordų, nuste
bino gausią auditorija. Triukš
mingi ir ilgi plojimai bei bisavi- j 
iriai neatleido svečių dainininkų 
iki .pat koncerto pabaigos. (Cho
ro repertuaras jau buvo "Drau
g e " skelbtas, j o nekartosime). 

Koncertas baigtas giesme "Lie
tuva brangi". Publika sustojo ir 
ilgai plojo. Pakartota Alučio dai
na. Ramovėnų choro vadovas Ju
lius Kazėnas visus choristus apdo
vanojo jų naujai išleista plokšte
le , o mes rengėjai gėlėmis. 

Tautos himną giedant chorui 
ir visai salei, buvo užbaigtas dvi 
valandas trukęs koncertas. Kon
certas ilgai skambės klausytojų 
ausyse ir malonūs prisiminimai 
(rusens širdyse, nes daugeliui šio 
choro garsai buvo pirmutiniai ir 
paskutiniai. Nedaug progų pasi
taiko, kad šitokie ansambliai ga
lėtu susidoroti su tūkstančių my
l ių atokumais, išlaidomis ir lai
ku. Pasaulio lietuvių dienos To
ronte sudarė šią išskirtiną gali
mybe. 

Mišrus repertuaras: liaudies dai 
nos, liaudies dainų aranžamen-

Po koncerto parapijos kavinė
je LB apylinkės valdyba surengė 

j vakarienę, kur kartu su svečiais 
j dalyvavo ir daug klevelandiečių. 
j J. Malskis padėkojo fvečiams dai
nininkams. Jam atsakė Melbour-
no sambūrio pirm. Kęstutis Lyni-
kas, prisipažinęs, kad į Clevelandą 
(garsus savo ansambliais) važia
vo su drebančiomis lirdimis, pa
arėme muziką A. Mikulskį ir pirm. 
VI. Plečkaitį savo garbės nariais, 
todėl, jei blogai sudainuosim, bus 
ir jų kaltė — juokavo australie-
tis, įteikęs J. Malskiuį bumeran
gą ir Australijos žvėrelio išdirbtą 
kailiuką. Visiems dėkojo ir perda
vė Australijos LB linkėjimus. 

C L A S S I Fl E D G U I DE 
K E A L Į S T A T E 

Pedagogas J. Žilionis kalba Clevelande klebono kun. G. Kijausto pagerbimo 
akademijos metu. (Platesnis aprašymas paskelbtas vakar dienos "Drauge") 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

Iš Clevelando Melbourno dai
nos sambūris išvyko į Chicagą, o 
iš ten į namus — į Australiją. 
Laimingos kelionės ir dar ilgai ir 
šauniai dainuoti. V. R,ociūnas 

NAUJASIS MEDICINOS 

GYDYTOJAS 

Birželio 9 medicinos gydytojo 
diplomą Ohio valst. universite
to medicinos fakultete gavo Ri

mas Jonas Maurukas. Diplomo 
teikimo iškilmėse Columbus mies
te dalyvavo Rimo tėvai: dr. Jonas 
ir Dalia Kubertavičiūtė - Mauru
kai ir sesutės Daina ir Aida, pasi
puošusios tautiniais drabužiais. 
Maurukų namuose Elyrijoje nau
jąjį gydytoją pasveikinti buvo su
sirinkę giminės iš Chicagos ir 
Detroito. 

Naujasis lietuvių gydytojų šei-
imas gimė Toronte, ,. .,. . T . . -' IA-O T .• d.nelis aote Lietuvą. 

ie 19oi m.. .<ur io tėvas I „. „ ,. , ? 

Dr. Antanas Butkus, jau pen
kiolika metų dirbąs Clevelando 
klinikų tyrinėjimų centre lipidų 
srity, aktyvus LB-je, Liet. Tauti
nėje sąjungoje, Lietuvių gydyto
jų draugijoje, inžinierių drau
gijoje, dalyvaująs spaudoje su sa
vo specialybės straipsniais, vi
suomeniniais ir politiniais raši
niais. Su paskaitomis buvo nuvy
kęs į okupuotos Lietuvos Vilniaus 
universitetą, buvo pasiųstas su 
paskaitomis į Japoniją, lietuvių ir 
amerikiečių simpoziumų daly
vis. 

Vaišių metu linkėjimus perda
vė dr. Henrikas Salys iš Toledo, 
Ohio, klasės draugas, Raimundas 
Kudukis, LB tarybos prezidiumo 
pirm. dr. Henrikas Brazaitis, Ohio 
liet. gyd. draugijos pirm., prof. dr. 
Pranas Jucaitis, buvęs dr. Butkaus 
profesorius. Sukaktuvininkas, pa
dėkojęs už dovanas ir jo "senat
vės" priminimą, tarė trumpą žo
dį. 

Jaukiam ir kultūringam sukak
tuvininko pagerbimui vadovavo 
pats šeimininkas Balys, patiekęs 
dr. Butkaus biografinių bruožų, 
iškėlęs visuomeninę veiklą ir 
mokslinius darbus. Ilgiausių 
metų! 

SIMAS KUDIRKA 

Birželio 16 Clevelando City 
Foram klube kalbėjo Simas Ku
dirka. Šis klubas turi 1200 narių, 
mokančių metinį nario mokestį 
po 50 dol. Jam priklauso pramo
nės ir prekybos, mokslo ir visuo
menės veikėjai. Jame savo prane
šimus yra darę labai iškilūs ame
rikiečių asmens. Neteko girdėti, 
kad šiame klube būtų kalbėjęs 
anksčiau koks lietuvis.* 

Gailė Klimaitė priklauso šiam 
klubui ir jai pasisekė įtikinti klu
bo vadovybę, kad pakviestų Simą 
Kudirką, jo knygos pasirodymo 
proga. Prieš pranešimą — pie-

jtūs, prie klubo buvo dalinamas lei-

mas Kudirka tuojau išvyko į New 
Yorką ir neturėjo galimybės il
giau pabuvoti su lietuviais. Toks 
jau buvo kvietėjų planas. 

V. R. 

ARCHITEKTĖ SOFIJA 
GRUZDYTĖ 

Clevelando "Grandinėlės" šokėjos 
atliko meninę programos dalį kun. 
G. Kijausko pagerbimo meni 

ta i , mūsų senieji kompozitoriai, 
naujos dainos iš okupuotos Lietu
vos, pasaulio muzikos genijų kū
riniai suteikė koncertui įvairumo, 
margumo, įdomumo. 

Sambūrio pasididžiavimas — 
jauna, grakšti ir talentinga diri
gentė Danutė Jokubauskaitė-
Levickienė. Tai jaunosios kartos 
•lietuvė — muzikė. Ji išbalansuo
tais gracingais , bet tvirtais ir 
tikrais mostais valdė chorą ir iš jo 
ftgavo visa, kas iš gero ansamb
lio galima išreikalauti. 

Aišku, be balsingų, daugelio 
ilgų dainos praktikos metų bei 
meilės lietuviškai dainai šis an
samblis nebūtų išsilaikęs per 30 
metų. 

Cnoro pranešėjai-jos, po vie
ną, duetais ir net grupiniai su
darė įdomų įspūdį 

Kanadoje iyoj m., .<ur ]o 
Jonas Maurukas 1955 m. įsigijo 
doktoratą klinikinės chemijos sri
ty, Toronte un:versitete. Tėvams 
persikėlus į JAV, Rimas pradinį 
mokslą baigė Elyrijoj. prie Cleve
lando. Gimnazijoj buvo išrinktas 
klasės prezidentu ir teniso koman
dos kapitoną 1973 mo'Ų vasarą 
Rimas buvo gavęs medicinos ty
rinėjimams stipendiją 'r juos vyk
dė C'evelando klinikų tyrinėji
mų centre dr. Antano Bu'kaus 
vadovybėje. Priešmedicininius 
mokslus baigė Ohio valstybinia-
ne universitete 1975 ir tais pačiais 
metais buvo priimtai į to paties 
universiteto medicinos fakultetą. 
Praktiką atliks Mount Carmel 
Medicinos centre, Columbus mies
te. Specializuosis vidaus ligose. 

