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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS 
(Tęsinys) 

Po pertraukos teisėjas pagar
sina teisme esančią bylos medžia
gą: 1. Darbovietės charakteris
tika: "Nuo 1974 m. Angelė Ra
manauskaitė dirbo laborante. Są
žiningai atliko pareigas, tvarkin
ga, užsidariusi, nedalyvavo kom 
jaunimo užsiėmimuose ir visuo
meniniame darbe"... 

2. W U fakulteto dekano atsa
kymas: 
Angelės Ramanauskaitės univer

siteto sąrašuose nėra nei dieni
niame nei vakariniame fakulte
te. 

3. Protokolas sustatytas daly
vaujant tardytojui Bobrov, liudi
ninkams Doner, Step ir lietuvių j 
kalbos mokytojui Avgul A. B. Ap-1 
žiūrėjus iš Ramauskaitės knygas. 
Avgul paaiškino, kad viena kny
ga vadinasi "Tėve mūsų". Tai 
vadovėlis II klasei. Knygutė reli-; 
ginio turinio pradedantiems. į 
Kita knyga — Katalikų katekiz- į 
mas, tinkantis mokyti religijos 
vaikus ir suaugusius. Paskiruo
se lapuose yra klausimai pradi
niam religijos mokymui. 

Prokuroro kalba 
Teisme nagrinėjama byla dėl 

įvykdyto nusikaltimo, pažei
džiančio "Bažnyčios atskyrimo 
nuo valstybės ir mokyklos nuo 
Bažnyčios" įstatymą. Aš noriu 
sustot i prie to, kokią ši byla 
t u r i visuomeninę - politinę reik
šmę. Tarybinė vyriausybė at
sa rg i tuose klausimuose, kur ie 
liečia religiją. Konstitucijos 50 
s t r . skelbia, kad piliečiams ga

rantuojama sąžinės laisvė, t . y. 
teisė išpažinti bet kurią religi
ją arba neišpažinti jokios, prak
tikuoti religinius kultus arba 
vesti ateistinę propagandą. Kur
styti nesantaiką ir neapykantą 
ryšium su religiniais tikėjimais 
draudžiama. Niekas tikintie
siems netrukdo atlikti religines 
apeigas. Tarybinė vyriausybė 
tik kontroliuoja, kad būtų vyk
domi įstatymai. Prieš įstaty
mus visi y ra lygūs; tikintieji 
atsako kaip i r netikintieji. Vai 
stybė negali atleisti tikinčiųjų 
nuo įstatymų pildymo. 

Angelė Ramanauskaitė gru 
biai pažeidė įstatymą dėl "Baž 
nyčios atskyrimo nuo valstybės 
ir mokyklos — nuo Bažnyčios", 
nes organizavo ir sistemingai 
nepilnamečius vaikus mokė re 
ligijos. Religinių susivienijimų 
nuostatai religijos leidžia moky
kis tik dvasinėse mokyklose. 
Baltarusijos TSR ATP 1966 m. 
liepos 1 d. nutarimu "Dėl Bal
tarusijos TSR BK straipsnio 
taikymo" išaiškinta, kad įstaty
mų apie Bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės ir mokyklos — 
nuo Bažnyčios pažeidimu, už
traukiančiu baudžiamąją atsa 
komybę pagal BK 139 straips
nį, suprantama nepilnamečių 
religinio mokymo užsiėrnimų or 
ganizavimas ir sistemingas vyk
dymas, pažeidžiant įstatymų 
nustatytas taisykles. Religinis 
mokymas reikia suprasti bet 
kokia forma, pvz. organizavi
mas specialių ratelių, grupių, 
religinio mokymo užsiėmimai 

(Bus daugiau) 

SUSTABDĖ NELEGALŲ 
KUBIEČIŲ ANTPLŪDĮ 

Prez. Carteris paskelbė naują procedūrą 

Apie 500,000 Pietų Korėjos studentų šukele riaušes septyniuose miestuose. Policija nenaudojo ginklų, tačiau dau
giau 200 buvo sužeisti ir gydomi ligoninėse, apie 6O0 buvo suimtų. Studentai reikalauja atšaukti karo stovį, rei
kalauja daugiau laisvės ir demokratinių rinkimų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Kabulas pasiūlė 
kaimynams derėtis 

Afganistano valdžia siekia pripažinimo 
Kabulas. — Afganistano vy

riausybė paskelbė naują pasiū-į 
lymą kaimyninėms šalims: Pa-
kistanui ir Iranui pradėti pasi
tar imus ir pašalinti krizę šioje i 
pasaulio dalyje. Susitarus dėl 
ka i kurių klausimų, sovietų ka
riuomenės "nedidelės jėgos" ga
lėtų pasitraukti iš Afganistano 
teritorijos. Kaimynai turėtų nu
t rauk t i "banditams" teikiamą 
paramą, Amerika turėtų išvež-i 
t i savo jėgas iš Indijos v a n d e 
nyno ir krizė pranyktų, nuro
doma Afganistano pasiūlyme. 

Anksčiau panašų Kabulo val
džios siūlymą Pakistano vy
riausybė atmetė. Maskvos pa
s ta ty ta Afganistano vyriausy
bė pirmiausia siekia savo pripa
žinimo. Jei Pakistanas i r Ira
nas sėstų prie derybų s ta lo su 
Karmalu, kitos musulmonų 
šalys, o vėliau ir visas pasaulis 
pripažintų Karmalą legaliu Af
ganistano šeimininku. Pasiūly
mas padarytas prieš pat musul
monų šalių suvažiavimą Islama-
bade. 

Sovietų 'Tass" agentūra tuoj 
pa t paskelbė Kabulo pasiūlymą 
derėtis. Pareiškime nurodoma, 
kad Karmalo valdžia garantuo
tų musulmonams "gilią pagar
bą, visų religinių, tautinių, is
torinių, kultūrinių tradicijų pa
laikymą", žadama ne t ik ne
persekioti, bet ir net remti 
"šventą islamo tikėjimą", visų 
piliečių teises vykdyti savo re
ligines apeigas. 

Kabulo radijas pakartojo, jog 
sovietai atsiuntė "ribotą kontin
gentą" savo kareivių, atsakyda

mi į svetimų jėgų kišimąsi į 
Afganistano reikalus. Sovietų 
Sąjunga ir Amerika, sakoma 
pasiūlyme, turės garantuoti ne
sikišimą iš kitų kraštų į afganų 
reikalus. 

Sadatas pasiima 

Europos blokų 
konferencijos 

Stiprina karo jėgas, kalba apie taiką 
Briuselis. — NATO valstybių i Gnomyko. 

užsienio reikalų i r gynybos mi-j Komentatoriai pastebi, kad 
nisterių konferencija Belgijoje į griežtesnė Amerikos politinė li-
paskelbė nutarimą pagreitinti į nija Sovietų sąjungos atžvilgiu 
numatytą savo karinių jėgų į Europoje priimama labai at-
stiprinimą. Pripažinta, kad so-1 sargiai. Daug kas klausia, ar 
vietų invazija Afganistane pa-'; JAV sugebės ir norės laikytis 
demonstravo Maskvos linkimą i savo kietų pareiškimų. Naują 
naudoti karinę jėgą. Komunika-I klausimą NATO valstybių tar-
t e reikalaujama, kad sovietai j pe sukėlė neseniai Bremene, 
visiškai išvežtų kariuomenę iš ; Vak. Vokietijoje, įvykusios riau-
Afganistano, kad Iranas tuoj šės pr ieš NATO, prieš Vokieti-
paleistų savo laikomus ameri- ! jos kariuomenę. Valdančioji 
kiečius įkaitus. Kar tu pabrė- į socialdemokratų partija turi 
žiamas NATO šalių nusistaty- i stiprų kairįjį sparną, kuriame 
mas toliau ieškota pažangos labai veiklūs vadinamieji •'jusos" 
ginklų kontrolės ir nusiginkla- \ (jaunieji socialistai). Neseniai 
vimo klausimuose. Sekretorius: socialdemokratų vadas parla-
Muskie pareiškė konferencijoje. ; mente Herbert "VVehner pavadi-
jog Amerika nesirengia naudoti j no sovietų invaziją Afganistane 
Irane karinių jėgų įkaitams gel- \' 'gynybos žygiu, įspėjimu savo 
bėti. i musulmonų mažumai". Social-

Tuo pačiu metu Varšuvoje Į demokratų partijos pirm. Willy 
įvyko komunistinių Varšuvos \ Brandt kritikavo NATO nutari-
pakto šalių vadų konferencija. į mą sustiprinti branduolinių ra-
Sovietų Sąjunga atsiuntė savo j ketų jėgas Europoje, 
svarbiausią delegaciją: Brežne- "Der Spiegei" žurnalas pra-
vą, premjerą Kosyginą ir Gro-! vedė opinijos tyrimus, kurių re-
myką. Konferencija paminėjoį zultatai sukėlė rūpestį V. Vo-
Varšuvos pakto įsteigimo 25 kietijos vyriausybei. Apie 45 
metų sukaktį. Lenkijos parti- j nuoš. vokiečių pasisakė už abiejų 
jos vadas Gierekas savo atida- j Vokietijų neutralumą, kuris ga- j ̂  n e i a i m ė ] - e j ^ 35 aSmenys 

— Saudi Arabija paskelbė naf 
tos kainų pakėlimą iki 28 dol. u; 
statinę. Bijoma, kad dabar kaina; 
pakels ir kitos naftos gamintojos 
nors Saudi Arabijos kainos buvr 
žemesnės. Vidutiniškai statinė: 
kaina yra tarp 30 ir 31 dol. 

—JAV vyriausybė leido par 
duoti Irakui aštuonis greitlai 
vių motorus. Laivus Irakas užsa
kė Italijoje. 

— Zimbabvėje buvo atidary
tas naujos valstybės parlamen
tas, kuriame priesaikas davė 10C 
žemųjų rūmų narių ir 40 senato 
rių. 

— Ugandos sostinėje kariuome
nė saugo vyriausybės pastatui 
Karininkai, pašalinę prezidentą 
laukia iš egzilės sugrįžtančio buv 
prezidento Milton Obotes. 

—Trijų darbo unijų paskelb 
tas vienos dienos streikas Prancū
zijoje sustabdė laikraščių spaus
dinimą, nutraukė elektrą, sutruk
dė transportą. 

— Trečiadienį vienos dieno? 
streiką buvo paskelbusios ir Bri 
tanijos unijos, tačiau labai ma
žai darbininkų streikavo. 

— Nepalio karalystėje referen
dumas pasisakė už dabartinės sis
temos palikimą. Čia valdo rink
tos savivaldybių tarybos, o virš 
visų stovi karalius. 

Floridos Tampos įlankos til-

Washir*gtonas. — Prezidentas 
Carteris trečiadienį paskelbė 
naujas taisykles Kubos pabėgė
liams priimti. Amerika neatsi
sako priimti čia gyvenančių ku
biečių giminaičius, politinius 
kalinius, tačiau reikalauja, kad 
jų a t ranka vyktų pačioje Kubo
je. Vizas gavę kubiečiai bus 
tvarkingai pervežami lėktuvais 
ir laivais, jei Cas t ro sut iks su 
naujomis taisyklėmis. Dabar
tinis bėglių įvežimas nelegalus, 
jis sustabdomas. Devyni gin
kluoti JAV laivai ir 15 helikop
terių patruliuos jūrą t a rp Ku
bos ir Floridos. Radijo bango
mis laiveliams įsakoma grįžti 
atgal į Kubą, laivų kapitonų 
laukia griežtos bausmės už ne
legalų kubiečių gabenimą. 

Amerikos muitininkai ir imi
gracijos valdininkai j au kon
fiskavo apie 2 0 privačių laivų. 
Vienas laivas atvežė t r i s miru
sius, manoma, motoro "mono-
xido" dujomis apnuodytus žmo
nes. Du paguldyti ligoninėn. 

Vyriausybės sluoksniai skel
bia, kad Kubos vyriausybei da-
-omas diplomatinis spaudimas, 
'tad ji sutiktų su tvarkingu pa
bėgėlių išvežimu. 

Kuboje didėjant prieš Ame
riką nukreiptai propagandai, 
isi amerikiečiai diplomatai, 
iirbę JAV interesų sekcijoje 
->rie Šveicarijos ambasados i r jų 
šeimos buvo evakuotos. 

Prezidentas Car ter is pareiškė, 
kad Floridoje kilo labai krit iš
ka situacija. Septyni kubiečiai 
iau žuvo pakeliui į Ameriką, 
atsakomybė už jų mirtį tenka 
Fideliui Castro. Neatsakingas 
Kubos vyriausybės elgesys ver
gia laivų kapi tonus išvežti iš 
Kubos užkietėjusius kriminalis
tus i r beprotnamių pacientus. 
Pakrančių Sargybos laivai iš
gelbėjo jūroje apie 600 pabėgė-
'ių, kuriems grėsė mirtis, pasa
kė prezidentas. Tokia padėtis 
turi liautis. 

Per kelias savaites Floridos 
krantus pasiekė apie 42,000 ku
biečių. T a s sukėlė didelį rū-
oestį Floridos valstijos pareigu 

kaip j ie gyvena Amerikoje. 
Svečiai atsivežė dovanų i r pi
nigų. Vietiniai kubiečiai pa
matė, koks vargingas jų gyve
nimas. 

Nuo pat revoliucijos Kubos 
gyventojai viską perka kortelė
mis. Pa t s Castro savo gruo
džio mėn. kalboje pripažino, kad 
ateina dar sunkesnės dienos, 
nes parazitai užpuolė kavos ir 
cukraus plantacijas, sumažėjo 
tabako gamyba, nukentėjo kiau
lių ūkiai. Savo ilgoje kalboje 
Castro atidengė, kad padidėjo 
darbininkų pravaikštos, mažėja 
darbo našumas, didėja korupci
ja, kyšių ėmimas, chuliganiz
mas. Tūkstančiai gyventojų ne
beturi darbų. Kartu valdžia 
sustiprino gyventojų sekimą, 
šnipinėjimą. 

Didelė Kubos pajamų dalis ir 
iš sovietų gaunama parama ei
na karinėms avantiūroms Afri
koje, politinei propagandai, gin
klams, pramonės mašinoms, ža
liavoms. Mėsa, pieno produktai, 
daržovės, ryžiai, kava, cukrus, 
muilas, baldai — viskas nor
muojama. Per mėnesį kubietis 
gauna pirkti tik unciją kavos, 
jam leidžiama pirkti 5 svarus 
ryžių, jautienos beveik niekad 
nėra, vištiena pasirodo t ik re
tai. Už pigų šaldytuvą, kurio 
tenka laukti metus, reikia mo
kėti aštuonių mėnesių uždarbį. 
Stiklo ir dažų Kuboje beveik nė
ra, automobiliai suraišioti vie
lomis, šimtus kartų taisyti, nes 
naujų paprastas pilietis negali 
pirkti . Nauji sovietų, lenkų ar 
italų modeliai skiriami t ik vy
riausybės ir partijos pareigū
nams. 