Rimas priklauso Lietuvių stu
dentų sąjungai ir korp! Neo-
Lituania. Rimo seneliai yra jau 

J mirę Lietuvos dramos aktoriai 
Antanina Vainiūnaitė ir Petras 
Kubertavičiai. 

Geriausi linkėjimai naujam pro
fesionalui! 

DR. ANTANAS BUTKUS — 
SUKAKTUVININKAS 

Birželio 25 savo 60-jį gimtadie
nį atšventė dr. Antanas Butkus, 
agronomas, chemikas. Jo dėdė 
Balys ir Nastutė Gaidžiūnai savo 
rezidencijoje surengė šaunias 
vaišes, į kurias buvo pakviesta ar
ti 80 svečių. 

Simas Kud'rka kalbėjo angliš
kai gyvai, protu, jausmais ir ges
tais. Ir į klausimus atsakinėjo 
taikliai. Daiva Kezienė. atvažia
vusi kartu su Kudirka, reikalui 
esant, buvo ir interpretatorė. Tarp 
k :tų klausimy iš prblikos buvo 
ir žydų naikinimo klausimas Lie
tuvoje. Lietuvos okupantai naciai 
tuo metu buvo Lietuvos šeimi
ninkai, ku:ie valdydam; Liotu-
vą vykdė ir Hitlerio parėdymus, 
todėl jie yra atsakingi už žydų 
genocidą, o ne lietuvių tauta — 
buvo Kudirkos atsakymas. 

Buvo atvežta ir Simo Kudirkos 
(Larry Eichel) knyga "For Tho-
se Still at Sea. Knyga 226 psl., gra
žiai išleista, viršelį puoš'a ir Lie
tuvos trispalvė, dedikuota politi
niams kaliniams: tada ir dabar. 
Su autoriaus autografu parduota 
nemažai egzempliorių. 

Po pranešimo, kuriame dalyva 
vo ir pora dešimčių lietuvių, Si* 

Vandos ir Vitoldo Gruzdžių 
duktė Sofija birželio 10 d. baigė 
architektūros fakultetą Kento uni
versitete, gaudama bakalauratą 
architektūroje, Cum laude laips
niu, 

Sofija studijuodama buvo Tau 
Sigma Delta garbės narių sąra
šuose, laimėjo Ohio Edison Ener
gijos dalykų konkursą, o ketvir
tųjų metų pavasario semestro 
studijas gilino Florencijoje, Itali
joje ir buvo išrinkta pristatyti sa
vo parengtą Akrono miesto per-
planavimo projektą to miesto ur
banistikos skyriui. 

Lietuviškoje veikloje: aktyvi 
skautė ir buvusi Grandinėlės or
kestro dalyvė. Jaunoji architektė 
jau pakviesta dirbti žinomoje ar
chitektūros firmoje Dalton, Van 
Dijk, Johson, Architects Clevelan 
de, kaip projektuotoja. Sėkmės 
jaunai ir talentingai architektei. 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

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

Modernui 15 metų maro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marquette Par
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

4 vienetų mūrai Ir garažas. Mar-
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Naiie atiduoda už $38,800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Reai Estate 
2625 West71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

GERA PROGA 
Prie pat Dunes National Lake Shore 

Park Michigan City, Indiana, parduo
dama nuosavybė 250 pėdų prie U. S. 
12 vieSrelio, 401 pėda prie County 
Line Road. Tik 5 minutės nuo Mt. Bal-
dy. Dviguba krautuvė 2900 kvad. pė
dų, plius 2 namai išnuomavimui. Vi
sa tai padėjo savininkui eit pensijon 
sulaukus tik vidutinio amž. Kaina 
$87,500.00 

L. A. GOCTZ AND ASSOCIATES 
1310 Franklin Street 

Michigan City, Lnd. 46360 
Tel (219) — 872-9128; 

vakarais 874-4555 

M A L Ė A N D FEMAJLE H E L P W A N T E D — VYRAI 

C O O K 
Immediate opening, full or part-time. 

Will train. 

WOOD DALE NURSING HOME 
149 N. Hanuock, Wood Dale, IU. 

Tel. 769-5670 — Mr. Nelson 

D I S H W A S H E R S ~ 
Days & Mghts 

EKPER. LES E COOKS 
Days & Nigtifci 

AppJy: 
AKRO SQrADROX 

Whoelii*r. UI. 
94th 

1070 S. Mirvtaufcee 

COOKS HELPER 
To work in small industrial cafeteria. 
Some cooking eocperience heipful. 
Will be serving and cleaning up. 5 
day week. To set up interview, call: 

595-1200, Extensk>n 196 
HOLLEB & COMPANY 

800 Supreme Dr, Bensenville, 11L 
An Equal Opportunity Employer M/F 

lXERJČAL 
Library located near U o ( C Carapua 
seeking Slavic Catatoe Asst. with 
thorougrh knowledg:e of Rusaian. Also 
reąuirea lite typing ability (20 wpm.) 
and related clerical skills. Related 
library exp. desirable. Call Personnel 
at 955-4545 between 9:30 a. m. & 
1 p. m. 
An Equal Opportunity Employeor M/F 

Sewing Mochine Opers. 
Exp«r. on making Jackets. Slacka or 
Blouses. Ofter pd. vacation. pd. Ho-

lidays and Hospital Benefits. 

MIESTUI 4 MIL. DOL. 

Chicagos miestas iš federali
nio iždo gauna 4 mil. dolerių 
plėsti butų kolonijoms ir vie
nam prekybos centrui. 

95 ir Sacrameato. 6 kamb. mūr. re
zidencija Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 mai. garažas. $45,000. 

58 ir Massasoh. 2 ar 3 miegamų 
mūro rezidencija. Įrengtas rūsys. 2 
mai. garažas. $54,500. 

67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis, 
įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2 
mas. garažas. $46,000. 

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

49 b? Sacrameato. Naujesnis l1/: 
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg. 
2-rame $69,900. 

94 b? Homan. 20 metų senumo. 2-jų 
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. 174,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
jūsų nuosavybe, prašome kreiptis i 

Budraitis Reaity Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

G. CARLYLE STRUVEN 
416 S. Franklin — Tel. 922-8448 

N O R I P I R K T I 

Pirksiu iš savininko 2-jų bu tų mū
rinį namą Brighton Pko. apyl inkėj . 

Skambint — LI 8-1545 

R E A L E S T A T E 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 

MACHINISTS 
• 

Immediate openings for experi-
enced operatore in the followmg 
jobs: 

De Vlieg — Jig Mill 

Eiternal & Untversal 
Crinder 

Milling Machine Operator 

Gear Grrnder 
Spirai Bevel Gear Gutter 

Mušt speak English, be able to 
read blue p-rints, do set-up and 
have ovm tools. Ex<*llent benefit 
program. 

L I T T O N 
PRECISI0N GEAR 

4545 S. WesternBlvd. 
Tel. — 847-4211 

Ms. 0'Shea 
An E<iual Opportunity Employec 

iiiiiiiiiHiiiiiimiiHiiiiiiiiniiiiiniiniiiHiii 
Needed At Onoe 

G L A S S B L O W £ R S 
Experienced. Tube Bending Main-

ly. Top Wages — Steady Work. 
Northvvest Suburb. Northwestern 
or Mihvaukee Rd. to office. 

Call — 894-8237 

By owner — Vicinity 79tb & St. Louis. 
3 bedrooms, ceramic bath, large 
dining rm., modem kitehen. Room for 
2 mare bedrooms. Flood control. 
Fenced yard. 2 car garage. Mid 40*s. 

778-1366 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiH. 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAT SERVICE 

4251 So. Map!ewood, tel. 254-7456 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
Pn/TKTYBftS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiitmiiiiiiiimimiumimiiiimmiiiiiiii 

•tiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 478-3950 
MIlllHIItlIlIimmilHIIHIIHIIIIIIHHIIIIIIIt 
IIIIIIIIIIIUtlIlHIIIIIMIIIIIlilIlMIlIHIlIMIII 

PACKAGE K I P R E S 8 AGENCY 
MARMA NORFJKIENR 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Imibmi tmtektmnjmmtM gero* rūAi** 

prefcfta. Maistą* U Europon sandėliu. 
SMS W 6* St.. Chtcaco, ni. «0«2» 

T E L — WA V27HT 
iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiimiiim 

Del greito ir patogaus patarnavimo 
namų pirkimo ir pardavimo prašome 
skambinti 

VILIUI HOFFMANUI 
Tefef. — 767-0600 
Budraitis Reaity 

4243 West 63rd Street 

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

Marinis. 2 botai Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir Campbell. 1% aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas 
rūsys. Labai Svarus. $65,000.00. 

$2-ra ir Rutherford. Liuksus 5:4 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"ranch". $69,500.00. 

10>4 akro žemes netoli Burlington, 
W;s. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 Ir Koiia. 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 
lasorance — Income Tax 

Į 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

MAN TO REPAM 
W00DW0RKING MACHINE 

j General Machine Shop work. Mušt 
be ablė to speak some English. 
Will train. 

A & A SAW & MACHINE C0. 
1640 W. Oarroll Avenue 

^ P Egual Opportunity Employer 

DESION DRAFTSMEN 
HVAC/Electrical opening in Elm-
hurst consulting engineering firm. 
Minimum 2 yrs. epeperience. Fringe 
benefits. Salary open. 

TeL — 833-0043 

L I E T U V I Š K A VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vrtamtnal, Importuoti kvepalai, gydomos iotea k U 

Važiuojamos kėdes, ramentai k kt., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiujiiiiiii 
Įvairia prekia pasirinktma.« nebran-

ciai iš mūsų sandelio. 
OOSMOS PAJRCEI^S EXPR¥SS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
3333 S. HalsU>d St.. rhira«po. TJ1. «0«0S 
2sot w. «9th st.. chieaco, ru. eoeat 

Telef.: 92S-2737 — 3S4-3320 
Vytautas Valantinas 

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllllll 

iimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plaiunsune ir vaškuojame 

visų rušin grindia. 
i . BUBNYS — TeL BE 7-5168 
imiiiiimmiiimiiiimiiuiiiimiiiiiuiimii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktua. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TM. — WA 5-806S 
tiiMiiiimiiiiiiniiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

'iiiiiitiiiiiiiimiiiiiiimtiiHiMimiiiiitiiiim 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Ir fcHus kraUns 
NEDZINSKAS, 4066 Arober Ave. 
Cfckmffo, m. 6063t, telef. 927-5980 
nmmiiiniuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiii 

MARQUETTE PAJBK 
25 mete 9 kamb. mfir. (Georgian). 

Platus sklypas. Gazu Šildymas su 
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo 
$34,900. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narou pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

imiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiimimimii, 

Quality Control 
S U P E R V I S O R 

! We are seeking an intelligent person 
| with strong leadership ability for this 

position. Experience in quality control 
desirable, but not necessary, for onė 
with mecbanical or teaching back-
ground and the motivation to learn. 
Ability to supervise and relate well 
with others in a machine shop envi-

ronment very important. 

Good salary and benefit program. 
EaceUent working conditions. 

LITTON PRECISI0N 
GEAR 

4545 So. Western Btvd. 
Clikago, Illinois 00609 

Td. 847-4211 — Mrs. Mary O'Shea 
An Eąual Opportunity Employer M/F 
iiiiiiimiiiiniiinHiiiiiiinimimimimimi 

IŠNUOMOJAMA — F O R R E N T 

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

Skambint 925-8791 
Moteris ieško dirbančios moters ar 

pensininkės gyyventi kartu bute. 
Kambarys nemokamai. Dėl informa
cijos skambint tel. RE 7-8105. 

M A C H I N I S T S 
Turret L.ithe. Milling Machines, 

Precision Surface Grinders 
Min. 5 years experience. Mušt set-
up & operate. 45 hours minimum. 
Days. $7.00 minimum starting* 
rate. Benefits. 
G & G MANUFACITBING 0 0 . 
7227 W. Wilso» — Tel. 807-7976 

Išnuom. 5 kamb 
te. Suaugusiems. 

2507 W. 6»th St. - Telef 

butas 2-me aukS-

779-7532 
Išnuom. mieg. kamb. prie vienos 

moters, pensininkei moteriai ar vy
rui. Galimybė naudotis virtuve. Ma
ža nuoma. Marquette Pke. 

Skambint 925-8761 

IŠNUOM. VASARVIETE SAVAITĖMS 
9992 Berrlen Rd. 

Union Pier, Michigan 
Chkagoje skambinti 779 99W 

HELP WA2»n3ED — MOTESTB 

BILLER - TYPIST 
Salary open 

Hours 8:30 — 4:30 

If interested call 

Mary o r Bob 

2 4 3 - 5 7 7 0 

GENERAlT OFFfČE 
With Light Typing 

Call before 12 noon. 
Ask for Misa Horne 

KAST BAJLT OOMMLSKAKY 
1801 W. Slst Ptoce — 376-4444 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 
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PASKUTINIS SUDIEV JONUI VABALUI 
Su įžymiuoju sportininku atsisveikinant 

Mirtis be gailesčio retina se-1 
nesniosioa kartos tautos veikė-' 
jų gretas ir verčia mus su rūpės ; 
čiu žvelgti į ateitį, kas juos pa- i 
keis mūsų lietuviškoje veikloje, | 
mūsų sunkioje kovoje už mūsų 
krašto laisvę. 

Neseniai mus pasiekė liūdna 
žinia iš okup. Lietuvos, kad Vil
niuje po ilgos ir sunkios ligos 
gegužes 13 d. po pietų, pačiam 
žydinčiam pavasaryje, mirė švie 
saus atminimo didis Lietuvos 
kūno kultūros ugdytojas ir pla
čiašakis sporto praktikas, Lie 
tuvos laisvės kovotojas, rusiškų 
bolševikinių kalėjimų ir Sibiro 
kankinys, nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės kapitonas 
Jonas Vabalas. Palaidotas nau
jose Saltoniškių kapinėse prie 
Vilniaus tarp savojo krašto 
ošiančių pušelių. Velionis buvo 
labai iškilmingai palaidotas, nes 
gyvenime dėl savo veiklos, dėl 
pasiaukojimo 
jaunimui buvo 

spindulėlis atgauti prarastą lais 
ve. Po ilgų ieškojimų sužinota, 
kad 16 lietuvių karininkų gru
pės byla yra laikoma Rygos kar. 
teismo archyvuose. Sudaryta 
apeliacija. Likimas buvo palan
kus — Jonas Vabalas, peržiūrė
jus bylą iš naujo, dėl įrodymų j į į Į į į j [ 
stokos buvo išteisintas, graži-' 

ELEKUtA 
KONSERVUOJAMI VAISIAI 
Mokslininkai iifcyrė ir nusta

tė, kad nuraškyta vaisiai toliau 
"gyvena" - kvėpuoja. Mat, juo
se tarsi biologiniuose akumtdia-
toriuose, susikaupia elektros 

Elektros veikiamos 

! — Dideliems dalykams atlikti 
j privalome ne tik veikti, bet ir 
svajoti; ne tik planuoti, bet ir 
tikėti. 

Anatole France 

. maistinės medžiagos virsta an-nant visas teises, kapitono ,. . . . , r 
M i i A J &u e s degi1110 dujomis, praside

da puvimas. Naujasis konser-

Jonas Vabalas 

laipsnį, turtą, teisę grįžti į Lie 
tuvą... Tik negalėjo grąžinti gra 
žiausio, produktingiausio gyve
nimo laikotarpio, sveikatos, ku
riuos prarado kalėjimuose ir Si
bire. 