Automobilių pramone 

premjero pareigas 
Kairas. — Egipto prezidentas 

Sadatas pasakė pralamente 4 
vai. kalbą. Jis pranešė ateityje 
pats eisiąs premjero pareigas 
ir vadovausiąs 26 ministerių ka
binetui. Egiptas toliau tęs de
rybas su Izraeliu dėl palestinie
čių teisių. Karo stovis atšau
kiamas nuo ketvirtadienio vi
durnakčio, paskelbė Sadatas. 
Jis turėjęs ilgą pasikalbėjimą 
antradienį su prezidentu Car-
teriu. 

Sadatas paskelbė, kad uždrau
džiama religinių organizacijų 
politinė veikla, nes ji tik įneša 
netvarką ir sąmyšį universite
tuose ir mokyklose. 

Meksikos delegacija 
lanko Europa 

Meksika. — Prezidentas Jose 
Lopez Portillo išvyko į Europą, 
kur aplankys Prancūziją. Vak. 
Vokietiją. Švediją. Meksika už 
savo vis didėjančias naftos a t
sargas tikisi gauti iš pramonės 
kraštų įvairių technologinių pre
kių, žemės ūkio produktų, ka
syklų mašinų. Portillo aplankys 
ir Kanadą, kuri irgi pirks po 
100,000 statinių Meksikos naf
tos kasdien. 

rymo kalboje nurodė, jog pašau- rantuotų Europai taiką. Tik 
lio karinę pusiausvyrą, jėgų ba- i 35 nuoš. palaikė Vokietijos pri-
lansą gali suardyti Vakarų gin-\ klausomybę NATO paktui . Net 
klavimasis. i 49 nuoš. pasisakė už didesnį 

Abi konferencijos pasisakė už Vokietijos nepriklausomumą nuo 
įtempimų mažinimą, nors NATO Amerikos, tik 29 nuos rėmė da-
ministeriai pripažino, kad so-i kar t inę pohtiką. Ši tokia , nuo-
vietų žygis Afganistane išstatė taikąs išnaudoja Maskvos pro-
į pavojų pasaulinę taiką. j paganda, siūlydama vokiečiams 

Komunistinių šalių konferen- i taiką, nesusirišimą ir pelningą 
cijoje didžiausią rūpestį sukėlė 
pernai paskelbtas NATO val
stybių nutarimas išstatyti Va
karų Europoje naujus raketi
nius ginklus. 

NATO valstybių suvažiavime 

biznį. 

— Libijoje suimti du amerikie
čiai, naftos bendrovės tarnauto
jai, apkaltinti šnipinėjimu. Libi
joje dar gyvena apie 2,500 ame
rikiečių. 

Trūksta slėptuvių 
Paryžius. — Prancūzijos se

natas patvirtino raportą, kuris 
ragina vyriausybę pradėti slėp
tuvių statybą. Raporte nurodo
ma, kad Sovietų Sąjunga ir ki
tos komunistinės šalys jau se
niai įvedė slėptuvių statybos 
programą, skiria daug lėšų ci-

riai: Turkija i r Portugalija dėl kubiečių pabėgėliams — Indian-
okonominių sunkumų nesugebės . tovvn Gap. Pa. Kubiečių priė-
padidinti 3 nuošimčiais savo iš
laidų gynybos reikalams. Tur
kija aiškiai pabrėžė, kad ji ne
prisidės prie jokių sankcijų 
Iranui. 

Sekretorius Muskie ketvirta-

Kubiečiai bijo 
Amerikos kareivių 

. , . - . -• Wa.**hin$rtonas. — Vyriausy-1 . . . 
paaiškėjo, kad du NATO na- : bė atidarė dar vieną stovyklą | * " l apsaugos planams, o Vaka 

' rų Europoje nieko nedaroma. 
Senatas siūlo išleisti 22 bilijonus 

mimą padeda prižiūrėti apie * * * * " * ***+ • * » 
7.000 JAV kareivių, jų tarpe 
marinų daliniai. Pastebėta, kad 
kai kurie nauji ateiviai, atsi
mindami Kubos propagandos 
pasakojimus ir turėdami skau-

dienį iš Briuselio išvyko į Aus- j dų patyrimą su savo karei-
triją. kur šią savaitę įvyksta: viais. labai bijo uniformuotų 
trečias svarbus diplomatinis su-! amerikiečių. 
važiavimas. Vienoje bus pami- I Apie Kubos ekonomines saly- Į žmonių apklausinėjimą ir nusta-
nėta 25 metų sukaktis nuo neu-! gas daug pasako ir t oks įvykis. ; tė, jei prezidento rinkimai bū-
tralios Austrijos įsteigimo i r ; Su šeima iš Kubos atvykusi 16 ; tų šiandien, tai Ronald Reagan 
sąjungininkų karinių jėgų ati- metų mergaitė pasigyrė tik ką gautų 35 nuoš. balsų, preziden-
traukimo. Vienoje šia proga! suvalgiusi pirmą savo gyvenime tas Carteris — 31 nuoš. ir t re-
sekretorius Muskie susitiks pir- obuolį. J i gimė po Kubos revo- čiasis kandidatas Anderson — 

te sakoma, kad tik Švedija ir 
Šveicarija rūpinasi savo gyven
tojų apsauga karo metu. 

Jeigu rinkimai 
būtų šiandien 

New Yorkas. — Louis Harris 
ir ABC žinių tarnyba pravedė 

prašo paramos 
Washingtonas. — Prezidentas 

Carteris turėjo pasitarimą su 
J A V automobilių pramonės va
dais. Dalyvavo ir ekonominiai 
prezidento patarėjai. Automo
bilių pramonė yra dideliuose 
sunkumuose, net 37 nuoš. pra-

nams ir iššaukė vietinių nuotai- i monės darbininkų yra bedarbiai, 
kas prieš kubiečius. Kilo klau- j Fordo atstovai siūlė vyriausybei 
simas, kas parūpins naujiems j suvaržyti užsienio automobilių 
ateiviams darbų, butų, mokyklų į importus, American Motors ra-
ir ligoninių. ! E^° sumažinti vyriausybės sta-

Stebėtojai mano, kad Castro I tomus reikalavimus, reguliavi-
padarė didelę klaidą, leisdamas mus, nuostatus, kurie pramonei 
užsienyje gyvenantiems kubie- a tneša išlaidų. Chryslerio atsto-
čiams laisvai lankyti Kubą. Jie tovas ragino prezidentą paleng-
atsivežė nuotraukų, pasakojo, vinti paskolų gavimą žmonėms. 

kurie perka naujus automobi
lius. Bankų suvaržymai kartais 
ir geram mokėtojui, patikimam 
vartotojui, neduoda paskolos. 

Prezidentas paskyrė trans
porto sekr. Neil Goldschmidtą 
koordinuoti vyriausybės pastan
gas sumažinti automobilių pra
monės sunkumus. P a t s prezi
dentas pažadėjo susitikti su Ja
ponijos premjeru Ohira ir pa
kalbėti tuo klausimu, nes di
džiausią konkurenciją Amerikos 
automobilių pramonei sudaro 
japonų mašinos. 

Suėmimai Irane 
Teheranas . — I rano valstybės 

prokuroras paskelbė, kad buvo 
suimti du amerikiečiai. Prezi
dentas Bani Sadras papasakojo 
gavęs žinių iš Amerikos, kad 
Irane slaptai buvo išsodinti 96 
amerikiečiai ir 10 iraniečių, ku
riems pavesta atlikti I rane sa
botažo veiksmus, žudyti parei
gūnus, kurs ty t i žmones prieš 
dabartinę vyriausybę. Į šį pa
reiškimą Baltųjų Rūmų kalbė
tojas pasakė: "Juokinga". 

mą sykį su sovietų ministerių liucijos 29 nuoš. 

— Izraelis trečiadienį šventė 
„Jeruzalės dieną", 13 metų su
kaktį nuo Rytinės Jeruzalės at
gavimo. T a proga arabai uždarė 
parduotuves, grupė palestiniečių 
bandė įsibrauti per Jordano sie
ną, bet trys buvo nušauti. Nau
jųjų sodybų gyventojams Vaka
riniame krante buvo išduoti gink
lai gintis nuo arabų. 

KALENDORIUS 

Gegužės 16 d.: Jonas Nepom.. 
Maksima, Valdimantas, Inga. 

Gegužės 17 d.: Paskalis, Bazi-
lė. Mindaugas, Gaila. 

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:03. 

ORAS 

Debesuota, šilčiau, tempera
tūra dieną 70 L, naktį 50 L 



» DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužės mėn. 16 d. 

Red. Vytautas Grybauskas, 4144 So. Mspiewoo<L Cbfcm*o, IL 60652 
Telefonas namoose 847-1729, darbe 269-7557 

Mig iškilieji veidai — 

Svečiuose pas Šarkį - buv. pasaulio meisterį 
Ilgiausių į bokso Hali of Fame 

metu. 
Alg. Daukša 

Red.: Algis Daukša, žinomas 
mūsų sporto veteranas, su N.Y. 
Atletu klubu laimėjęs Š. Ameri
kos krepšinio meisterio titulą, 
daug rašęs mūsų sportinėje spau
doje ir įvairiuose sporto skyriuo
se, su šiuo straipsniu pradeda ir 
ateity žada praturtinti ir šį sky
rių. 

DAR APIE ŠARKĮ 

Beveik prieš 50 metų pasaulio 
spaudos puslapiai buvo pilni Jack 
Šarkio-2ukausko nuotraukų ir ap-

nuotraukoms. Čia rasite nuo Jim Į rašymu. Jis buvo pasaulio sun-
Braddock iki Joe Louis visus bu- j kaus svorio meisteris, 
vusius pasaulio meisterius: Demp- j Prieš savaitę pasaulio spauda 
sey, Schmelling, Max Baer, Primo į vėl plačiai jį paminėjo. Mat, jis 
Camera ir Lt Numatytas trum-j buvo priimtas į Hali of Fame, 
pas, valandžiukės, apsilankymasi su garsiaisiais Jack Dempsey, Joe 
tapo veik visos dienos viešnagė. \ Louis ir kitais. Tai aukščiausias 
Seniem sportininkam, kaip mo-į Amerikos sportininko pagerbimas, 
terims, kalboms nėra galo. Gi-j Šarkis šiuo metu, kaip A. Dauk

ša rašo, 77 metų, bet ypatingai 
stiprus fiziškai, judrus ir toks pat-
simpatiškas. Savo sportinę kar
jerą, kaip profesionalas jis pra-

Pereitu metu rugsėjo mėnesį, 
besibastant po Naujosios Angli
jos valstijas, vėjas užpūtė į ma
žą New Hapshire valstijos mies
tuką Epping. Čia buvusio pasau
lio sunkaus SVOFIO bokso meiste
rio Sarkio-2ukausko gyvenvietė. 
Buvęs Brooklyno Lietuvių Atletų 
klubo narys, jis man, kaip to pa
ties klubo nariui, be jokių cere
monijų atvėrė duris ir širdį. Ste
bėtinai tvirtas fiziškai Šarkis, pa
sikvietęs vidun, aprodė savąją re
zidenciją. Čia gimusi jo velionė 
žmona. Viduje viskas senobiniai 
įrengta. 

Vieno kambario siena paskirta 

miau Amerikoje. Abu tėvai lietu
viai. Mano gyslose grynas lietu
viškas kraujas. Save laikau lie
tuviu, — pareiškė veteranas. 
Turtų nesusikroviau. Stengiau-i dėjo 1924 metais, pirmame run-

si būti sąžiningu ir padoriu. To
kiu buvau, toks ir lieku". Po kiek 
laiko staiga šovė: „Ar tu nemoki 
lietuviškai? Toliau pasikalbėji
mą tęsėme lietuvių kalba. Stebė
tinai neblogai, kad ir senoviškai 
lietuvių kalbą vartoja, ypač ne
turėdamas progos su kuo pasikal
bėti. „Mano mama sakė: — lau
ke kalbėk kaip nori, bet namie 
tik lietuviškai. Ak, kad daugiau 
tokių mamų būtų!" 

Jei norėtumėte jį pasveikinti 
— Jack Sharkey, P. O. Box 242, 
Epping, NH, 03042. Negavę at
sakymo, nenusivilkite ir neužpy-
kite. Parodė tą dieną atėjusį paš
tą — visas rašomasis stalas ap
krautas. Neturįs laiko net ir per
skaityti. Pereitą ketvirtadienį Jack 

J. Šarkis - Žukauskas ir Algis Daukša prie Šarkio prisiminimų sienos. 

kietijos rinktinę ir ta i vis da r . siūlyti ŠALFAS S-gai leisti įn
y r a rekordas) , be t yra tam tik- formacinj b iule tenį . . . " 
r a abejonė, a r j is pajėgs pri-j Br. K. 
lygti ten reikalaujamai ištver
mei, tempui, nes JAV tie rei
kalavimai yra žymiai mažesni. 

• 
— Hennes Weisweiler jau 

pradėjo eiti (anksčiau negu bu
vo numatyta) "Cosmos" trene
r io pareigas. J a m teko turtin
giausias JAV futbolo klubas, 
su daugiausia garsių futbolo 
"žvaigždžių", be t kar tu ir se-

de paguldydamas B. Muldoon. Ir 
kai tą karjerą užbaigė 1936 me
tais, jis turėjo 50 rungtynių, iš 
kurių 36 buvo laimėjęs. Rungty
nės prieš J. Dempsey sutraukė 
75,000 žiūrovų ir davė tuo metu 
per milijoną dolerių pajamų. Lai
mėjęs eilę rungtynių, įskaitant ir Į niausią amžiumi komanda. Be 
prieš didįjį italą Primo Carnerą, 
jis 1932 gavo teisę kovoti dėl pa
saulio meisterio vardo. Jo priešu 
buvo garsusis Max Schmelling, 
tuometinis meisteris. Šarkis laimi 
15 rundu kova ir tampa pasaulio 
meisteriu. Sekančiais metais jis 
tą titulą praranda prieš tą patį 
italą Primo Camerą. O 1936 me
tais, pralaimėjęs prieš tuo metu 
kylantį Joe Louis, užbaigė savo 
sportinę karjerą. 

Pasaulio sporto istorijoje jis li
ko įamžintas, liks neužmirštamas 

Sharkey-Zukauskas buvo priimtas ir brangus ir lietuviams. 

FUTBOLAS 
LITUANICA — LIONS 0:0 

Praėjusį sekmadienį Lituani-
cos vyrų komanda žaidė pirme
nybių rungtynes prieš ukrai
niečių Iions. Lituanica turėjo 
žymią persvarą ir daugybę pro-

mėjimų ir lygiųjų serija ir šio
se rungtynėse dar nenutrūks. 

Rungtynės bus Marąuette 
Parko aikštėje 3 vai. p. p . Re
zervas žais 1 vai. 

TRUMPAI 

— Atrodo, kad garsusis Franz 
gų prie I ions vartų, bet vieno- ; B e c k e n b a n e r > j o 3 m e t u s u t a r -
kiu ar kitokiu būdu progos likoį 
neišnaudotos. Tiesa irgi yra, 
kad jų valtininkas porą įvarčių 
tikrai išgelbėjo. I ions koman
da šį kartą dar nebuvo tokia 
stipri, kaip būdavo įprasta ma
tyti. 

Šiaip mūsų komanda sužai
dė ryžtingai ir drausmingai. 

Rezervo komanda laimėjo 
pirmąjį tašką, sužaisdama su 
I ions rezervu 3:3. Įvarčius už
dirbo M. Jenigas, Darius Gry
bauskas ir Steve Jenigas. 

J . J. 

SEKMADIENI 
PRIEŠ YVISLA 

Lituanicos vyrų komanda šį 
sekmadienį žais šeštąsias pirme
nybių rungtynes prieš stipriau
sią Chicagos lenkų komandą 
Wislą. Prieš "VVislą mūsiškiams 
dar nėra tekę žaisti Marąuette 
Parko aikštėje. Wislos koman
da turi puikų puolimą, gerai 
vaido kamuolį ir žaidžia tikrą 
europietiška futbolą. Lituani
cos "kozeris" — vartininkas ir 
visas gynimas. Puolėjams trūk
sta "prisišaudymo" į taikinį. 
Šiaip komanda žaidžia ambicin
gai ir po penkerių pirmenybių 
rungtynių vis dar eina be pra
laimėjimo. Tikėkimės, kad lai

dai šių metų pabaigoje su New 
York o "Cosmos" pasibaigus. 
jos nebeatnaujins. Po to, ka i iki 
šiol vokiečių F. C. Koeln t re
niravęs Hennes Weisweiler pa
sirašė sutartį su "Cosmos", 
Beckenbauer lyg ir sutiko dar 
2 metus likti New Yorke. Vė
liau jis paskelbė, kad iš viso 
nori baigti savo labai sėkmingą 
futbolo karjerą. Dabar atrodo, 
kac. jis vėl žais Vak. Vokieti
joje. 

— Buvusio Vak. Vokietijos 
trenerio Helmut Schoen, dabar
tinio trenerio Jupp Derwall ir 
kitų nuomone, Franz Becken
bauer vėl pratur t ins Vak. Vo
kietijos futbolą (jis iki 1977 m. 
103 kartus žaidė už Vak. Vo-

to , žaidėjai pr ipra tę mažai 
kreipti dėmesio į trenerį- Čia 
numatomi "žvaigždžių" susidū
rimai s u t reneriu Weisweiler. 
kuris klubo vadovybės yra įga
l intas dary t i savarankiškai pa- I 
keit imus. O daugiau drausmės j 
"Cosmos" garsių žaidėjų tarpe, j 
be abejo, reikia. Kaip ten bebū-1 
tų, "Cosmos" prezidentas Ne- Į 
suhi Er t egun su t ikru entuziaz-' 
m u dabar žiūri į "Cosmos" Į 
ateitį. 

• 
— J a u beveik t ikras dalykas, 

kad an t rus metus iš eilės HSV 
(Hamburg) t a p s Vak. Vokieti
jos meisteriu. Po 2:2 lygiųjų 
S tu t tga r t e prieš VfB ir F . C. 
Bayern (Muenchen) 0:1 (0:1) 
pralaimėjimo prieš Borussia 
Dortmund, HSV padėtis gera 
ir kai k a s j iems patar ia jau iš 
lengvo šampaną šaldyti. 

• 
— Anglijoje F . C. Liverpool 

tapo 12-tą ka r t ą futbolo mei
steriu, o F . C. Arcenal pate
ko į Anglijos t au rės finalą. An
glijoje garsiojo "Cup" laimėji
mas "VVembley stadione bent 
tiek pa t vertinamas, kaip ir pir
menybių laimėjimas. Be to F. C. 
Arsenai pateko ir j Europos 
taurių laimėtojų finalą ir susi
t iks su ispanų F . C. Valenria. 

O. Gešventas 
• 

PATAISYMAS 
Perei to penktadienio straips

nyje "Dvigubas jubiliejus — 
darbš tumo rezul ta tas" , kalbant 
apie nu tar imus , sakoma: "Ki
tame mažesnio būrio pasitarime 
buvo n u t a r t a nuo šių metų ru
dens pradėti leisti sąjungos in
formacinį b iule tenį . . . " Turė
jo bū t i : "— buvo nu ta r t a pa-

KREPŠINIS 
— Puerto Rico baigėsi Ame

rikos žemyno kvalifikacinis 
krepšinio turnyras Maskvos 
olimpiadai. Pirmąją vietą lai
mėjo Puerto Rico, užtikrintai 
laimėjusi visas rungtynes. An
trąją iškovojo Kanada, pasku
tines rungtynes prieš Braziliją 
laimėjusi net 98-81. Trečioje 
vietoje liko Brazilija, šios trys 
rinktinės iškovojo teisę daly
vauti Maskvoje. 

iiiiniiuiininmiimiiimimmiuiiiiiiimi j 
S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių Kaiua: BDO fMrwtfw»epK> »*u| 
penktadieniu perduodama, ano 4 . JO į 
vai. p . p . iki 5:30 vai . p.p. per tą pa
čią s t u t j . Šeštadieniais i r se^ma j 
dieniais rn.t> S.<r.u IKI J : 3 O va,, r j l o . į 

lelet. 434-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CH1CAGO, ILL. 60629 
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Tačiau, kaip jau žinoma, Ka
nada prisidėjo prie boikoto ir 
Maskvoje nedalyvaus. Jos vie
tą, tikriausiai, užims Argenti
na. Kanados rinktinėje geriau
sias žaidėjas buvo L. RautinŠas 
iš Toronto Aušros klubo. 

— Italijoje, laimėjusi turny
rus Belgijoje i r Majorkoje 
(Ispanijoje), žaidė dvejas rung
tynes prieš Italijos olimpinę 
rinktinę Sov. Sąjungos rinktinė. 
Pirmosios rungtynės baigėsi 
sąjungos rinktinės pergale 
90-77, tačiau artrąsias laimėjo 
italai net 96-75. Sąjungos rink
tinėje žaidė kauniečiai S. Jo
vaiša ir V. Chomičius. 

— Bulgarijos mieste Vara 
prasidėjo moterų kvalifikacinis 
turnyras Maskvos olimpiadai. 
Dalyvauja net 23 rinktinės, ku
rios komplikuotoje turnyro si
stemoje kovos dėl 5 bilietų į 
Maskvą. Pirmiausiai 6-se gru
pėse bus išaiškinta dvi pirmo
sios. P o to dviejų grupių lai
mėtojai kvalifikuosis, o liku
sios t r y s turės paaiškėti dar 
viename persižaidime. 

Jame dalyvauja ir Amerikos 
rinktinė, kuri, be abejo, kvali
fikuosis, tačiau, kaip žinome, 
Maskvoje nedalyvaus. Sunku 
pasakyti, kas užims jos vietą, 
nes šis turnyras tiksliai nenu
statys, kas užims 6-tą vietą. 

Vyrų kvalifikacinis turnyras 
Europos rinktinėms tuoj prasi
dės Šveicarijoje. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Šaudymo pirmenybėse Lie

tuvos rinktinė laimėjo savo gru
pėje pirmąją vietą ir sekančiais 
metais j au dalyvaus pirmoje ly
goje. Vilnietis V. Turtą tapo 
sąjungos meisteriu, mažo ka
libro pistoletu surinkęs dau
giausiai taškų. 

— Ėjimo tarptautinės var
žybos, dalyvaujant Meksikai ir 
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Norvegijai, įvyko Čerkasuose. 
Gausi Lietuvos rinktinė koman
diniai užėmė 6-ją vietą. Geriau
siai pasirodė V. Kazlauskas, 
kurs 20 klm. nuotolį baigė 
15-tas per 1.22:39. 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAIT1S 

IR 
VINCAS BBIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago. m 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą^ 
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Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda Jau S 9 metu* tar
nauja New Jersey, New York Ir Con-
nectlcut lietuviams ! 

Kas šeStadlenj nuo * Iki 5 vai. po
piet tš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watehung, N. J. 07060 
TEL. — 75M638 (201) 
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Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

2 ELEGENTI5K0S SALES 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketams, Vestuvėms ir Kitiems! 
Pobūvįams 

MR. ANTHONY'S 
7348 W. Irvmg Park Road 

1 blokas į vakaras nuo Harlem Ave. i 
Tel. 453-2106 arba AL 2-9408 

Kita ir Pet ras Dūdai, Savininkai j 
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar • 
yra laisvų vistų. 

Geras patarnavimas — puiki vieta. 
Skanūs valgiai Prieinamos kainos. 
Vieta au tomobi l i ams p a s t a t y t i . 
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I Visi 14 ii 18 karatų aukso ir kt, papuošalai | 
Š (žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir k t ) iki lie- = 

2 pos 31 d. Terroje išparduodami už puse jų kainos. = 

r Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- s 

H dalionams, karoliams, sagėms ir kt . ) Šiuo m e t u taikoma 2 0 % nuolaida. S 

| TERRA - 3235-37 W. 63rd Si., Chicago, IL 60629 'į 
| TEL — (312) 434-4660 į 
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LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J.&J.PHARMACY 
VaJsUL vrtamfoal, Importuoti kvepalai, gydomo* žot§* IrU 

Valiuojamos kfides, remontai Ir kt, pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

1905 t» 0UR DIAMOND 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tSabest wtyt» 

' • • • 

Interest Rat« 
Patd ort Savmgs 

Interest Compound*d 
Datly and Patd Quar>r!y 

see us for 
tyOtift f inancing. 

AT 0UR L0W RATO 
W I 1 H B Į P a v M f M 

TO M t YOUB INCOMt 

ESLE 

Mutual Federal 
Savings and Loan [? 

CHICAGO, ILL. 60608 

Tel : 847-7747 

2212 VVEST CERMAK ROAD 

Peter Kazanauskas. Pres. 
HOURSi *or>. .T*J«.Fr 1.9-4 Thur.*-8 S»t . » - l 

Sr RVFNG CMCAGOLANO SISCK 1905 

JUBILEE YEAR 1980 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

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

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERirAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
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Pasaulis kyla 

PRIEŠ MASKVOS SMURTĄ 
Kaip naciai y r a susi laukę 

visuotinio pasmerkimo, t a i p ir 
plataus pasmerkimo nusipel
nė bolševikai savo vykdomu 
valstybių grobimu ir nežmo
niška pr iespauda savo už
g r o b t u o s e k r a š t u o s e . Wa-
s h i n g t o n e v e i k i a n t i 
amerikiečių sudary ta Europos 
bendradarbiavimo ir sau
gumo komisija porą ka r tų per 
mėnesį leidžia savo biuletenį 
"CSCE Digest", kur infor
muoja apie viso pasaulio spau
dos atsi l iepimus svarb ia i s 
dabart ies klausimais . Ypač 
cituojama žinių apie Maskvos 
smurto veiksmus. "New York 
Times" informuoja apie dvie-, 
jų, ka ip juos ap ibūdina , la
biausiai žinomų Sovietų Są
jungos rašytojų Vladimir 
Voinovičiaus i r Vasilij Aksio-
novo, nusivylusių Maskvos 
san tvarka , p ra šymus emi
gruoti į užsienį. Dienrašt is pri
deda, k a d Sov. Sąjungai pra
rad imas tų dviejų didžiųjų 
rašytojų bus, t u r būt, t iek pa t 
didelis nuostolis, ka ip pra
rad imas Solženicyno. T a s pa t s 
dienrašt is paskelbė, k a d Ant . 
Kenny, turįs magis t ro la ipsnį 
iš Oxfordo universiteto, buvo 
drauge su žmona i š t remtas iš 
Čekoslovakijos, kai komunis
tinė policija, įs ibrovusi į pri
vatų butą, jį r a d o žmogaus tei
sių sąjūdžio pasi tar imuose. 
Kenny tuo me tu skai tė pa
skaitą disidentų filosofo Ju
liaus Tomin bute . Policija iš 26 
ten ra s tų žmonių a r e š t avo 
23. Dienrašt is "New York 
Times" paskelbė gavęs laiš
kus iš Liudmilos Aleksiejevos, 
Nikalojaus Williams, Alek
sandro ir I r r innos Ginzburgų, 
Pavelo ir Majos Litvinovų, Sa
ros Tverdochlebovos, Boriso i r 
Julijos Zaks, Valen t ino ir Tat
janos Turčinų, kurie reiškė 
susirūpinimą dėl Maskvoje 
vykdomų areštų žmonių, ku
rie dalyvavo sąjūdžiuose prieš 
sauvaliavimą ir prievartą. 

Paryžiuje le idž iamas "Le 
Monde" taip pat paskelbė 
informacijas, smerkianč ias 
Maskvos smurtą. Per paskut i 
nius penkis mėnesius nauja i 
areštuota apie 20 disidentų i r 
jie uždaryti kalėj imuose a rba 
p s i c h i a t r i n ė s e l i g o n i n ė s e . 
Tarp kitų minimi Olga Matiu-
sevič, pasmerkiama trej iems 
metams. Michail Sokolov, 30 
m. inžinierius, nu te i s tas tre
jiems metams , Marko Mo-
rozov, 50 m. amžiaus mate
mat ikas , nute is tas 5 m. i r 
uždarytas, į Vorkutos lagerį-
Elektrotechnikas Vlad imi r 
Borisov, 26 m., a reš tuo tas 
Leningrade i r tuojau uždary
tas į psichiatr inę l igoninę. 

* 

"New York Times" dienraš
tis i šspausdino W. Sul l ivano 
pranešimą, kad J A V moks
lininkai, jų tarpe 10 Nobelio 
premijos laureatų, s t eng ias i 
pasiekti, kad pasaulyje būtų 
p a s k e l b t a s m o r a t o r i u m a s 
mokslinio bendrada rb iav imo 
su Sov. Sąjunga, protes
tuojantis prieš Maskvos prie
vartos veiksmus, nukre ip tus 
prieš Andrių Sacharovą, Jur i j 
F. Orlovą, Ant . P. Sčaransk į . 
Tų p r o t e s t u o j a n č i ų p r i e š 
Maskvos prievartą moksl in in
kų raš te sakoma, kad M a s k v a 
grubiai laužo žmogaus teisių 
nuostatus. Tie vakar ieč ia i 
mokslininkai skelbia, kad j ie 
tokiose sąlygose a t s i sako lan
kytis Sovietų Sąjungoje ir ats i 
sako įleisti Sov. Sąjungos 
mokslininkus ir inžinierius į 
savo laboratorijas. Vienas iš 
to morator iumo organizator ių 
pranešė "Times" la ikraščiui , 
kad iki birželio pabaigos po 
tuo mokslininkų protesto r a š 
tu t ikimasi surinkti 10,000 
laisvojo pasaul io moksl in inkų 

MADRIDO KONFERENCIJOS IŠVAKARĖSE 
Ar ivyks Madrido konferencija? 

parašų. 
"Chr is t ian Science Monitor" 

skelbia, kad 30,000 pentakos-
talistų padavė p r a š y m u s leisti 
išvykti i š Sovietų Sąjungos, 
be t jų p ra šyma i nepatenki
nami . Maskva nesu t inka duo
t i vizų išvykti ir t i ems sep
tyniems pentakostal is tams, 
kurie r a d o pr ieglaudą JAV 
ambasadoje Maskvoje. Krem
lius bijo, kad š iuos išleidus to
kių politinių pabėgėlių skai
čius nesu la ikomai padidės. 