Po ilgų kančios ir nevilties 
metų grįžęs į Lietuvą, jau pasvi 
ręs į paskutinįjį žmogaus gyve
nimo etapą, pensininkas, po di
delių sunkumų apsigyveno Vil
niuje. Aplopęs šiek tiek sveika
tą, vėl įsijungia į jaunuomenės 
fizinio lavinimo darbą kaip tre
neris, teisėjas, patarėjas. Dirbo 
nuoširdžiai, nesigailėdamas nei 
laiko, nei kelionės vargo, ly
dint jaunimą į tolimesnes kelio
nes, neretai pridėdamas iš gau
namos pensijos jaunųjų reika
lams. Matydamas, kad yra di
delė stoka sportinės literatū
ros, parašė sportuojančiam jau
nimui knygą, apimančią visas 

vavimo būdas pagrįstas tuo, 
kad vaisiuose susikaupiantieji 
elektros krūviai reguliariai neu-, 
tralizuojami. Tai panašu į ana- \ 
blozę — vaisius tarsi užmiega 
ir visi jame vykstantys proce-
sai sustoja jm 

S O P H I E B A R Č U S 
KADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš YVOP A 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9=30 v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, I L L 60629 

ir sportines šventes. Lygiagre
čiai plačiai reiškiasi civilinia
me sporto gyvenime. 1938 m. or 
ganizuojant viso pasaulio lietu
vių sporto olimpiadą Kaune, jun 

sportuojančiam gia savo patyrimą ir jėgas šiam 
gražiai vertina- didžiajam lietuvių tautos spor-

mas, turėjo daug bičiulių. Kaij^l tinio jaunimo sambūriui orga-
viename gautame laiške rašoma I n izuoti ir paskiriamas šios olim-
— "Jonas Vabalas mirties patą-j piados komendantu.. Jausdamas 
le skendėjo gyvų gėlių ir vaini-! fizinio kariuomenės lavinimo sri j sporto šakas — "Jaunuolio fi-
kų jūroje- Velionis į amžinojo i t v 3 e literatūros stoką, paruošia' zinis lavinimas", 
poilsio vietą buvo palydėtas ge-1 knYg^ "Kariuomenės fizinis la-; Kad knyga išvystų pasaulį, 
dulingais orkestro maršais, da-1 vinimas". Bespausdinant knygą j reikėjo nugalėti daug kliūčių. 
lyvaujant didelei miniai žmonių. Į i r rusams jau besibraunant į' Kaip knygos įvade rašoma — 
Kapuose ir vėliau per gedulin- Lietuvą, teko keisti knygos kai; "atsižvelgiant į šių dienų reika-
gus pietus sporto komiteto, įvai! kurias vietas ir patį knygos pa- j lavimus, knyga nemaža buvo 
rių sporto organizacijų, teisėjų į vadinimą. Iš spaudos išėjo 1940 i taisoma, tačiau leidinyje buvo 
kolegijos atstovai, velionio drau pavadinimu "Fizinis auklėji- elementų, kurie ir šiandien te

mas". Kiek vėliau, rusams galu- bėra naudingi ir įdomūs". Taigi 
tinai užėmus Lietuvą, ši knyga,! tie "naujieji reikalavimai" kny-
kaip ir dauguma lietuviškų lei-1 goję knygų komisijos ir buvo 
dinių, buvo išimta iš knygų rin- pridėti. Pabrėžta, kad tokios li
kos. Šiuo leidiniu, galima šaky- teratūros trūksta ne tik lietu
ti, ir buvo apvainikuotas Jonolvių kalba, bet ir rusų, todėl ir 
Vabalo pirmasis gyvenimo ir nutarta knygą išleisti. Tiražas 
sportinės veiklos laikotarpis ne-
prikl. Lietuvoj. Rusam okupavus 
Lietuvą, šio didžiojo kūno kultu 
ros dabininko veikla buvo su 
stabdyta — užverčiamas švie
sus jo veiklos istorijos lapas. -

Mylimai motinai, močiutei ir prosenelei 

A . 4- A. 

JOANAI SABALIAUSKIENEI - VIRKIETYTEI 
Amžinybėn iškeliavus, jos sūnus LIONGINĄ ir NAPO
LEONĄ SABALIŪNUS bei jų šeimas liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Antanas Bertulis, Osvaldas Nagelė, Kostas Plepys, 
Salomėja ir Petras šmaižiai, 
Barbara ir Antanas Zubavičiai. 

Hot Springs, Ark. 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. liepos mėn. 14 d. 

A . f A. PRANAS BUROKAS 
Gyveno 4601 S. Rockweil Street, Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 12 d., 1978, 9:40 vai. vak., sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Vištyčio miestelyje. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marta (Timler'aite), duktė 

Elena Vieraitienė, žentas Juozas, 2 sūnūs Edmund Brooks, marti 
Sandra, ir John, 6 anūkai, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo tėvas a. a. Alberto. 
Priklausė Vytauto D. Saulių Rinktinei. 
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S California 

Avenue. 
Laidotuvės įvyks šestad., liepos 15 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas j Svč. M Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vebonies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į kapines. 

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

rfuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt Petras Bieliūnas — TeL LA 3-3572 

I i 

! 
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gai labai gražiai apibūdino ve
lionio šioje žemėje nueitą kelią. 
jo pasiektus sporto rezultatus, 
jo įnašą į jaunuomenės sportinį 
auklėjimą". 

Jonas Vabalas kūno kultūros 
h* sporto srityje buvo viena iš 
iškiliausių šioje srityje asmeny
bių. Nuo pat savo jaunystės su
tapęs su fizinės kultūros reika
lu, jam atsidėjo visa savo sie
la ir kūnu. Jo gyvenimas, išsky
rus nelaisvės metus, buvo skir-

A f A 
STASEI GRIGAITIENEI tragiškai žuvus, 

reiškiame širdingiausią užuojautą vyrui KĘSTU
ČIUI GRIGAIČIUI, SŪNUI ir DUKROMS su šeimo
mis. 

Marija ir Petras Stakės 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

buvo 7000 egzempliorių, išleista 
1972 m. Knyga per kelias savai 
tes buvo išparduota 

Nenuilstamai dirbant, praėju 
šiais metais Joną Vabalą ištiko 
širdies priepuolis. Išbuvęs ke

tas Lietuvos jaunimo fiziniam j Tragišką Lietuvos likimą Jo-1 lias savaites ligoninėje, vėl grį-
paruošimui. Jis reta asmenybė, i nas Vabalas, kaip ir visa tauta, I žo prie savo pamėgto darbo. Pa 
pasireiškusi kaip plačiašakis \ skaudžiai pergyveno. Kaip ka- j tartas pailsėti, atsakydavo, kad 
sportininkas praktikas leng- j riuomenės štabo karininkas, ži- į jaunimo kūno kultūros reika-
vaatletas, krepšininkas, slidinin į nojo tikrąją krašto padėtį ir1 lai, sportas yra jo gyvenimo 
kas, fechtudtojas, futbolistas, j dėl to labai sielojosi. Turėjo ga-
šuolyje su kartimi rekordinin- limybę palikti savo kraštą, pasi

traukti j užsienius, bet tatai pa 
daryti atsisakė, norėdamas 

kas, pirmasis penkiakovės Lietu 
voje čempionas, bet ir pedago
gas, treneris, teisėjas, spaudos | gyventi kartybių taure su savą 
žmogus. Rašė fizinės kultūros 
reikalais neprikl. Lietuvos žur
naluose — Karyje, Karde, Fiziš
kame Auklėjime, bendradarbia
vo Lietuviškoje Enciklopedijo
je. Parašė ir šios srities knygų. 