"The News World" pain
formavo apie Helsinkio ko
misijos Washingtone praves
t u s a p k l a u s i n ė j i m u s su 
an t raš te : "Rytų Europa — vis 
d a r be teisių". Lisabonos, 
Portugalijos sost inės , vals
tybinis radi jas , informuoda
m a s apie Europos ministerių 
ta rybos pas i ta r imus , sumi
nėjo Portugali jos ministerio 
komentarus : "Ka ip t ik šiuo 
metu, kada iškilo Afganis
tano, Sacharovo klausimai, 
re ikal inga vyk t i į Madrido 
konferenciją i r ten pareikšti 
savo pasmerk imą ir susirūpi
nimą". 

Pasau ly skelbiama vis apie 
naujus Maskvos smur to ir 
priespaudos ve iksmus . Malva 
Landa , pensijon pasi traukusi 
geologė, Helsinkio grupės stei
gėja Maskvoje, buvo areš
tuota i r i š t remta 5 metams. 
Areštuotas d r . Leonard Re-
novsky. J i s pr ik lausė grupei, 
keliančiai ba l s ą pr ieš psi
chiat r inius piktnaudojimus. 
Taip p a t areštuoti t o s grupės 
nar ia i : Viačesla Bachmin i r 
Aleksandr Pobrad inek . Psi-
chiat r inėn l igoninė uždarytas 
bap t i s tas Anatoli j Domnica, 
kuris religiniais sumetimais 
a t s i sakė t a rnau t i raudonojoje 
armijoje. Vladimiras Borisov, 
nepr iklausomos darbininkų 
unijos SMOT narys , j au pen
keri metai k a n k i n a m a s psi
chiatr inėse l igoninėse. Vorku-
ton išvežtas matemat ikas 
Mark Morozov taip p a t yra tos 
nepriklausomų darbininkų 
unijos na rys . Buvo areštuotas 
KGB kap i tonas V. Orechov, 
kuris painformavo Morozovą 
apie bolševikų s laptos poli
cijos p lanuojamus užmojus 
prieš dis identus . 

Helsinkio grupės na rė Uk
rainoje Olha Heyko, norėjusi 
emigruoti į v a k a r u s , taip pa t 
areštuota. J i y ra žmona Hel
sinkio grupės nar io Mykolo 
Matusevič, ta ipgi areštuoto. 
Tarp areštuotų yra i r Zinovy 
Krasivsky. I š t r emtas ukrai
niečių žurnal is tas Viačeslav 
Chomovil a re š tuo tas tremties 
vietovėje. 

Blogiausia, kad bolševikų 
įstaigos, pas i r emdamos savo 
sufabrikuotais kal t inimais , 
prai lgina a r ne t padvigubina 
areštuotųjų b a u s m e s . Taip įvy
ko su I v a n u Kiriliuk, Vie-
česlavu Zajats , Viktoru Litov-
čenko, Viktoru Drava . 

Žinios apie šiuos ir kitus 
Maskvos smur to veiksmus 
skl inda pasaul io spaudoje, ku
ri j a s kar toja su aštr iais pa
smerkimais dėl tokio žmogaus 
teisių laužymo. Daugybė J A V 
kongreso n a r i ų savo griežtais 
pas i sakymais pasmerkė Mask
vos tironiją ir jų pareiškimai 
išspausdinti "Congressional 
Records". Helsinkio komisija 
Washingtone palaiko ryšius 
su vakarus pasiekusiais disi
dentais , ka ip gen. Grigorenko, 
kuris yra Maskvos ir Ukrai
nos Helsinkio grupių atstovas 
užsieny. G a u n a m a s infor
macijas apie Maskvos smurtą 
plačiai skleidžia pasaulyje. 
Maskva nebetenka pasitikėji-
momasėde i r remiasi daugiau
sia policine pr ievar ta bei gink
lu. J. Pr. 

{Tęsinys) 

Atrodo, galėjo bendrai su 
Lietuvių Bendruomene (ji turi 
daugiau tokiam darbui pa
jėgių žmonių) suorganizuoti 
ati t inkamus vienetus, kurie 
Europos valstybių sostinėse 
palaikytų ryšį su užsienio rei
kalų ministerijomis, aprūpin
tų jas taip gaus ia medžiaga, 
liečiančia žmogaus teisių pa
žaidą Lietuvoje, k a d tų kraštų 
delegacijų dalyviai ją laiku 
gautų ir, ruošdamiesi Madri
do konferencijai, ja pasi
naudotų. 

Lietuvos pogrindžio spauda 
pastoviai mums teikia daug 
medžiagos apie žmogaus tei
sių pažaidą. Lietuvių Bend
ruomenės leidiniuose t a me
džiaga gana pi lnai ir gerai 
apdorojama. Atrodo, Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Kanados ati t inkamos įstaigos 
tą medžiagą nuola t gauna . Ta
čiau n ė r a kas pastoviai teikia 
tą ta ip svarbią medžiagą Hel
sinkio akto Lietuvos bylai pa
lankių Vakarų Europos signa
tarų a t i t inkamoms įstaigoms, 
besirūpinančioms Madrido 
konferencijos reikalais. Šis da
lykas, deja, y ra visiškai nesu
tvarkytas, ir, atrodo, nieko ne-
m a n o m a d a r y t i . B u s 
tenkinamasi tik memoran
dumo pasiuntimu ir beveik 
turistine apsiskardenimo ke
lione į Madridą. Memorandu
mas, neparuošus sąlygų iš 
anksto, paprastai didelio vaid
mens nesuvaidina: dažnai 
nueina nesvarstytas iš stal
čiaus tiesiai į archyvą arba 
patekęs ir delegacijos nario 
portfelin, ne visada susilau
kia reikiamo dėmesio. KeUonė 
Madridan konferencijos metu 
būtų naši Lietuvos bylai tik 
tuo atveju, ka i prieškonferen-
cinė ruoša yra tinkamai atlik
ta. 

B R O N I U S N E M I C K A S 

K ą l e m s J u n g t i n i ų 
A m e r i k o s 

V a l s t y b i ų delegaci ja? 

Viena y r a tikra, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių de
legacija, ka ip buvo Belgrado 
konferencijoje, bus aprūpinta 
kongresinės Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
komisijos dėka gausiausia me
džiaga, l iečiančia žmogaus tei
sių pažaidą ir Sovietų Sąjun
g o j e i r j o s o k u p u o t o s e 
Pabalti jo valstybėse ir kituose 
Rytų Europos vadinamuose 
socialistiniuose kraštuose. Ta
čiau sunku tikėtis, kad Mad
ride Jung t in ių Amerikos Vals
tyb ių de legac i j a i šd r į s tų 
daugiau negu Belgrade prie
kaiš taut i Sovietų Sąjungai i r 
griežčiau kelti jos tarptauti
n ius nusikal t imus. Ameriką, 
netenka abejoti, labai varžys 
dabar t inė sunki ir supainiota 
t a rp tau t inė padėtis. Antra ver
tus, Amer ika yra tik viena iš 
tr isdešimt penkių konferen
cijos dalyvių, o nutar imai 
reikalingi vienbalsiškumo. 

Reikia manyt i , kad Jungt i 
nių Amerikos Valstybių dele
gacija Madrido konferencijai 
bus suda ry t a tokiu pat pagrin
du, ka ip ir Belgrado konfe
rencijai, i š trijų kategorijų na 
rių: va ls tybės departamento 
technokratų, kongreso narių i r 
iš visuomenės (mokslo insti
tucijų, da rbo unijų kt.) parink
tų žmonių. Amerikos delegaci
jos la ikyseną konferencijoje 
formuoja Valstybės depar
tamento technokratai, d a r 
nenus ikra tę Kissingerio dva
sios. Kitų dviejų kategorijų 
delegacijos nariai prakt iškai 
giliai neįsitraukia į konferen
cijos da rbus : atvažiuoja porai 
dienų, perskaito konferencijos 
posėdyje savo kalbą, paruoštą 

Clevelande balandžio 25—26 dienomis buvo sušaukta Ohio valstijos Hel
sinkio nutarimų vykdymui skirta konferencija, kurioje dalyvavo 200 dalyvių ir 
eilė kalbėtojų. Nuotraukoje matome: Valstybes departamento atstovę 
Madrido konferencijai Rozaną Ridgway, kuri spaudos konferencijos metu 
dalina reikiamas informacijas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

kai kuriais atvejais Valstybės 
departamento technokratų, i r 
grįžta namo. Man teko patirti 
iš Belgrado konferencijos vie
no nario, jog Valstybės depar
tamento technokratai įtai
g a v ę k i t ų k a t e g o r i j ų 
delegacijos narius, kad, jei ke
liami konkretūs žmogaus tei
sių pažaidos pavyzdžiai, būtų 
ka lbama anonimiškai, nemi
nint valstybės vardo. Reikia 
manyti , ne kitaip bus ir Mad
rido konferencijoje. J a i ruo
šiantis todėl reikia kreipti di
džiausią dėmesį į delegacijos 
nar ius iš kongreso i r visuo
menės , nes ta rp jų gali būti 
Lietuvos bylai palankių žmo
nių / drįstančių nepasiduoti 
Valstybės departamento tech
nokratų formuojamai delega
cijos laikysenai. 

Ir Belgrado konferencijoje 
Paba l t i j o va l s tyb ių klau
simas buvo kai kurių jos na
rių (Goldberg, Chaikin, Dole) 
primintas. Senatoriaus Dole 
pareikštos mintys y ra mums 
labiausiai pažįstamos. Jis pa
reiškė, kad Jungt inės Ameri
kos Valstybės niekados nepri
pažino Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos, kad ši politika 
yra remiama kongreso, kad 
jos nėra pakeitusi Europos 
saugumo konferencija. Gai
la, kad senatorius Dole šį sa
vo pareiškimą labai susilp
nino, teigdamas, kad tautų 
apsisprendimo teise yra susi
rūpinusios tik etninės grupės, 
vadinasi , Amerikai dėl to nei 
šilta, nei šalta. Tačiau po 
senatoriaus nors ir silpnoko 
pareiškimo vis dėlto įvykęs 
sankir t is tarp Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos delegacijų 
pirmininkų. Goldbergas griež
tai atrėžęs Voroncovui, pa
brėždamas Pabaltijo vals
tybių okupaciją ir neteisėtą jų 
inkorporaciją į Sovietų Sąjun
gą. (Goldbergo atkirčio teks
tas, atrodo, niekur nebuvo pa
skelbtas, jo man nepavyko 
rast i nė kongresinėje Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo komisisijoje Washingtone, 
o ši žinia pasklido tik mūsų 
spaudoje). 

Ž l u g d o m a L i e t u v o s 
r e s p u b l i k o s 

t a r p t a u t i n ė a s m e n y b ė 

Kai tos ruošos Madrido kon
ferencijai kai kur ir pasireiš
kia, ta i pasirodo, kad ji netin
k a m a , s akyč i au , ža l inga 
Lietuvos valstybingumui. Pvz., 
sakoma ruošiamas bendras vi
sų trijų Pabaltijo valstybių 
bendras memorandumas, keti
n a m a s įteikti Helsinkio baig
min io a k t o s i g n a t a r ė m s 

Paminklas a.a. kun. Karoliui Garuckui, žmogaus teisių gynėjui, 
pastatytas prie jo kapo Ceikinių bažnyčios šventoriuje, Tremtinio 
Vilniaus vyskupo Julijono Steponavičiaus pašventintas 1980.IV.10. 

Pabaltijo Valstybių santalkos 
vardu.Santalka yra organi
zacinis hibridas, nevalstybinė 
pabal t ieč ių b e n d r a d a r b i a 
vimo gera organizacija. Dar
bai , susieti su Madrido kon
ferencija gali būti sutarti, 
suderinti santalkoje, bet juos 
vykdyti reikia Lietuvos vals
tybės vardu. Lietuva yra de ju
re valstybė, tarptautiškai pri-
p a ž i n t a s v a l s t y b i ų 
bendruomenės narys. Jokių 
būdu neturėtume mes patys iš
braukti Lietuvos iš tarptau
tinės valstybių bendruome
nės, juo labiau, kai kiti kraštai 
respektuoja jos valstybingu
mą. Visur, kur tik renkasi 
valstybės, reikia reikštis Lie
tuvos vardu, tuo būdu pabrė
žiant, kad ji tebėra valstybė, 
tarptautinės valstybių bend
ruomenės narys, bet nesi-
griebti nevalstybinės prigim
ties pakaitalo. 

Lietuvos respublikos skan
dinimas santalkoje taip pat 
kėsinasi pakirsti ir Lietuvos 
Diplomatinę tarnybą. Anks
čiau panašios rūšies memo
randumai būdavo įteikinė-
j a m i Lietuvos v a r d u ir 
p a s i r a š i n ė j a m i V l i k o 
pirmininko drauge su Lie
tuvos Diplomatinės tarnybos 

šefu. š į k a r t ą Lietuvos Dip
lomatinė t a r n y b a — tarp tau t i 
niuose san tyk iuose Lietuvos 
valstybės a t s t ovau j amas i s 
veiksnys — k e t i n a m a eli
m i n u o t i . N e g a l i m a s u v e 
džioti lietuvių v isuomenės ne
a t sak inga i s (pagyrūniška is ) 
pažadais . Reikia rimtai i r tin
kamai ruoš t i s Madr ido konfe
rencijai, n e k e n k i a n t Lietuvos 
vals tybingumui . 

(Pabaiga) 

U2 KRIKŠČIONIŲ 
VIENYBĘ 

Popiežius Jonas Paulius II bend
rojoje audiencijoje pakartotinai 
kvietė melstis už pilnos krikščio
nių vienybės atstatymą Jėzaus 
Kristaus Bažnyčioje. Turime kas
dien ištvermingai melstis ir dirbti, 
— kalbėjo Šv. Tėvas, — kad ateitų 
Dievo Karalystė, kad nugalėjus 
kliūtis ir pasiekus tikėjimo vie
nybę, galėtume visi bendrai daly
vauti eucharistinėje Jėzaus Kris
taus aukoje ir puotoje... Dievo 
karalystė įsikūnija konkrečioje 
žmonių istorijoje... Dievo karalys
tė yra nesuderinama su pagrin
diniu žmogaus teisių pažeidimu. — 
pažymėjo popiežius. — Dėl to Die
vo karalystės siekimas ir kūrimas 
įpareigoja saugoti ir ginti kiekvie
no žmogaus pagrindines teises. 

. Prancūzų mokslininkai Afrikos Kai Simonidą paklausė, kas ge-
pigmėjų optimizmą aiškina tuo, riau. turtas ar išmintis, jis atsakė: 
kad jie kasdien vartoja vitaminą 
T. To vitamino yra vabaluose. 
skruzdėlėse ir skėriuose. 

— Nežinau, bet matau, kad 
išminčiai ateina prie turtuolių 
durų-

MOTERIS SU BALTU 

CHALATU 

D r . K o n s t a n c i j a P a p r o c k a i ė - Š i m a i t i e n ė 

Mėlynoj bedugnėj 

I eilinius klausimus jis g a n a r imta i ir ramiai 
atsakinėjo. Tačiau, ka i paklausiau, k a s atsitiko su 
ranka, ligonis valandėlę svyravo, lyg ieškodamas 
Žodžių. Tylėdamas pakrapštė pakaušį . Pagaliau 
išdidžiai pakėlęs galvą, kiek mikčiodamas tarė: 

"Norėjau padaryt i mamytei siurpryzą. Kai ji 
išėjo į krautuvę pirkti, namie l ikau v ienas . Pajutau 
baisiausią norą už j o s neapsakoma gerumą ir m a n 
parodytą gilią meilę kuo nors ats i lygint i . Jaučiausi 
toks nelaimingas, toks baisiausiai nelaimingas, kad 
neturiu jokios ja i dovanos. Sta iga man atėjo į galvą 
ideali mintis — nukirsti ranką. Nuėjau į garažą. 
Pasiėmiau kirvį ir ją nukirtau. Gražiai įpakavęs, jai 
padovanojau. Tuo ir įrodžiau jai savo gilią meilę, 
dėkingumą ir prisirišimą prie jos ." 

J i s uždengė su sveika ranka akis ir kuždėdamas 
tęsė: 

"Mano vargšė mamytė! Vargšė geroji mamytė! 
Kiek ji išvargo, kiek iškentėjo, kol m a n e užaugino. 
Tik ji viena ir iki šiol yra su manim. Tėvas , draugai 
m a n e apleido. Esu jiems visiškai nereikalingas. 

Netgi, jei ir numirčiau, jie nepastebėtų ir nepasiges-
tų manęs . Tik mano brangi mamytė amžinai 
gailėtųsi savo sūnelio ir lankytų kapą, kol iŠ 
sielvarto plyštų jos išvargusi širdis". 

Ligonis žiojosi, lyg norėdamas dar ką pasakyti, 
bet sučiaupė lūpas, nes pamatė ateinančius 
sani tarus . J i s kiek sumišo. Į traukė giliai orą. Be 
žodžių klusniai atsisėdo į sanitarų jam prie lovos 
pristumtą vežimėlį. Išvažiuodamas iš palatos, 
šyptetelėjo ir dingo elevatoriuj. 

— Dar kitas mūsų vizitas bus pas pacientą, kuris 
turi haliucinacijas, — atsakė dr. Petrou. 

Artėjant prie jo, anapus durų buvo girdėti balsas: 
— Žmonės pasigailėkit! Gelbėkit nuo to įkyraus 

sutvėrimo. Tas nelabasis neduoda man ramybės. 
Mums įėjus į palatą, jis visus apžvalgė. Atrodė 

labai neramus, susirūpinęs, išsigandęs ir kenčiantis. 
Mojuodamas rankomis, su siaubo išraiška veide iš iš
gąsčio drebėdamas visu kūnu, ėmė šaukti: 

— Žmonės, gelbėkit mane nuo to nelabojo, jis 
baigia griaužti mano smegenis. Man jau pritrūko 
drąsos ir jėgų su juo kovoti. Liko tik imti ir 
susidraskyti. 

— Jaunuoli , nuo ko jus gelbėti? — paklausė dr. 
Petrou. 

— Nuo šito baisaus ilgais nagais sutvėrimo. Argi 
jūs akli , kad nematot jo? 

— Kur jis yra? — vėl paklausė dr. Petrou. 
— J i s tupi pasislėpęs mano garbanose ir savo 

aš t r ia is nagais drasko mano galvą. Darykit ką nors. 
Nestovėkit. Padėkit m a n . Gelbėkit nuo to nelabojo. 
Ai, a i , kaip skauda, kaip skauda. Nuo skausmo galiu 
net išprotėti. — Trūkčiojančiu balsu aimanavo 
ligonis. 

J i s visą laiką, atrodė, norėjo nuo kažko at
sikratyti , todėl nuolat purtė galvą, net jo plaukai 
krito jam an t kaktos. 

— Nesirūpinkit, — pasakė dr . Petrou. — Tuoj jį 
iškrapštysiu! Ir taip stipriai suspaus iu , kad j i s ne t 
cyps. Aš jam parodysiu, ką reiškia kank in t i gerą 
žmogų. 

— Bandykit! Bandykit greičiau. — N e k a n t r a v o 
ligonis. 

Veikiai, lyg ko ieškodama, dr. Petrou ėmė 
kedenti ligonio plaukus. Po kurio la iko džiaugs
mingai pranešė: 

— J a u pagavau! Dabar j is iš m a n o r a n k ų 
neištruks!. 

Ligonis, sukandęs lūpą, kiek patylėjo. Kažką 
pagalvojo. Nusigręžė į šalį. Sukikeno, ne t seilė j a m 
pro dantis iššvirkštė ir pra ta rė : 

— Deja, nelabasis iš jūsų rankų jau iš t rūko! 
Dabar jis šaiposi iš jūsų kaip l izardas ir sako j u m s 
jokiu būdu nepasiduos. 

— Tegul nesidžiaugia. Mes esame keturiese, o jis 
tik vienas. Mūsų pasiryžimą jį sugaut i j is nepa lauš! 
— pasakė dr. Petrou. 

— Nagi! Ir vėl pabandyki t ! — abej ingai ta rė 
ligonis. 

— O kur tas nelabasis d a b a r yra? — pak lausė dr. 
Petrou. 

— J i s įlindo į mano kairę ausį ir baigia gręžti 
skylę į smegenis. Ir taip skaudžiai , k a d iš s k a u s m o 
nerandu net vietos. Darykit ką nors! Nebūki t bešir
džiai! Iškrapštykit jį! J i s ba ig ia m a n e iš proto 
kraustyti. — Smarkiai ges t iku l iuodamas rankomis , 
išsigandusiomis akimis šaukė ligonis. 

— Petrai, — kreipėsi dr. Petrou į san i ta rą . — Tu 
esi jaunesnis, stipresnis, apsukresn i s ir grei tesnis. 
Pagauk tą pasiutusį užsispyrėlį, l igonio kankintoją. 
Gerai išperk jam kailį ir i šmesk iš šešiolikto aukš to 
pro langą. Mesk taip, kad j is pavirs tų į kotletą. 

.(Bus daugiau)-



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužes mėn. 16 A 

S S ^ H M se 
"DIRVAI" 45 MFTAI 

"Dirva" — tautinės minties 
lietuvių laikraštis — pradėtas 
'leisti Clevelande 1915 m.Pirmieji 
redaktoriai buvo V. S. Jokūbynas, 
J. Gedminas ir K. S. Karpius. 
Nuo 1925 m. iki 1948 m. Dirvos 
leidėju ir redaktoriumi buvo Ka
zys S. Karpius. 1948 m. leidykla 
buvo parduota Vincui Rasteniui, 
tu r i s kartu su Baliu Gaidziūnu 
"Dirvą" redagavo. 

1952 m. "Dirvos" leidimą per
ėmė Amerikos lietuvių spaudos 
ir radijo "Vilties" draugija, ku
rios pirmininkais yra buvę J. J. Ba 
čiūnas, ctr. J. Bartkus, dr. V. Ra
manauskas, A. Laikūnas, K Po
cius ir dabar — dr. Danielius De-
fesys. 

V. Rasteniui pasitraukus,„Dir-
vą" redagavo Balys Gaidžiūnas 
1951 — 62 m., talkinamas Vy
tauto Gedgaudo ir Jono'Palukai
čio. 1962 — 68 m. redagavo Jo
nas Čiuberkis, o nuo 1968 iki da
bar — Vytautas Gedgaudas. 

Buvo planuojama laikraštį iš
kelti į Chicagą, bet, dabar įsigi
jus nuosavus namus, atrodo, kad 
pavojus praėjo netekti mūsų su
kaktuvininko spaudos dirvonuo
se "Dirvos". Linkime dar ilgus 
metus būti lietuviškas, tautinės 
minties skleidėju, objektyvia in
formacija ir gausiomis iliustraci
jomis iš lietuvių politinio, kul
tūrinio ir visuomeninio gyveni
m o džiuginti lietuvį skaitytoją. 
"Dirva" yra viena iš institucijų, 
kuri Clevelancta įrikiavo į žino
mų lietuvių kolonijų skaičių Šiau
rės Amerikoje. Ji mums ir toliau 
reikalinga! Sėkmės! 

Sukaktuvinius metus 'D i rva" 

Clevelando koncerte viešnia, 
akompanuojant komp. Jonui Šve
dui, padainavo P. V. Sarpaliaus, 
J. Gaubo, J. Stankūno, Br. Bud-
riūno, A. Mikulskio, J. Švedo, B. 
Dvariono ir G. Gudauskienės 
kompozicijas ir antroje koncerto į 
dalyje arijas iš G. Puccini: La Bo
hema, Tosca ir Turandot operų, 
W . A. Mozart-Cosi Fan Tutte, J. 
Strausso Šikšnosparnio ir Verdi 
operos La Traviata ariją. 

Glevelandas negali skųstis kon 
certų, rečitalių ir kitokių kul-

C L A SS I F I Ei D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

G. Kudukienė praveda metinį susirinkimą - vakarienę Nationalities Service 
Center įstaigos. Kairėje matyti Rociūnai, Lenkauskai. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

KUPRANUGARIS 

Vidurinės Azijos kupranuga-

noriai kramto. Kupranugaris 
— nepamainomas gyvulys s te
pėse ir dykumose. Jis pa t s susi-

riai yra labai patvarūs, bet rei- j randa maisto, bet gali ilgai ba-
kalauja specialaus pašaro, vadi- į dauti. Apie savaitę jis gali išbū
namosios kupranugarių žolės, | t i be vandens, užtat, jo gavęs, 
be kurios jie negali gyventi. ! gali išgerti iki aštuonių kibirų. 
Nuostabu, kad net žiemos metu, į Kupranugaris, kaip ir daugelis 
kai ši žolė esti visiškai sausa ir kitų dykumos gyvulių, esan t 
visai netekusi savo maistingu- į maisto pertekliui, gali susidary-

uiiiiiuumiiiiiiiiiitniiiiniiimniiiuiiuiii 
4 butai. Marini*. Lemonte. 
2-jij butų murinto. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
RMOtranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Inauraaea — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
Tel. 839-1784 arba 839-5588 

llllllllllllIIIIiilIlIlIlHlllilIiillUlUillUilIlI 

70 IR T A L M A N . Mūrinis 2-jų bu
t ų — 5 ir 4 kamb. , 2-jų auto ga
ražas Tik ?51,500.00. 

Skambint 925-6565 

P A S K U B Ė K I T 

Sol. B. Dabšienė dainuoja "Dirvos" su
kaktuviniame baliuje. 

tūrinių parengimų trūkumu. Ca-
lifornijos viešnia Birutė pirmą 
kartą lankėsi Clevelande. Nors ir 
nedidelė — per 200 — auditori
ja galėjo jaustis laiminga, galė
jusi išgirsti solistę, kuri turėda
ma žavią sceninę išvaizdą, pui
kią laikyseną ir stipriai pasiruo
šusi vaidybiškai, davė beveik dvie 
jų valandų koncertą. Nors solis
tė ir atvyko po ligos, ji auditori 

mo, kupranugariai ją skaniai ir 

vai. D M N P parapijos mažojoje 
salėje. Darbų tvarkoje: apys-
kaitinis pranešimas, valdybos rin
kimai ir dr. Algio Cepulio medi
cininėmis temomis pašnekesys-
Visi nariai prašomi dalyvauti. 

Praeitų metų kadencijai sėk
mingai ir sumaniai vadovavo Juo 
zas Čyvas, pirm. nariai: Kazys Ra 
lys, Irena Sušinskienė ir Dana 
Čipkienė. 

VESTUVIŲ VARPAI 

Clevelando skautijos veikėjai 
Danutė Miškinytė ir Remigijus 
Belzinskas gegužės 17 d., šeštadie 
nį, 2 vai. pp. Dievo Motinos N. 
Pagalbos šventovėje priima Mote 
rystės sakramentą. Vestuvinis po 
kvlis Lietuvių namuose. 

7 kamb. « « • " 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio muro 22-Jv metą bun-
gaiow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
msntas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 

Tuoį ga-
Parke. — 

$52.50t. 

pradėjo koncertu Dievo Motinos j a į atvežė pavasario nuotaikos kon 
parapijos auditorijoje balandžio I certą. 

Jos akomponiatorius komp. J. 
Švedas, dėstąs Clevelando Music 

12 d. su viešnia soliste iš saulė
tosios Kalifornijos — Birute Dab-
š i ene . 

Abu jaunieji baigę universite
tus, dirbą savo profesijose, at
randa nemažai laiko skautiškai 
ir visuomeninei veiklai. 

Geriausių i 
linkėjimų 

ti taukų atsargą, kurią naudoja, 
kai tenka badauti. Šie t auka i 
susikaupia kuproje arba kupro
se: vieni yra vienkupriai, ki t i j Karpetai. 2 auto. garažas 
— dvikupriai. Tokios 3 t sa rgos i B t e u ž i m t i- Marąuette 
susidaro ir pas įvairius smul
kius dykumų gyvūnėlius. Ta i 
rodo, kad jie y ra prisitaikę prie 
žiaurių Azijos dykumų gyveni
mo sąlygų. Badaudami gyvu
liai palaipsniui praranda t aukų 
atsargas. Tokiu būdu kupranu
garių kupros sudrimba ir nu
krypsta ant šono. Avys šią a t 
sargą susidaro uodegoje, k u r 
gali susitelkti apie 23 svarai t a u 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise velMa automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 

DRUSKA PRAILGINO 
AMŽIŲ 

Australijoje, šimtametis aust-
ralietis tvirtino, kad dėl savo il
go amžiaus jis turįs būti dėkin
gas druskai. Jis visą savo gyve
nimą gėręs sūdytą vandenį nuo 
visų vidujinių ligų, o sūriais komp 

nuoširdžiausių! resais gydęs visas išorines kūno 
j negeroves. 

V. R. jm. 

įspūdingas koncertas 

Viešnia — solistė, Californijosj 
lietuvių dovana dainos ir muzi
kos pasauliui. Solistė su pasiseki
mu yra koncertavusi Chicagoje, 
•Bostone, Washingtone, Kanado
je, dainavusi La Bohema, La Tra
viata operose, yra Operos West, 
Inc. narys. Su šia opera Birutė Da 
šiene yra atlikusi pagrindines ro
l e s : Čigonų barone —Saffi, La 
Bohema — Mimi ir La Traviata 
— Violetos vaidmenį. Amerikie
čių scenoje yra dalyvavusi pro
gramose su Buddy Ebsen ir Jim 
Backus. 

Dainos pasaulin solistė atėjo 
gerai pasiruošusi: mokinosi pas 
so\ Sabalienę ir komp. Br. Budriū-
ną, Immaeulate Heart kolegijo
je, pas Dorothy Fries, operos ro
les ruošėsi pas žinomą vengrų 
dirigentą dr. PF. Nandor F. Dom-
kos, kuris yra Los Angeles operos 
direktorius, buvo gavusi stipendi
ją ir mokėsi Julliard School of 
Music New Yorke. 

Dabšių šeimoje du solistai: 
-vyras Rimtautas ir žmona Biru
tė. Tš trijų jų vaikų susilauksi
me tikrai garsių solistų. 