Į sportinį gyvenimą Jonas Va 
balas įsijungė nuo pat jaunys
tės. Dar besimokydamas Kybar 
tų Žiburio gimnazijoje, tarpmo
kyklinėse lengvosios atletikos 
varžybose pasireiškė kaip gabus 
sportininkas, laimėdamas daug 
pirmųjų vietų. Futbolą žaidė Ky 
bartų sporto klube "Sveikata". 
1926 m. baigęs 6 gimnazijos 
klases, stojo j Karo mokyklą, 
kur ne tik pasiruošė karinei 

prasmė, ir jis dirbsiąs jaunųjų 
labui iki tol, kol jo sveikata leis. 
Deja, š. m. balandžio 23 ištiko 
antrasis širdies priepuolis, dali 
nas paralyžius, ir vėl ligoninė. 
Gegužės 9 d. dar pakartotinas 
priepuolis, neteko kalbos, po to 
ir sąmonės, kurios neatgavęs, 
13 dieną po pietų galutinai iš
siskyrė su šiuo pasauliu. 

Jonas Vabalas buvo gimęs 
1908 m. spalio 28 d. Daugėlai-
čhj k., Kybartų vis., Vilkaviškio 

is-

ja tauta. 1941 metų birželio 14 
d. Pabradės poligone, prie Šven
čionių, suimamas ir su grupe 16 
Lietuvos kariuomenės karinin-
kų,apkaltintas ruošus sukilimą 
prieš rusus kariuomenėje. Iš 
šios grupės vėliau rusų kariuo
menės teismas 8 karininkus nu
teisė mirti ir bausmė įvykdyta I apskr. Išgyveno 69 metus, iš ku 
sušaudant ir kitiems skirtas ii-i rių 25 metai buvo jam atimti, 
galajkis kalėjimas ir Sibiro mir- laikant rusų bolševikų kalėji-
tininkų darbo stovyklos. Jonas Į muose ir Sibire. Tuo būdu patys 
Vabalas buvo išlaikytas ilgiau j gražiausi, vaisingiausi metai, ku 
kaip 4 metus Maskvos kalėjimo i rie galėjo duoti tiek naudos sa-
vienutėje, kankinamas ir tardo- vo tautai, buvo beprasmingai 
mas. badu marinamas. Kaip kar sunaikinti, nuskiriant jam 
tą išsitarė, išgyveno daugiau skriaudą ir kančią. Savo neda-
kaip prancūzų rašytojo A. Du- lios metu niekuomet nesvyravo 
mas herojus grafas Montekris-

A.tA. 
J U L I J A I G E Č I E N E I m i r u s , 

)os broliui, mūsų mielam bičiuliui STASIUI 
LIPČIUI su šeima ir kitiems giminėms ir arti
miesiems, reiškiame širdingiausią užuojautą ir 
jungiamės prie jų liūdesio. 

J. ir L šauliai 

J. ir Y. Gustai 

A. Ramanauskas 

J. ir G. Vėbros 
M.CLL židoniai 

V.S, Valiukai 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

Kolegai 

A. t A. JUOZUI KRYGERIUI mirus, 
jo žmonai EMAI ir sūnui ALGIUI su šeima reiškiame 
širdingiausią užuojautą. 

Marija ir Petras Stakes 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 7 1 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

visuomet paliko ištikimas savo 
tautos idealams. Atgavęs lais-

rino savąjį sporto pašaukimą.! į į n ė s v e ika ta išlaikė gyvybę, bet i vę ir grįžęs į savo tėvynę, bu 
profesijai, bet taip pat sustip- teg f i n t a s uolos urve. Gele-

Baigęs 1930 m. Karo mokyklą, 
buvo paskirtas į 5 pėst. pulką 
Kaune — A. Panemunėje, iš kur 
turėjo progos plačiai dalyvauti 

Lš-Įvo savyje užsidaręs, kuklus, at-

čiau lieka viltis, kad jo atliktas 
darbas neš gražių vaisių. 

Tebūna šiam didžiajam lietu
viui lengva savo numylėta Lie
tuvos žemelė, kuriai jis visas. 
jėgas, visą gyvenimą skyrė. 

A. L.\ 

po to mirtinai iškankintas iš
vežtas į Sibirą, Krasnojarsko | sidavęs visa siela jaunųjų labui, 
sritį, būtų ir miręs, jei ne bend- i mokėjo savo aukštesnį patyri-
ro likimo draugai kaliniai len- j mą ir entuziazmą jiems perduo-

laik. sostinės Kauno sportiniame k a i n e Dūtų išgelbėję jo gęstan- j ti. 
gyvenime Čia pasireiškė Šaulių gją gyvybę — nutraukdami nuo Jo mirtis yra didelis nuosto-
sąjungos lengvosios atletikos g a v o m a j s t o trupinių ir atiduo- lis Lietuvos kūno kultūrai ta 
klube Grandis, LGSF, futbole d a m j badmiriui, pagelbėdami 
MSK. Būdamas vienas iš pirma darbe ir pan. Sibire teko Jonui 
eilių Lietuvos sportininkų, at-: Vabalui persirgti ir plaučių džio 
stovaudavo kraštą tarptautinė- j V8U ^et įr čia draugiškos rankos 
se sporto varžybose. ! padėjo ligą nugalėti. 

1935 m. kariuomenės vadovy- Mirus Stalinui ir atėjus poli-
bės pasiųstas į Belgiją, studija- tiniam atodrėkiui, iškilo vilties 
vo karinius fizinio lavinimo 
mokslus. 1937 m. tarptautinėse 
fechtavimo varžybose Briusely
je laimėjo pirmą vietą. Baigęs 
mokslus ir grįžęs į savo kraštą, 
buvo paskirtas į Karo mokyklą 
kūno kultūros dėtytoju ir į vyr. 
kariuomenės štabą fizinio lavi
nimo instruktorium. Būdamas 
šiose pareigose, išvystė plačią 
veiklą, planuodamas fizinio lavi 
nimo programą kariuomenei, 
ugdydamas karių fizinį lavini
mą, organizuodamas varžybas 

Mylimai motinai ir bobutei 

A. t A. JOANAI SABALIAUSKIENEI mirus, 
jos sūnums LIONGINUI ir NAPOLEONUI SABALIŪ
NAMS su šeimomis, anūkui ir anūkėms su šeimo
mis reiškiu gilią užuojautą. 

Veronika Jasiukaitiene 
CScero, Illinois 

N u o 
1 9 1 4 M fe 11.J 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu 
mis parodytą pasitikė
jimą. M « norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaltot apdraustos 
Ud I4MM.M 

FRANK ZOGAS. 
Preaident 

3K7 W. M h Street 
Chicago, FU. MC2* 

Pnone I2S-74M 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

* LOAN ASSOCIAT10N 
4#4§ Archer Avaoue 
chicago, m. mm 

FfcaoK 254-4471 
8K9 S. Harlem Avenue 

Brfdgevie*, 10. 80455 
manant 

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

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

5*% 
paid ąmrtmdy 

4 Year Savinga 
Certtflcatc* 

Minimam 6.M4 
lUJ 

7H% 
AO accounts com-
poopded dally — 
Ptabnk Savings 

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympk 2-1003 
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x Pavergtas tautas prisime
nant, šiandien, 4:30 vai. p. p. 
įvairių pavergtų tautų atstovai 
pradės budėjimą su vėliavomis 
prie amžinosios ugnies Daley 
aikštėje, prie Chicagos rotušės. 

X Kaul StaBoraitis, Argenti
nos Lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos (ALOST) ir 
Lietuvių Susivienijimo Argenti
noje pirmininkas, vadovavęs Ar
gentinos lietuvių delegacijai 
Pas. Liet. Bendruomenės seime 
Toronte, grįždamas namo, su
stojo Chicagoje aplankyti savo 
pažįstamų ir pasitarti dėl ben
dros lietuvių veiklos. Liepos 
12 d. jis aplankė "Draugo" re
dakciją ir administraciją, susi
pažino su spaudos darbu ir tą 
pačią dieną išvyko aplankyti 
savo dėdę kun. Simoną Morkū
ną, kuris yra klebonas Sioux 
City, Io., mieste. Ten žada pa
būti kelias dienas, o po to iš
vyksta į Argentiną. 