Settlement mokykloje, buvo pui-
! kus solistės talkininkas vieno as
mens vokaliniame rečitalyje. 

Solistė atliko Alfonso Mikuls- : 

kio, dar Vokietijoje parašytą "Už 
jūrelių" ir Jono Švedo (žodžiai J. 
Krumino) "Peizažą", tuo pagerb
dama mūsų vietinius klevelan-
diecius kompozitorius. 

Stiprūs aplodismentai palydė
davo kiekvieną solistės dainą ar 
ariją. 

Po koncerto vakarienės metu, 
sukalbėjus maldą kun. G. Kijaus-
kui, perskaitytos JAV. sen. Ho-
ward M. Metzenbaum ir sen. 
John Glenn sveikinimo telegra
mos. LB Krašto valdybos pirm. 

V. Kutkus žodžiu sveikino "Dirvą" 
pabrėždamas, kad "lietuviai spau 
dą visada mylėjo ir kai buvo rei
kalas, nebijojo padėti galvas". Sa 
vo žodyje "Vilties" draugijos pir
mininkas D. Degesys priminė, kad 
šiuo koncertu pradedami "Dir
vos" sukaktuviniai metai. Pagrin
dinis minėjimas bus rugsėjo 27 d. 

ATEITIES KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

2625 Wesi 71 st Street 
Tel. 737-7200 ar 737-8534 

M I S C E L L A N E O U 8 
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P L U M B I N G 
LloeiuMd, Boaded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass biocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. I automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
imiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiu 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

VYBA1 OSt M O T E R I S 

Medical Opportunity 

MEDICAL TECHHOL0GIST 
For south suburban laboratory. ASCP 
or eąuivalent. Full or part time. 3-11 
shift. Knowledge of SMA 12 reąuired. 

TeL — 895-0585 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kirus 
daiktus. Ir i§ toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiimii 
Ji airių prekių pasirinkimas ne

brangiai ii masę sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 61 St, Chicago, m. 60629 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Telet - 925-2737 
Vytautas Valantinas 

lllllllfllllllllllllllllllliuillllllllllllliuuui 

Ateitininku sendraugiu, meti
nis susirinkimas saukiamas ge
gužės 18 d., sekmadienį, 11:30 

We'!l helpyou makethe rightmove. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

KreipktM* į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
8600 S. Putoki Road 

Tel. —767-0600 
Inaapeodently owned and operatsd 

miimmumniiimimmmunniimmuu 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimą* — Pardavimą* 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
ninimiHHiHniiHnmiuuumuiuuimm 

REMKITE "DRAUGĄ". 

10% — 20% — S0% pigiau molrfctt 
už apdmadą nuo ugnies ir automo
bilio pa m i a 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telet. GA 44654 
B08yi W. 96th Street 

COOKS — EVENINGS 
Mušt apply in person. Salary open. 

Apart, availabie. Hospitalization insur. 
PARKWAY RESTAURANT 

3035 Behridare, VVaukegan, ffliaois 
Tel. — 336-0222 

H E L P W A N T E D — MOTERTB 

C O O K 
Rectory Cook needed for Saint 
Bridget 's Rectory. 

Please Phone 523-4130 

HELP WA>*TED VYBAI 

V A L O M E 
KILDTCS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindie. 

BUBNYS — TeL B E 7-516S 

B0RING MILL OPERATOfR 
Experienced night help needed to 
run horizontai boring mill. 

Clean, modern mold shop. Prof-
it sharing, 52-hour w<>rk week 
and benefits. 

R.0, SCHUL2 00. 
2425 N. 75th Ave., Elmwood Paifc 

PHONE — 453-3421 

MISCELLANEOUS 

S & W CONCRETE WORK 
Ali type of ooncreto work and 

brkk work. 
Free eatimates. 24 hr. tel. sorvice 

768-2011 or 994-7664 

miiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiumimiit 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376\5996 
tlltllllllllllllfllllllllilllllllllllllllllllltllllli 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jems 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TEL. — 476-3950 

4158 S. Campbell Ave, Chicago, pasikeitė tavernos biznio 

savininkai. Lionginas ir Elaine Žadeikiai perėmė biznį ir gegu

žės 24 d., šeštad., ruošia atidarymą — "grand opening"'. Bus 

šilti ir šalti užkandžiai. Kviečia svečius dalyvauti, (sk.) 

iHiimniiimiiiiiiiimniiiiiiiiiiiimiiiniii 
M. A. Š I M K U S 

tSOOME TAX SERVICE 
NOTARY P C B U C 

4256 So. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat dftrom.i VERTIMAI. 

GIMINV iškvietimai. pH*omi 
PILIETYBES1 PRAŠYMAI Ir 

Kitokį* blankai. 

IHHIlllllllilIlIlIlIlIlUIlUlUUiUUUIUIHim 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I K A S TV 
mt W. Otb St., teL 771.1411 

iimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiuMi 

V. SASNAUSKAS 
atlieka įvairiu* 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus Ir M. 

Skambint GR 6-8402 

D £ M E S I O 

Juozui Stempuziui Clevelande buvo įteikta plakėte už jo 6 metų veiklą Na
tionalities Service Center (naujiesiems imigrantams įsikurti pagalbos įstaiga). 
B kaires: direktorė Lucretia Stoiką, narė M. Lenkauskienė, J. StempuZis ir 
nart G Kudukienė *«***- VL B a a ^ i c i a « 

Tarptautiniai Reprezentacines Plokšteles 
Atlieka-. DALIA KUttNIENE 

Akompanuoja: Enriąue Arias 
Pirmoje plokštelėje BetuviŲ komporatariŲ kūriniai: 

Dvarionas, Gaižauskas, KarnaviČius, Klova, 
Kirprevičitis, Petrauskas, Žilevičius. 

Antroje plokštelėje pasauliniu kompozitorių kūriniai: 
Bellini, Dou^ierty, Gluck. Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais i r pilnais 
dainų bei arijų tekstais. 

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE 
Kaina S 14.00, su persiuntimu $14.85 

ĮSIGYKITE Š I Ą PLOKŠTELĘ 
LAŠA L A K O LASAI. . . Diriguoja komp. JuHua Gaidefis 
(Brocktono mišrus choras) stereo 

Malda už tėvyne, Tėviškes lankai, Žolelė žydėjo, Ant 
kalno klevelis. Augo putinas, Plovė lankoj steną b* 
kitos. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
UŽKALU 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražu* paproty*. Bianiariai ja* pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gTtsiaa viaV 
tina* korteles. 

Kreipkite* į "Draugo" admiaia-
traciją visai* panašiais reikalai*. 
Būsite patenkinti mūsų patamari-
mu. 

| Gaunama "Drauge" 

i Kaina BU persiuntimu 16.50 

£lllll!llilllllHIHIIIHilllllllimilllllHinilinillHIIIIII!IIIIHIIIinilllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ 

f SV# TĖVO JONO PAULIAUS ] 
I LIETUVIŠKI ŽODŽIAI i 
S s 
| Popiežiaus Jono Pauliaus n 5 spalvų paveikslas | 
| su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per sv. Mi-1 
| šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- s 
| liuku už $1.00, įskaitant paltą ir mokesčius: I 

i i i t i i i i i i i i i f i f i i i i i t i i t i i i i i i i f i i i t i t * 

Zenonas lgnonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai uŽraSai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jfira 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 
Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 

Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $855. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W.63rdSt. 
Chicago, E 60629 

| 10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (pastas ir mokesčiai | 
- ekstra). Rašykite: 1 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Strttt Į 
Chicago, Iii. 60629 I 
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SSS H H « > M M K » M m > I I H I 
Apsimoka skalbti* d iss . D R A U G B . 
a«s jis plačiauatei skaitoma* li*» 
tuviu diecražtl*, gi skelbimu kai-
nnm vra vi««Tns pri«lnamoa 



MOSU KOLONIJOSE 
Melrose Park, 111. 
PAGERBTAS S. \IDMANTAS 

Melrose Parko lietuviu koloni
ja gegužės 4 d. pagerbė visuo
menės veikėją ~;asį Vidmantą, 
sulaukusį 70 metų amžiaus. Jis 
mėgėjas keliauti. Važiuoja auto
mobiliu, skrenda lėktuvais. Jam 
nesudaro sunkumų pasisvečiuoti 
Meksikoje, paklaidžioti po Ko
lumbijos miškų platybes. Bet dau
giausiai šiltas vasaros dienas jis 
praleidžia Kanadoje. Su draugu 
vieno didelio ežero viduryje su
gebėjo įsigyti gražiu mišku ap
augusią salą, pasistatyti tinkamas 
atsiskyrėlio patalpas, atsiplukdy-
ti nuo kranto laivelį su meške
riojimo moderniais įrankiais. Ten 
kaupdamas žiemos veiklai išseku
sią energiją, veda negailestingą 
kovą su lydekomis ir piktais eže-

S p o r t a s 

riais. Buvusieji jo ežero salos „re
zidencijoje" sako, kad S. Vidman
tas bus pralenkęs garsųjį Robin
zoną savo buveinės įdomumu. 

Čia pat ir vasaros šiltos dienos. 
Savo sparnus pakels ir Vidman
tas. Tad Melrose Parko veikian
čios lietuviu organizacijos, kurių 
jis yra buvęs valdybose ir nariu, 
vadovaujamos LB apylinkės so
cialinių reikalų vicepirmininko 
A. Sinkevičiaus, suruošė Vidman
to 70 metu amžiaus ir 37 metu 
visuomeninės veiklos sukaktuves. 
Sekmadienį, gegužės 4 d. Eagles 
salė prisipildė gausiai svečiu. Ma
tėsi iš Chicagos, Jolieto, Elmhurs-
to ir kitu vietų. Pagerbimo mais
tas buvo sudėtinis. Daugiausia 
jo pagamino Lietuvos dukterų 

vieno galiono talpos Scotch whis-
ky butelį. 

Sukaktuvininkas atsakydamas 
visiems sveikinusiems ir susirin
kusiems taip kalbėjo: „Būdamas 
tarp jūsų čia visų aš jaučiuosi 
labai laimingas, kaip lygiai ir 
teisme, kada man reikėjo už gir
tą vairavimą atsakyti. Policijos vai 
dininkas, kuris mane vairuojant 
nedidžiai blaivą sulaikė, taip ma
ne prieš valstybės gynėją išgy-1 
rė, tokiu doru žmogumi teismui 
pristatė, kad aš beveik pats pa
tikėjau tokiu esąs. Šiandien aš 
tiek pat laimingas tarp jūsų jau
čiuosi, nes niekada negalvojau, 
kad yra žmonių, kurie gali at
leisti tiek šunybių, kiek aš jų per 
25 metus Melrose Parke pridariau. 
Jų buvo tikrai nemažai. Bet kaip 
ten buvo ar nebuvo, leiskite man 
pasakyti nuoširdų ačiū visiems 

tų tikslu užauginti obelį, kuri, riančių daugiau kaip du sva-1 
duotų didelius vaisius. Jo dar-1 rus kiekvienas! Šią obelį jis pa-
bas nenuėjo niekais: jo išaugin-1 vadino ALPHA. Ateity tikimasi! 
ta obelis davė gerą derlių — pil 
ną saldžių rausvų obuolių, sve-

pasiekti dar geresnių rezultatų. \ 
j m . i 

Melrose Parko skyriaus ponios. Vi- i c j a susirinkusiems, šio kurpiu su 
si stalai buvo užpildyti svečiais 
ir susirinkusiais organizacijų na
riais ar atstovais. Pagerbimui va
dovauti buvo pakviestas LB ir Lie
tuvių Amerikos piliečių klubo 
pirm. Otto Mejeris. Jis savo trum
pame žodyje pasveikino sukaktu
vininką ir pakvietė žodį tarti Mel
rose Parko Lietuvių Folkloro klu
bo ir tautinių šokių „Klumpės" 
grupes jaunimo atstovą Romual
dą Barauską. 

Savo kalboje jis paminėjo, kad 
prie klubo ir tautinių šokių gru
pės įsisteigimo Vidmantas ne tik 

, skatino, dirbo, bet ir prisidėjo au-
į komis. Trumpą žodį tarė ir iš 
Chicagos atvykęs agronomas A. 

I Šantaras. Jis kalbėjo senų draugų 

(Atkelta i» 2 pal.) 
— Irklavimo kvalifikacinės 

varžybos Lietuvoje buvo baig
tos. 47 Lietuvos irkluotojai iš
kovojo teisę dalyvauti sąjungos 
pirmenybėse Maskvoje. Jos 
įvyksta šio mėn. gale. 

— Rankinio pirmenybės mo
terų klasėje pasibaigė. Baku 
mieste Kauno žalgirietės pasku
tines rungtynes smarkiai pra
laimėjo prieš Rostovą, net 22-8,1 vardu ir pasveikino sukaktuvi 
ir sezoną užbaigė 5-je vietoje, ninką, palinkėdamas sveikatos ir 
Tuo tarpu pereitais metais jos nepavargti tautinėje veikloje ir 
buvo laimėjusios bronzos me- į tolimose kelionėse. Melrose Parko 
dalį. I Lietuvos dukterų skyriaus vardu 

— Vilniuje kovojo Vilniaus; pasakė tilėraščio formoje pasvei-
Eglė. Su paskutinių rungtynių j kinimą Zina Sinkevičienė. Balfo 
pergalėmis prieš Krasnodarą įr LB apylinkės vardu sveikino 
23-18 ir Sverdlovską 17-16 vii-t Juozas Urbelis. Lituanistinės mo-
nietės pakilo į 7-tą vietą iš per- į kyklos vardu sveikino tos mokyk 
nykštės 9-tos. 

_— Futbok) pirmenybėse Klai
pėdos Atlantas parsivežė iš Lie. 

los tėvų komiteto pirmininkas inž 
V. Šuopys. Lituanistinės mokyk
los mokytojų vardu sveikino mo-

pojos puikią pergalę prieš vietos ; kyklos vedėjas Jonas Rugelis. Aki-
Celtonieks 2—0. Tuo tarpu Vii- į ratininkų vardu sveikino atvykęs 
niaus Žalgiris iš Dniepropet-
rovsko grįžta su 0—1 pralaimė
jimu. Iš 4-rių rungtynių nei 
vienos pergalės, vos 3 taškai ir 
tik 3 įvarčiai, šią krizę Žalgi-

iš Chicagos inž. Jonas Belskus. 
Lietuvių Amerikos Piliečių klubo 
vardu sveikino O. Mejeris. Vasa
rio 16-tos šventės minėjimo 
Bendrojo komiteto vardu sveiki

ns užbaigė savo stadijone prieš j no sekretorė Regina Barauskaitė. 
Tenka paminėti, kad minėji

me dalyvavo labai daug mūsų ko
lonijos jaunimo. Sukaktuvininkas 
prie stalo buvo apsuptas jaunimo 
atstovų. Tas parodė, kad Vidman
tas pasėjo gerą sėklą, kuri prigi
jo ir dabar Melrose Parko lietu
vių kolonija savo susirinkimuo
se ir organizacijų valdybose jau 
turi jaunimo atstovų, apylinkės 
valdyba yra atjaunėjusi. 

Po visų sveikinimų ir linkėjimų 
visų dalyvių vardu Sinkevičienė 
ir Urbelis sukaktuvininkui įteikė 

Charkovą. Pasiekta puiki per
galė ir įmušti net 4 įvarčiai. 

— Prasidėjo Lietuvos futbolo 
pirmenybės, kuriose dalyvauja 
17 komandų. 

— Krepšinio tarptautinis tur
nyras buvo surengtas Kaune. 
Jį laimėjo Žalgiris, nesunkiai 
įveikęs Kauno rinktinę 120-102, 
tada Rygos VEF 105-76 ir če
kų Ostravą 116—90. Geriau
siai sužaidė Masalskis, Linkevi
čius. Lauritėnas ir Laskys. Jo
vaiša ir Chomičius gastroliuoja 
Europoje su sąjungos rinktine. 

— Klaipėdoje įvyko įdomus 
krepšinio turnyras, kuriame da
lyvavo 11 komandų, kiekviena 
sudaryta iš tos pačios šeimos 
narių. Nenuostabu, kad tą tur
nyrą laimėjo M. Paulausko šei
mos komanda, finale nugalėjusi 
Blekaičius 75-54. 

DETROITO SPORTININKAI 
OLEVELANDE 

Šį savaitgalį .gegužės 17—18 
d., Clevelande viešės Detroito 
LSK Kovo sportininkės ir spor
tininkai ir sužais draugiškas 
rungtynes su Clevelando Žaibu. 
Svečiai atvyksta su Vyrų A, Vy. 
rų B ir Jaunių A krepšinio ko
mandomis ir moterų tinklinio 
komanda. Abi dienas rungty
nės vyks naujosios parapijos 
salėje. 

Šeštadienį, gegužės 17 d. var
žybos prasidės 1:30 vai p. p. 
ir bus sužaistos 4 krepšinio bei 
tinklinio rungtynės. Sekmadie
nį, gegužės 18 d., žaidimai pra
sidės nuo 11:30 vai ryto ir 
vyks šia tvarka: Jaunių A krep
šinio. Motera tinklinis ir Vyrų 
A krepšinis, šeštadienį, 8 vai. 
vak., Lietuvių namų apatinėje 
salėje, šių varžybų proga, įvyks 
pobūvis — šokiai. 

Klevelandiečiai kviečiami į 
šias varžybas gaudai atsilan
kyti. 

nešimo rengėjams ir sukvietė-
jams. Ačiū, ačiū visiems", — bai
gė savo humoru atmieštą žodį 
sukaktuvininkas S. Vidmantas. 

A. Sinkevičius prašė padėkoti 
Lietuvos dukterų draugijos Mel
rose Parko skyriaus ponioms už 
ne tik S. Vidmanto pagerbimo 
prisidėjimą darbu, maistu, bet ir 
už kitus jų darbus, rengiant mi
nėjimus, piknikus. Čia LB sociali
nių reikalų vicepirmininko A. Sin
kevičiaus padėkos man prista
tytas raštelis: „Dukterų draugi-1 
jai padėka už tokį mielą prisi- j 
dėjimą, ačiū nuoširdžiai vadovy-į 
bei ir narėms". 

K.T. 

Philadelphia, Pa. 
KALANTOS MINĖJIMAS 
Prieš aštuonerius metus susi

deginusio jaunuolio, karžygio Ro
mo Kalantos minėjimas yra ren
giamas gegužės 18 dieną Šv. And-
driejaus parapijos salėje, 1913 
VVallace St., 12 vai., tuoj po lie
tuviškų Mišių. Minėjime kalbės 
žurnalistas, latvis Emil Sveilis, 
United Press International Phila-
delphijos skyriaus vedėjas. Tas 
pareigas ilgą laiką ėjęs Europoje 
ir Rusijoje, ir buvęs okupuotoje 
Lietuvoje. 

Lietuvių Moterų federacijos 
Philadelphijos klubas kviečia vi
suomenę kuo gausiausiai į minė
jimą atsilankyti. 

Mišios Šv. Andriejaus bažny
čioje bus aukojamos už Kalantą 
ir kitus pasekusius jo pavyzdžiu. 
Mišių metu giedos sol. Ona Šal-
čiūnienė ir Vilties choras. Taip 
pat bus iškilminga procesija, ku
rioje yra prašomos moterys ir 
jaunimas dalyvauti pasipuošus 
tautiniais rūbais. 

Asn. 

DIDELI VAISIAI 
Švedų mokslininkas Emil 

Johnson darė bandymus 17 me-

A. A . 

M A R Y B A R S C U S 
BARŠČIUS — Šrupšaite 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė gegužės 14 d., 1980 m., 4:15 vai. popiet, sulaukusi 92 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 68 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: duktė Angeline Beitler, žentas Al-

fred, 2 sūnūs. Alphonse ir Albert Barščiai, 3 anūkės: Barbara Schultz 
su vyru Ronaid, Carol Illig su vyru James ir Joan Beitler, 4 proanū-
kai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Jokūbo. 
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir T. Marijonų rėmėjų 

' draugijoms. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 5 vai. popiet Petkaus Mar-

ąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužes 19 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę Duktė, sūnūs, žentas, anūkes ir proanūkaL 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužės mėn. 16 d. 

A . f A. 

ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus, 
seseriai UUCIJA1 ir J0NŪI LAZAUSKAMS nuo
širdžią užuojautą reiškia 

Kazys Račiūnas 

A.f A. 
PETRAS ŠEŠTAKAUSKAS 

Lietuvos kariuomenės atsargos majoras 

Gyveno 4543 South Fairfield Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė 1980 m. gegužės 13 d., 5:15 v. v, sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Antalieptėje, Zarasų apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Janina, gimines Amerikoje 

ir Lietuvoje. 
Priklausė Lietuvių Karių Veteranų Sąjungai Ramovė. 
Kūnas pašarvotas Daimid - Gaidas koplyčioje, 4330 South Cali-

fornia Avenue. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 17 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ry to bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona ir gimines. 

Laid direkt G. Daimid ir D. Gaidas. TeL 523-0440. 

JL t A. ALOYZUI GRIGALIŪNU! mirus, 
žmonai ELEONORAI, sūnui VIKTORUI, dukroms 
NIDAI ir VIDAI ir giminėms skausmo valandose 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Saliamonu šeima 
Ona Uutermoziene 

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. Galifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Brangiai motinai ir močiutei 
A. f A. AGOTAI DRAZDIENEI 

į amžinybę iškeliavus, jos dukroms LAIMUTEI 
ANTANELIENEI, ELENUTEI DABŠEENĘI, sūnui GE
DIMINUI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir kartu liūdime. 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

Pr. Adamoniene 
D.B. Šulskiai 

Sh. N. Adamoniai 
ZJ. Grigaičiai 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1410 So . 50 th A v., C i c e r o 

Tel. #76-2343 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Netekus brangios Mamytes Australijoje, 
jos sūnui 

MINDAUGUI KLYG1UI ir JO SEIMAI 
reiškiame gilią užuojautą. 

BIRUTĖ IR ANTANAS CICRIAI 
JANINA IR JONAS ŠALNAI 

f 

% 

LA N D O F C R O S S E S 
The struggte for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 

by 
MICHAEL BOURDEAUXr MA., B.D. 

Printed in Engianti 1979, 339 pages. Price — inciuding 
shipping and handling $8.95. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, M 60629 

Hlinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 S O . LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel . VIrginia 7-6672 

Tel. RFpublic 7-1213 2424 VV. 6«th S T R t f I 

t 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina «u persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS 4545 W. 6Srd St, CbJoago, DL 90628. 

1 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hil ls , III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S O . CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUOMIN 
3310 S O . L I I L ' A M C A AVE. Tel. YArds 7-1139-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S O H A I S T L I ) S IREET Tel. YArds 7-19] i 

Tik reti Baitimores kirtimai prasmukdami pro Neries "sieną". — Neris liko 
sseisteriu. Nan«r. i, Grigaičio 

J? 

VASAITIS - BUTKUS 
U4h So ««th W . . ( T O R O . II I Tel. O l y m p i c 2-1003 

^ 
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužės mėn. 16 1 

X Lietuvos okupacijos 40-cio 
atžymėjimui yra sudarytas Chi-
cagos Lietuvių organizacijų ko
mitetas, kuris ruošia Sovietų 
Sąjungos smurto ir klastos pa
minėjimo programą, apie kurią 
netrukus bus paskelbta visuo
menės žiniai. Organizacijų ko
mitetas vieningai sutaria, kad 
būtų daromas tik vienas ef ektin 
gas paminėjimas, jungiantis vi
sus lietuvius savųjų ir amerikie
čių tarpe. Gedulo ir ryžto pro
grama bus birželio 15 d. 

x Marijonu bendradarbių 
susirinkimas įvyks šį trečiadie
nį, gegužės 21 d., 1 vai. p. p. j 
Marijonų vienuolyno svetainėje 
(6336 S. Kilbourn Ave., Chica-
go, Dl 60629). 

x "Kalnai ir slėniai", Chica-
gos Aukštesniosios lituanistikos 
mokyklos moksleivių metraštis 
1979-1980 m., dvidešimt pirma
sis tomas iš eilės, jau atspaus
dintas "Draugo" spaustuvėje. 
118 pusi. knygą redagavo Vida 
Momkutė, Rasa Plioplytė. Ra
moną Smilgaitė ir redakcinė ko
misija. Metraščio globėjas di-1 
rėkt. Juozas Masilionis. Pateik
ta daug žinių iš mokyklos gyve- j 
nimo, mokinių rašinių, nuotrau-! 
kų, piešinių. 1 egz. kaina 5 dol. j 

X Gegužinė lietuvių jaunimui; 
ir šeimoms yra ruošiama gegu-; 
žės mėn. 24 dieną nuo 10 vai. r. 
ligi 6 v. v. Estų nmuos, Whee-
ling, ant Milwaukee Ave., apie 
myfią į šiaurę nuo Dundee Rd. j 
N u m a t o m a s sunešt inis bufe tas , Audra Kubiliūtė vadovauja programai 
žaidimai i r spor tas Visiems. Lie- ; a. a. prez. Aleksandro Stulginskio mi-

X Lietuvių Jam ūmo sąjunga 
laiškais ir telegramomis remia 
kun. Jurgio šarausko, šmo me
tu dirbančio Valstybės departa 
mente, kandidatūrą į delegaci
ją, kuri bus siunčiama į Madri
do konferenciją. 

x Lietuvio sodyboje, Cbica-
goje, šį sekmadienį, nuo 2 vai. 
po pietų, bus prisimintos gyvos 
ir mirusios motinos. Kartu bus 
ir gegužinės pamaldos. Užkan
dis. Visi laukiami. 

x Kun. Antanas Bortašlus, 
San Elisario, Tex., dažnai pare
mia savo dienraštį. Ir dabar, at
naujindamas prenumeratą, at
siuntė ir 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Juozas Linartas atsiuntė iš 
Floridos malonius sveikinimus, 
išreiškė pasitenkinimą dienraš
čio rašiniais, palinkėjo, jo žo
džiais, "geros sėkmės Ir ištver
mės nepailstamai ir toliau dar
buotis tėvynės Lietuvos baruo
se". Kartu atnaujino prenume
ratą ir pridėjo 20 dolerių auką. 
Maloniai dėkojame ir skelbiame 
Garbės prenumeratorium. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Nepriklausomos Lietuvos prezidento a. a. Aleksandro Stulginskio minėjimo, įvykusio gegužės 4 d. Jaunimo centre, 
dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės matyti: Lietuvos gen. kons. J. Daužvardienė, vysk. V. Brizgys, kun. A. Zakaraus
kas, V. Vaitiekūnas (pagrindinis paskaitininkas), K. Pabedinskas, kun. P. Patlaba, prof. B. Vitkus (kalbėtojas), kun. 
I. Urbonas ir kt. Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

tui lyjant, gegužinė atšaukiama. 
X šv. Kryžiaus ligonine turi 

apie 300 tarnautojų, kurie gali 
susikalbėti ne tik angliškai, bet 
ir kuria kita kalba. Yra sudary
tas sąrašas kalbančių svetimo
mis kalbomis ir, reikalui esant, 

nėjime gegužės 4 d. Jaunimo centre 
j Chicagoje. 

Nuotr. V. Noreikos 

X Aukų "Draugui" atsiuntė: 
po 5 dol. — Vytautas Krasaus
kas, J. P. Jakštys; 4 dol. — 
Vladė Abraitienė; 3 dol. — Vla-

pakviečiamas vertėjas tos kai- das Pajeda. Visiems dėkojame. 
bos. kuria gali susikalbėti ligo
nis. Taip pat yra tarnautojų, ga 
" įčių susikalbėti kurčiųjų ženk-

X Aukų "Draugui" atsiuntė: 
5 dol. — Uršulė 2ekonienė; 3 
dol. -— VI. šlikas; po 2 dol. — 

SUPAŽINDINIMAS SU 
PRAURIMĖS RAGIENĖS 

PLOKŠTELE 
Praurimės Ragienės plokšte

lės pristatyme dalyvavo dau
giau kaip 250 dalyvių, bet jau
tėsi kaip viena šeima. Retai ka
da išsivysto tokia nuotaika tarp 
tiek žmonių. 

Atvykusius pasitiko Valė Ma
žeikienė su savo pagelbininkė-
mis ir pati šio vakaro šeiminin
kė Praurimė Ragienė. Nebuvo 
lengva susodinti — reikėjo tal
pinti po vienuolika ar net dvyli
ka žmonių prie stalo. Tai ženk
las, kad žmonės domisi plokš
tele ir dainininke. 

Vakarą atidarė Valė Mažei
kienė, pakviesdama programos 
vedėju Leoną Narbutj. Trumpai 
apibūdinęs Praurimės plokšte
lės "gimimą" ir džiaugsmus bei 
vargus, susietus su "gimdymu", 
Narbutis pakvietė solistę supa
žindinti klausytojus su plokšte
le, padainuojant trejetą daine
lių. 
Pagaliau turime lietuvių kom

pozitorių įdainuotą plokštelę. 
Vien savų kompozitorių. Ačiū, 
Praurimė! Dabar dar lauksime 
vien liaudies dainų plokštelės. 
Nors ne viena dainininkė skun
džiasi, kad "nėra" dainų, bet aš 
tuo negaliu patikėti. Dainininkų 
tauta ir neturim dainų? Gal tik 
nežinom? O jei žinom, tai gal 

Plojimai taip pat buvo ne vietoj. 
Ar nevertėtų mūsų muzikams 
bent retkarčiais paaiškinti, ko
dėl tarp muzikinio veikalo da
lių neplojamą. 

Retai pasitaiko, kad tarp pub 
likos ir programos dalyvių užsi
mezga toks šiltas ryšys, koks 
vyravo pereito šeštadienio subu 
vime. Ir Praurimei Ragienei tei
sinantis "stoka šviesos", "ran
kų drebėjimu" ir "naujų akinių" 
reikalingumu, į pagalbą atsku
bėjo solistės vyras dr. L. Ra
gas. Ir tik tokioje šiltoje at
mosferoje dr. Leonido Rago pa
dėka "savo vyrui" galėjo iš
šaukti tokį mielą ir nesuvaldo
mą juoką ir plojimus. 