X Lakūnę Dariaus - Girėno 
didvyriškų žygių 45 metų su
kakties minėjimas įvyks liepos 
16 d. 2 vai. p. p. Ldthuanian 
Plaza, 67 ir California gatvių 
kampas, prie jų garbei pastaty
to paminklo. L.K.V.S. "Ramo
vės" Chicagos skyriaus ramovė-
nai dalyvauja minėjime. Sky
riaus valdyba, susitarusi su 
D.LJL Birutės draugijos centri
nio skyriaus valdyba, padės prie 
didvyrių Dariaus - Girėno pa
minklo gyvų gėlių vainiką, abie-

: jų organizacijų vardu. 
X Danutė ir Vacys Slotkai 

iš Villa Cicencia, Kolumbijos, 
\ dalyvavo Lietuvių dienose To
ronte, kur sutiko daugelį pa
žįstamų ir draugų. Šiuo metu 
iie iki ateinančios savaitės vieši 
Chicagoje ir lanko lietuviškas 
įstaigas. Apsistoję dukters ir 

\ žento T. ir R. Barauskų šeimo-
' je. Šia proga žento R. Baraus
ko lydimi, D. ir V. Slotkai ap-

• lankė "Draugo" redakciją ir ad
ministraciją, įsigijo naujų lie
tuviškų leidinių ir pasikalbėjo 

I apie Kolumbijos lietuvių veiklą. 
X Poetės Gražinos Tulaus-

kaitės - Babrausldenės kūrybą 
nušvies Algirdas Titus Antanai
tis Sopbie Barkus šeimos radijo 
valandėlėje sekmadienį, liepos 
16 d. Talkina Antrojo kaimo 
aktorė Vaigalė Kavaliūnaitė. 
Kai kuriuos savo kūrinius plok
štelėje skaitys pati autorė. Įva
dinį žodį tars L. Šmulkštys. Ra
dijo banga 1490 A. M. 

X Juozas Jerinkevičras iš 
Melbourno, Australijos, po Pa
saulio Lietuvių dienų šventės 
Kanadoje atvyko į Chicagą ap
lankyti savo draugų ir pažįsta
mų. Clevelande aplankė VI. 
Bacevičių, o Chicagoje apsistoję 
pas Sof. ir SL Džiugus Mar-
quette Parke. Norėtų susitikti 
su buvusiais hanaviškiais. nes 
yra gyvenęs Hanau stovykloje. 
Galima jam paskambinti telef. 
WA 5-3682. 

X Edvardas Stangenbergas, 
žinomas ciceriškis. dažnai pare
mia savo dienraštį. Ir dabar, 
atnaujindamas prenumeratą, 
pridėjo didesnę auką jam sti
printi. Dėkojame. 

X Nemokamai laikrodLs-auto-
matas vėsintuvui perkant kalku
liuos modelius Emerson Quiet 
Kool pas Gradinską, 2512 W. 

147 SL 376-1998. Atd. 9—6; 
pirm. ir ketv. 12—6. Sekm. ir 
treč. užd. (ak.).-

X Atostogų sezonas Gintaro 
vasarvietėje ant Michigan eže
ro kranto Union Pier, Mich., jau 
prasidėjo. Kviečiame atvykti ir 
pasidžiaugti visais vasaros ma
lonumais. Dėl informacijų ir re
zervacijų skambint tel. 616 — 
469-S298 arba rašyti: Gintaras, 
15860 Lake Sbore Road, Union 
Pier. Mich. 49129. (sk.). 

x Albinas Knrkuli* akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman A 
Renshaw. I B C . patarnauja ak-
djų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(•k,) 

X Prel. Liudvikas J. Meade-
tis, šv. Alfonso parapijos kle
bonas emeritas, buvo išvykęs į 
Šv. Tėvo Pauliaus VI 15-kos 
metų išrinkimo popiežium su
kaktuves ir iškilmes ir dalyva
vo audiencijoje. Iš ten prela
tas atsiuntė "Draugo" redakci
jai sveikinimus ir prašė jo svei
kinimus perduoti visiems arti
miesiems. 

x Skaučių Aušros Vartę tun
to stovykla "Liepsna" atsiuntė 
iš Rako stovyklos sveikinimus 
"Draugo" redakcijai su kvieti
mu dalyvauti jų stovyklavimo 
užbaigos iškilmėse. Sveikinimą 
pasirašo vadovės ir visos jau
nosios stovyklautojos su skam
biu stovyklos šūkiu: "Skautiška 
meilė ir darna teliepsnoja vi
sada!". Dėkingi Aušros Vartų 
tunto stovyklautojoms už svei
kinimus. 

x Aldona ir inž. Vytautas 
Kamantai, dalyvavę Pasaulio 
Lietuvių dienose ir PLB seime 
Toronte, šiuo metu leidžia ato
stogas Colorado kalnuose. Vyt. 
Kamantas buvo PLB seimo pre
zidiumo pirmininkas, svarstant 
bendruomeninius reikalus. Jis 
yra vienas iš išrinktų į naują 
PLB valdybą. Valdyba parei
gomis pasiskirstys, kai susirinks 
iš atostogų visi išrinktieji jos 
nariai. Kamantai "Draugo" re
dakcijai iš kelionės atsiuntė 
nuoširdžius sveikinimus. 

X Julius Mičiūdas, Argenti
nos Lietuvių Centro pirminin
kas ir delegatas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seime, iš 
Toronto atvyko į Chicagą ap
lankyti savo giminių ir pažįsta
mų. Apsistojęs pas inž. B. ir 
B. Nainius. Chicagoje žada 
pabūti iki liepos 14 d Jis šia 
proga aplankė "Draugo" redak
ciją ir pasikalbėjo su redakto
riais apie Argentinos lietuvių 
veiklą. 

x Vytautas Pekla, Chicago, 
m., atnaujindamas prenumera
tą padėkojo už gerą "Draugo" 
informaciją ir pridėjo 10 dole
rių auką. Nuoširdžiai dėko
jame. 

x Dr. Kęstutis J. Valiūnas. 
VLIKo pirmininkas, atvyksta į 
Sėtuvių susia.1 tinimo dieną — 
pikniką Nek. Pr. gvč. Marijos 
Seserų vienuolyną Pufcoam, 
Conn.. liepos 23 d., sekmadienį. 
Šia švente pradedamas šios se
serų kongregacijos 60 metų 
gyvavimo jubiliejus. Jūsų tai
kia seserys ir rėmėjų centro 
valdyba. (pr.) 

X Tabnan Deokatesa parduo-
tsvė, 3624 West 691h St. TeJ. 
484-9766. Gaunamas lietuviško 
skonio maistas kiekvieną dieną 
nuo 8 vai. r. iki 8 vai vak. Sa
vininkai KupcikeviČiai. (ak.). 

x Mes taisome ir dengiame 
visų rūšin stogus. Tinime daug 
patyrimo. Esame apdrausti. 

Kreipkitės j 
ARVYDĄ KIELA 

Telef. 434-9655. sk. • 

X NIDA DELiCATESSEN 
ir VALGYKLA, 2617 W. 71st 
S t TeL 476-7675. Įvairus šalti 
ir šilti valgiai išsinešimui ar 
vietoje pavalgyti. Įvairios sriu
bos, rūgštus pienas, kaimiška 
grietine ir šaltibarščiai. Balan
dėliai ir cepelinai karšti išsine
šimui kasdien. Taip pat napo-
leonai, įvairių rūšių tortai ir 
pyragai. 

Išbandykite mūsų gamybos 
šviežias lietuviško skonio deš
ras. 

Parduotuvės vaL nuo 8 v. r. 
iki S vai. vak. 

Valgyklos nuo 11 vaL r. iki 
8 vaL vak. Bestad. iki 7 v. v. 
Uždaryta sekmad. ir pįrmad. 

A. ir K. Lietuvninkai, sav. 

Metoourno "Dainos" sambūris, labai 
ro vedėja Danutė Levickienė 

sėkmingai koncer tavęs Toronte, Clevelande ir Chicagoje. Kairėje stovi cho-
Nuotr. Z. Degučio 

x Marta ir Liudas Bučeiiai iš , 
Melbourno, Australijos, grįžda
mi iš Lietuvių dienų Toronte, 
dar sustojo Chicagoje. Čia jie 
lanko savo draugus ir pažįsta
mus. Andriaus Marenholco ir 
sūnaus lydimi, svečiai liepos 
12 d. aplankė "Draugą", susi
pažindami su nauja spausdini
mo technika, spaudos darbais ir 
sunkumais. M. ir L. Bučeiiai 
dar aplankys ir kitas didesnes 
lietuvių kolonijas JAV-bėse, o 
po to grįš į Australiją. 

X Jonas Karolis Jankūnas iš 
Cordobos. Argentinos, Susivie
nijimo Lietuvių Argentnoje 
Cordobos sk. veikėjas, po Lietu
vių dienų šventės Kanadoje at
vyko aplankyti Chicagą. Atvy
kęs i "Draugą" pasidalino Dai
nų šventės ir PLB seimo, ku
riame dalyvavo kaip svečias, 
'spūdžiais. Jis š. Amerikoje 
yra pirmą kartą. Penktadienį 
išvyksta į New Yorką, o iš ten 
grįžta į Argentiną 

CHICAGOS ŽINIOS 

Rūta Ir Gregorijus Mantos sutuok
tuvių dieną Marąuette Parko Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčio-

1 je. Jaunavedžiai povestuvinėje kelio
nėje aplankė Havajų salas. Jaunoji 
yra inž. Vytauto ir Aldonos Vaitkų 
duktė. Nuotr. A Plėnio 

i 
x "Lietuvių Kataliku Bažny

čios Kronikos" ketvirtas to-
• mas jau išėjo iš spaudos. Šia
me tome išspausdinta nuc 23 

I iki 31 Nr. "Kronika", Lietuvos 
• pogrindžio leidinys. Viršelis ir 
iliustracijos — ses. M. Merce-

i des, spausdino M. Morkūno 
j spaustuvė. Veikalas gaunamas 
ir "Draugo" administracijoje. 

i Kaina — minkštais viršeliais 4 
| dol., kietais — 6 dol. 

x Patikslinimas. "Draugo" 
150 nr. A. Rūgytės rašiny apie 

j prof. dr. Balio Palioko 80 metų 
sukakties minėjimą prof. dr. A. 

I ir prof. dr. M. Vygantų reziden
cijoje. Winetkoje, buvo praleis
tas parašas, kad nuotrauka bu
vo Jono Maleiškos. Už klaidą 

! atsiprašome. 
X Juozas Žemaitis, iš Hot 

j Springs, Ark., nuoširdus "Drau-
I go" bendradarbis parėmė mūsų 
j spaudos darbus auka. Ačiū 

X Petras Petrauskas miošir-
• dus skaitytojas Detroite, parė
mė savo dienraštį auka. Dėko
jame. 

X Jonas Skladaitis, Philadel-
phia, Pa., didelis lietuviškoe 

', knygos mylėtojas, užsisakė 
I "Drauge" didesnį lietuviškų 
knygų kiekį, gražiai atsiskaitė 

j ir dar atsiuntė 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

PRIMENA 
PAVERGTAS TAUTAS 

Chicagos meras Bilandic iš
leido specialų atsišaukimą į gy
ventojus, primindamas, kad 
Pavergtų tautų minėjimas Chi
cagoje bus liepos 14 d 4:30 vai. 
p. p. ir liepos 15 d. nuo 9 vai. 
r. Daley centro aikštėje. Šias 
dienas skelbdamas Pavergtų 
tautų dienomis, meras skatina 
gyventojus šiuo reikalu domė
tis. 

MECHANIKU STREIKAS 

Automobilių pardavimo įmo
nėse Chicagos 280 vietų su
streikavo 4000 mechanikų. 
Jiems buvo pasiūlyta per trejus 
metus pakelti atlyginimą 2.60 
dol. valandai, bet jie atmetė. 
Dabar mechanikai gauna po 
7.60 dol. valandai. 

LĖKTUVAI Iš MIDWAY 

Civilinės aeronautikos taryba 
VVashingtone nusprendė atgai
vinti lėktuvų judėjimą Midway 
aerodrome. Leista atidaryti su
sisiekimą su šešiais miestais 
500 myrių spinduliu nuo Chica
gos. Numatoma, kad netrukus 
bus atidarytas susisiekimas dar 
su 17 kitų miestų. Dabar pra
sidės skridimai į Clevelandą, 
Detroitą, Kansas CSty, Mineapo
lį, Pittsburghą ir S t Louis. Skri
dimai bus žymiai papiginti. Tas 
atneš 10,000 naujų tarnybų su 
79 mil. dol. pajamų, aerodromo 
rajone įsikurs apie 4000 naujų 
gyventojų. Bus atidaryta apie 
800 kambarių naujuose viešbu
čiuose ir moteliuose, pakils nuo
savybių kaina. 

CHICAGĄ IR LAS VEGAS 
Federaliniai investigacijų 

agentai susekė, kad kai kurie 
Chicagos kriminalinio sindikato 
nariai yra slapti Las Vegas 
viešbučių savininkai. 

PADEDA INVALIDAMS 

Skokie priemiestis pradėjo 
apsaugoti invalidams automobi
lių statymo vietą prie jų namų. 
Pastatomi specialūs ženklai, 
rezervuoją vietą atitinkamam 
invalidui ir, pastatęs ten auto
mobilį pašalietis, gali susilaukti 
10 dol. pabaudos. 

SUŽEISTA 40 

Trečiadienį pietinėje Chicagos 
daly buvo trys autobusų nelai
mės, kurių metu sužeista apie 
40 žmonių. Vienas autobusas 
susidūrė su sunkvežimiu, kitas 
su automobiliu, trečias autobu
sas įvažiavo į kitą autobusą. 

APSAUGA STOTYSE 
Policininkai pradėjo didesnė

se Chicagos miesto susisiekimo 
stotyse budėti su šunimis, tuo 
sustiprindami apsaugą 

MILIJONIERIŲ VARŽYBOS 
Respublikonas advokatas A. 

Seith, kuris paskelbė, kad jo 
! turtas siekia 1.7 mil. doL, ban-
! do paveržti kandidatūrą į sena-
I tą iš Ch. Percy, kuris paskelbė, 
, kad jo nuosavybė siekia 4.2 
| mil. dol. 

PABAUDA UŽ KYŠIUS 
Chicagos statybų firma Ash-

| land Building nubausta 2,750 
dol. už tai, kad tokią sumą 
buvo įdavusi kaip kyšį Chicagos 
statybų departamento valdinin-

: karos. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
MELBOURNO DAINININKAI 

SU LIETUVIŲ OPERA 

Melbourno dainos sambūris, 
prieš išvykdamas į Australiją, 
antradienio vakare dar stebėjo 
mūsų operos šiais metais auk
lėjimosi tikslais susuktą filmą 
iš "Nabucco" operos spektak
lių. Dalyvavo labai didelis skai
čius svečių: vos galėjo tilpti 
Lietuvių televizijos būstinėje. 

Po filmo Melbourno choris
tams Vytautas Radžius prista
tė toje operoje dainavusius ir 
tą vakarą ten buvusius soL 
Joną Vaznelį ir dirigentą Alvy- i 
dą Vasaitį, žurn. Vladą Būtėną i 
ir sol. Stasį Barą. Vėliau S. Ba
ras, prisimindamas savo koncer-; 
tinę viešnagę Australijoje, visus 
Melbourno lietuvių choro narius' 
ir vadovus apdovanojo savo 
įdainuotomis plokštelėmis. Mel-
bourniškiai, išreikšdami padėką, 
sudainavo valio, valio ir į savo 
vieneto garbės narius pakėlė 
Stasį Barą, Vytautą Radžiu, 
Pranute Šlutienę, Anatolijų Siu
tą, Alvydą Vasaitį ir Joną Vaz-, 
nelį, jiems prisekdami savo 
ženklelius. 

Su Melbourno sambūrio pir-; 
nruhinko Kęstučio Lyniko žo-1 
džiu buvo atsisveikinta Chicagą 
ir baigtas šaunus dainos žmo
nių kultūrinis pobūvis. V. 

ŠAULIU KULTŪRINĖ 
STOVYKLA 

l iepos 29 ir 30 dienomis 
Union Pier, Mich, įvyks Lietu

vos Šaulių sąjungos kultūrinė 
stovykla. Visa programa vyks 
Karaičių "Gintaro" vasarvietės 
rajone ir patalpose. T«aukiama 
šaulių iš įvairių Amerikos vie
tovių ir Kanados. 

Liepos 29 dieną, šeštadienį, 
10 vai. ryto stovyklą atidarys 
Šaulių sąjungos pirmininkas K. 
Milkovaitis. Tuoj po atidary
mo bus labai įdomi kun, dr. 
J. Prunskio paskaita, paįvairin
ta skaidrėmis apie Sibiro lietu
vius, vaizdais iš Lietuvos ir kt. 
Pasiklausyti kviečiami visi lietu
viai šauliai ir ne šauliai. 

Vėliau bus rodomas s-gos vi
cepirmininko sveikatos reika
lams dr. K Pautienio parūpin
tas filmas sveikatos ir sanitari
jos tema. Į šį filmą taip pat 
kviečiami visi lietuviai. 

Po pietų bus rodomas kitas 
E. Vengiansko paruoštas filmas 
iš praeitų metų kultūrinės sto
vyklos. Be to, bus įvairūs šau
lių posėdžiai. Vakare lietuvių 
namuose bus pobūvis, kurį ren
gia T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopa 

Liepos 30 d , sekmadienį, 10 
vai. bus iškilmingos pamaldos. 
Tuoj po pamaldų tradicinis vai
niko nuleidimas į ežerą, pager
biant žuvusius šaulius ir karius 
jūreivius. Po to bendri pietūs ir 
stovyklos uždarymas. Stovyklo
je dalyvauja visi Chicagos uni
formuoti ir neunif ormuoti šau
liai. K. 

GERAS PELNAS 
Modernių muzikų grupė "Rol-

ling Stones" už savo šeštadie
nio programą Soldier Fleld sta
dione, Chicagoje, gavo pusė 
milijono dolerių, Parkų distrik-
tas už stadioną gavo 150,000 
dol., o už statomus automobi
lius dar 30,000 doL "Rolling 
Stones" grupė savo septynių 
koncertų kelionėje uždirbs apie 
10 mil. dol. 

PRIEŠ NEMORALIUS 
FILMUS 

Cook apskrities valdyba pa-
1 skelbė nuostatą, kad laukų te
atruose rodomi nemoralūs (X) 
filmai turi būti taip uždengti, 
kad nebūtų matomi už to lau
ko teatro ribų. Tai nemažas su
varžymas, kurį pasiekė gyven
tojų skundai. 

KILS NUOMOS 
Numatoma, kad nuo rudens 

Chicagos apartamentų gyvento
jų nuomos gali pakilti 7—11%. 

NAUJAS KALĖJIMAS 
Baigiamas statyti naujas 

Cook apskr. kalėjimas, kus bus 
\ vietos tūkstančiui kalinių. Bus 
! atidarytas rugpiūčio mėnesį. 

I Balfo 5-tojo skyriaus metinio susirinkimo prezidiumas; Liucija Hofma-
! nienš, Jonas Jasaitis — sus. pirm., Kostas Čepaitis (kalba), Juozas Mac-
j kevicius Valerijonas Šimkus ir Juozas Skeivys Nuotr. C. Genučio 

Agronomai leidžia Žemės Ūkio akademijos isteriją, parašytą prof. dr. Bro
niaus Povilaičio. Istorijai leisti komisija ir sąjungos valdyba. Sėdi iš k.: 
Antanas Verbickas — reikalų vedėjas, Salomėja Janulaitienė — Agronomų 
sąjungos pirm , prof. Balys Vitkus — komisijos pirm., Ignas Andrasiūnas. 
Stovi: Aleksas Šeštokas, Viktoras Bacinskas. Antanas SoSė ir Stasys Juoza
pavičius. Nooo\ A Setttko 

IŠ ARTI 
BRAZILIJOJ* j 

Imigrantų kultūrinę paro
dą organizuoja Brazilijos įstai
gos, į kurią pakviesta dalyvauti 
30 tautų, jų skaičiuje lietuviai, 
latviai ir estai. Parodą norima 
oficialiai atidaryti rugpiūčio 11 
dieną ir surišti ją su tuo metu 
vykstančia lU-ja imigrantų 
olimpiada. Lietuvių choras pa
kviestas dalyvauti iškilmių ati
daryme. Bus renkamos "kara
laitės" ir atliekarri kiti įvairu
mai 

— A. a. Jonas Mikulskis mirė 
birženo 25 d. Brar ligoninėje, su
laukęs 67 metų amžiaus. Buvo 
gimęs Norvaišių kaime. Sudei
kių parapijoje. Brazilijon at
vyko 1927 metais. Ilgus metus 
dirbo kaip autobusų kondukto
rius. 

— Mirė a a Algirdas Mikuc
kis, dar nesulaukęs 30 metų 
amžiaus. 

— Dr. Šarūnas Karuža iš 
Los Angeles, su žmona Sandra 

iKinduryte - Karužiene, atosto-
| gas praleido savo žmonos Sand
ros tėvų ūkyje, netoli Sao Paulo 

, miesto. 

— Kun. J. SeSkevicm? atšven
tė savo kunigystės 25 metų su-

j kaktį. Jis yra parapijos klebo-
; nas, Veiklus lietuviškame darbe. 

— lietuvių sodyba baigiama 
| tva-kyti ir jau galėjo liepos 9 d 
; priimti atvykusia svečius. Ruo-
į šiamasi įvesti vandentiekio b" 
I kanalizacijos sistemą, renkamos 
i lėšos. 

— Lietuvių sodyba gražiai 
veikia prie Sao Paulo miesto. 
Prie jos kuriasi nemaža lietu
vių. Visi žemės sklypai buvo 
išparduoti, jų net pritruko. Da-

IR TOLI 
, romi žygiai pripirkti daugiau 
i žemės ir suteikti platesnes ga-
jlimybes hetuviams įsakurtL 
; šiuo metu Lietuvių sodyboje 
: statomi nameliai seneliams ir 
į bendras pastatas lietuvių reika-
| lams. š į mėnesį sodyboje įvyks 
; pirmoji Brazilijos lietuvių jauni
mo stovykla, į kurią laukiama 
atvykstant lietuvių jaunuolių ir 

i iš kitų kraštų. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Kalbininkas Arnoldas Pi

ročkinas, gimęs Pašventyje, 
Jurbarko aps., parašė ir "Moks-
.a.- 1977 metais išleido knygą 
apie Jono Jablonskio gyvenimą 
ir darbus 1860—1904 metais 
"Prie bendrinės kalbos ištakų". 

HIMIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlllllllllllillliiiiMiui 

Aidas tarp dangoraižiu 
O. NENDRft 

• 
Tremtiniu, ką tik atvykusių ) 

Ameriką, gyvenimo aprašymas 
korta atitiks daugumos prisimini 
mua 

Pirmieji įspūdžiai šiame sveti 
mame kraite, sutiktos čia proble 
mos, įsikūrimo sunkumai, nupasa 
kojami lietuvės našlės lūpomis ku
ri atvykusi su trinsis vaikais sten 
iriasi čia sukurti jiems ir sau ateit) 

Realus vaizdai, kasdieniška kalba 
lengvas stilius neturi jokit) vargi-
nanflių puošmenų knyga P*vertis 
lyg paties skaitytojo antobiografl 

"DRAUGE*. 
1W «radi dovana Į — B į 

nUnota State gyventojai turi orW 
tufo** prMMI R« taksu 
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