Vakaro pelnas paskirtas mu
ziką studijuojančiam jaunuoliui. 
Ir kadangi toks jaunuolis buvo 
čia pat, su aukomis prisidėjo 
dalis vakaro dalyvių ir 1000 do
lerių čekis buvo įteiktas Arūnui 
Kaminskui. 

Negalima užmiršti Aldonos 
Beinorienės: jos paaukoto šam
pano kamščiai lakstė nuo stalo 
į stalą, taikomi vieniems, o pa
taikydami kitiems. Per greitai 
užsibaigė vakaras! Tikime, kad 
tai pirma, bet ne paskutinė 
Praurimės plokštelė. O gal se
kanti bus tik liaudies dainos? 

Manau, kad muzikini plokš
telės įvertinimą duos muzikai. 
Plokštelėj įamžinti mūsų kom-

bute buvo susirinkusi posėdžiui, 
kuriame aptarė bėgamuosius ir 
ateities veiklos reikalus. Sekr. 
B. Lungys perskaitė pr. posė
džio protokolą, kuris buvo pa
tvirtintas. Svarbiausias posė
džio tikslas buvo pasiskirstyti 
darbais ir pasiruošti vaišingai 
priimti svečius savo apylinkės 
gegužinėj, kuri ruošiama birže
lio 1 d. 12 vaL Lietuvos Vyčių 
salėj ir sode (2455 W. 47 St.). 
Šokiams gros Balio Pakšto or
kestras. Valdyba kviečia savo ir 
kaimyninių apylinkių lietuvius 
atsilankyti ir geroj 
praleisti popietę. 

J. JL VALSTYBĖSE 
— Pianistė Raimonda Apei-

kytė, solistai Nerija Linkevičiū
tė bei Bernardas Prapuolenis 
ir rašytojas Aloyzas Baronas 
birželio 22 d. dalyvauja Califor-

Į nijos lietuvių dienos meninėje 
programoje Los Angeles. Cali-

| fomijos lietuvių dienas nuo 
1953 metų sėkmingai organizuo 
ja Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas prel. Jonas Kučingis. Lin
kevičiūtė, Prapuolenis ir Baro
nas atvyksta iš Chicagos. Šios 
šventės metu veiks iš Putnam, 
Conn., atvežta dail. A. Galdiko 
meno paroda. Taip pat veiks ir 
Los Angeles dailininkų ir mėgė
jų parodos. Dalis šventės pelno 
skiriama į VI tautinių šokių 
šventę vykstančio jaunimo kebo 
nės išlaidoms padengti. 

— Dail. Rasos Arbaitės, San
ta Monica, Calif., puikiomis 
iliustracijomis puošiasi trys pus 
lapiai liuksusinio gėlininkystės 
žurnalo "Flowers" š. m. kovo 
mėn. numeris. Jaunoji dailinin
kė ištvermingai skinasi kelią į 
amerikiečių dailės pasaulį. 

— Detroito Lietuvių namų 
draugijos ir Dariaus Girėno klu 
bo narių susirinkimas įvyks ge 

dovaujamaa Los Angeles lietu
vių jaunimo scenos vienetas su 
"Viva, Europa" pastatymu ge
gužės 3 d. buvo išvykęs į San 
Francisco. Vietos Lietuvių Ben
druomenės apylinkės globoja
mas spektaklis praėjo su dide
liu pasisekimu. Vasaros metu 
šis sceninis vienetas gastrolėms 
keliauja į rytines Amerikos lie
tuvių bendruomenes. 

KANADOJE 
— 1. Daniliūnienė, penkiolika 

metų einanti Katalikių Moterų 
dr-jos Londono skyriaus pirm. 
pareigas, antrą kartą išrinkta 
Londono Folk Art Council vice
pirmininke. Pirmininkės parei
gose yra prancūzų kilmės kana
dietė P. VValden. Šiai organiza
cijai priklauso per 20 įvairių 
tautybių grupių. Jos bendromis 
jėgomis rengia tautybių tauto
dailės parodas ir koncertus, pasi 
rodo su įvairių kraštų kepiniais, 
o šiemet jos turės ir paviljonus, 
panašius į Toronte organizuoja
mus. 

— A. a. Juozas Kilius. Balan
džio 14 d., atostogaudamas pie
tinėje Vokietijoje, mirė buv. ha-
miltonietis ir "Aukuro" narys 

i a. a. Juozas Žilius. Velionis, pa

lais. Užrašai Ugoninėje yra ang-1 C. Anužis, Vacius Prižgintas.Į harmonizacijos. O gal tik reikia 
! . _ , , " , . '. 6, pozitoriai, solistė, styginis kvar 
; trūksta akompanimento arba fT t- A n \ d 

iiškai. lietuviškai ir ispaniškai, 
bet susikalbėti gali dvidešimčia 
kalbų, tarp jų arabiškai, bohe
miškai, čekiškai, prancūziškai. 

Visiems dėkojame. 
x Lietuviškų knygų "Drau

ge", pasinaudodami jų išparda
vimu atpigintomis sąlygomis. 

vokiškai, itališkai, korėjiškai, ja į už didesnę sumą užsisakė: So 
poniškai, lenkiškai, rusiškai, is-jfija Tekorienė (Indianapolis) 
paniškai, turkiškai, ukrainietis-1 Povilas Karosas (New Britam) 
kai ir kai kuriais indusų dialek 
tais. 

kam nors imtis iniciatyvos ir 
"iškasti" muzikus ir dainas. 

'Tasauliniu mastu gal tu ir 
ne tiek daug pasiekei, bet lietu
viškoje Chicagoje ir mūsų seimo 
je tu pasiekei nuostabiai daug", 
pasakė Petkuvienė, Praurimės 

T. Kareckas (Kanadoje), K. j sesuo. Ką galima prie jų pri-
Kaulinis (Philadelphia), Teresė1 dėti? Nebent palinkėti sėkmės 

Karvelienė (Floridoje), Elvyra 
Narutienė (Chicagoje). Visiems 
jiems knygos buvo paštu išsiųs 
tos. 

X Atvykę į "Draugą lietuvis I dėjusiems prie plokštelės išlei-
traukinio bei krautuvių parduo-: kų knygų didesnį kiekį įsigijo Į dimo. Tai nebuvo žodžiai, tai 
darnas 60 X 190 p. sklypas.; šie mūsų knygos mylėtojai: A-Į buvo daina ir gėlės. Dainuoda-
Kaina $21,900.00. Century 21 dolfina Micevičienė, L. Jaras (čijma bene prancūziškos dainelės 

x Emily Josen, Phoenbc 
Ariz., parėmė mūsų spaudos 
darbus didesne auka. Dėkojam. 

x Lisle miestelyje, netoli 

ateičiai. 
Bene labiausiai imponavo so

listės labai laisva laikysena ir 
pareikšta padėka visiems, prisi-

plokštelę "šeimos" plokštele tik
rąja to žodžio prasme. Ir nema
nau daug suklysianti, jei visos 
ten buvusios didžiulės "šeimos" 
vardu pasakysiu Praurimei ačiū 
už plokštelę ir tikrai malonų va 
karą. Birutė Kožicienė 

APYLTNKĖS VALDYBOS 
POSĖDIS 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba gegužės 7 d. Naureckų 

Tam pačiam posėdy nutarta 
ir gegužės 11 d. Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioj buvo atliktas 
lietuvės motinos pagerbimas. 
Prieš šv. Mišias penkios litua
nistinės mokyklos mokinės, vi
sos su tautiniais rūbais, bažny
čioj giedant "Pulkim ant kelių", 
visoms motinoms dalino baltus 
ramunių žiedus. Nežinomai vy
riausiai amžiumi močiutei T. 
Drūtytė prisegė orchidėjos žie
dą, simboliškai atžymint Moti
nos dieną. Per Mišias solo giedo 
jo Birutė Naureckaitė. Motinos 
dienos atžymėjimą paruošė kun. 
F. Kireilis ir S. Daulienė. 

Be to, posėdyje valdyba nuta
rė skatinti apylinkės lietuvius 
aktyviai dalyvauti Baisiojo bir
želio ir Lietuvos pavergimo su
kaktuviniame minėjime, kurį 
ruošia Chicagos lietuvių organi
zacijų komitetas birželio 15 d. 
Valdybos ižd. V. Utara prane
šė, kad VT Tautinių šokių šven
tės dovanų paskirstymo bilietė
lių platinimas vyksta sėkmin
gai. Posėdyje dalyvavo J. Šla
jus, V. Utara, B. Lungys, O. 
Naureckienė, S. Daulienė, V. Di
jokas ir P . Peleckas. (jš) 

nuotaikoj i v a l - Lietuvių namuose. Progra
moje numatoma "Dariaus - Gi
rėno" klubo vardo modifikaci
ja ir kiti einamieji reikalai Ats
kiri pakvietimai nesiuntinėjami. 

— Danutės Barauskaitės va-

— Clark, Jūra 
9817. (sk.) 

Gvidienė 852-

X Vandos Aleknienės vado
vaujamos skautės ir Nijolės Pu-
pienės vadovaujama grupė at
liks programą abiturientų pri-1 
statymo baliuje gegužės 18 d. i 
Dėl informacijų skambint 636-
6021 arba 582-6736. (pr.) 

kagiškiai), J. Mikutis (Madi-
son). Atpigintų knygų papildy
tas ir patikslintas sąrašas pa-
paskelbtas gegužės 13 d. "Drau
ge". Užsisakiusiems knygos 
tuojau išsiunčiamos paštu. 

x Elena Skladattienė, Water-
bury, Conn., atsiuntė Garbės 
prenumeratos mokestį. Esamo 

CHICAGOS ŽINIOS 
"FD7T APLANKYS 

CfflCAGĄ 

"Fifi" 

vertimą (nesu muzikė, to netvir 
tinčiau), kuris taip priminė S. 
Neries gėlių pardavėjos žo-
f ^ % ? " p 0 n a U r a S a U ' ^ dosT id i i au^ lėktuvas. te ... Sonste vaikščiojo tarp sta 
lų, įteikdama gėles savo moky
tojoms, akompaniatoriui ir vi
siems pagelbininkams. Įdomus 
ir naujas būdas padėkai. 

Man asmeniškai buvo labai labai dėkingi 
x Į Lietuvos Dukterų dr-jos x Jonas Jankūnas, Brockton, gaila, kad styginis kvartetas 

pavasario balių, ruošiamą gegu- Mass.. prie prenumeratos mo-' grojo vakarienės metu. Mocartą 
žės 24 d. Jaunimo centre, dar, kesčio pridėjo 10 dolerių auką. | ligi šiol girdėdavau koncertuose 
galima užsisakyti stalus ir įsi Labai ačiū. i ir todėl labai pasigedau tylos, 
gyti bilietus draugijos patalpo
se, 2735 W. 71 St. Tel. 925-
3211; ir vakarais pas parengi 
mų vadovę Valę Rumšiene teL 
476-5059 (pr J 

X A.SJD. h- Korp! Vytis rwn-1 
gU vakaronę, minint Vilniaus! 
universiteto 400 metų įkūrimą, j 
iį penktadienį, gegužės 16 die-į 
ną. 8 vai. vak. Jaunimo centre, Į 
mažojoje salėje. FU. R. Korzo-
nas rodys akaidres. Visa skau-
tija ir visuomenė kviečiama da
lyvauti, (pr.) 

x Akiniai siuntimo! ) Lteta-
*> Kreipkitės j V. Karosaite 
Opticai Studio, 7051 S. Waahte-
naw Ave.. Chicago, Dl. 60623 
7*1 778-6766. 

Chicagos Marijos aukSt mokykJos 5979-1980 m. Rūtos ratdio valdyba. Iš 
kai-?-; Neris Pupiūtč, pirm.. Ginta Remeikytč. vicepirnv. Rūta Sudeikytė, 

Nuotr amnure Hotpoeh (•k.) | iždin., Pjununė TriCytfc. Mfent 

JAV-bių oro koman-
'Boe-

Įing B-29 Superfortress", atei-
! nančią savaitę, gegužės 23, 24 
I d. aplankys Chicagos Midvvay 
i aerodromą ir priims svečius, 
! kurie norės jį aplankyti. Tomis 
; dienomis nuo 10 vai. ryto iki 6 
Į vai. popiet prie kontrolės bokš-
| to "gate one" bus priėjimas. 
į Be to, bus 2 kovos lėktuvai, ku
riuos taip pat bus galima aplan 
kyti. Midway aerodromo priėji
mas yra prie 59-tos ir Cicero 
gatvių. Ten yra vietos pastaty
ti ir automobiliams. 

KRAUJO SPAUDIMO 
KLUBAS 

Aukšto kraujo spaudimo klu
bas tikrina kraujo spaudimą 
kiekvieną ketvirtadienį nuo 5 
vai. vak. Rush — Presbyterian 
•— St. Luke's Medical Center 
Professional Building, 1725 W. 
Harrison, Chicago, kamb. 740. 
Manoma, kad Amerikoje yra 23 
mil. žmonių, turinčių per aukš
tą kraujo spaudimą, tačiau tik 
7% težino, kad jie per aukštą 
spaudimą turi 

TALENTC PAIEŠKOJIMAS 

1980 m. Tarpt, karnavalas 
bus Chicagos amfiteatre liepos 
18-27 d. Jaunimas, kuris moka 
šokti, dainuoti, groti, vaidinti, 
gali atvykti į amfiteatrą apklau 
sai gegužės 19-20 d. Tie, kurie 
bus parinkti, dalyvaus festiva
lyje ir galės laimėti dovanų. 
Karnavalas tęsis 10 dienų. Norį 
dalyvauti apklausoje turi kreip
tis į Lois Lee, tel. 751-2121. Bi
lietai į karnavalą gaunami iš 
anksto amfiteatro kasaje ar va 
dinamose Ticketron vietose ir 
kainuos 3 dol., prie įėjimo 4 dol. 

ŽIURKIŲ NAMAI 

Policija išgabeno iš namų Ma-
rion Heyboer, 47 m., nes jos 
dviejų aukštų namuose, 1528 N. 
Ridgeway, buvo šiukšlynas ir 
veisėsi žiurkės, kurių niekas ne
gaudė ir kurias dukra ir moti
na, 74 m., laikė kaip naminius 
gyvulėlius. Moteris buvo išga
benta į ligoninę, kur gydoma 
jos motina. Nešvarūs, šiukšlių 
pilni namai sudarė pavojų ne 
tik namo gyventojams, bet ir 
kaimynams. Manoma, kad išva
lius jos galės g*-įžti į namus. 

gūžės 18 d. (sekmadienį) 12:15! gyvenęs šešerius metus Hamilto 
ne, grįžo į Vokietiją, kur Donau 
v/orth mieste vedė Eleonorą 
Šliūpaitę. A. a Juozas Žilius 
Lietuvoje tarnavo aviacijoje, 
tad ir Donauworthe dirbo hu-
halterijoje lėktuvų įmonėje. Ve
lionis nebuvo nutolęs nuo lietu
viško gyvenimo. 

— Hamiltono Vysk. Valan
čiaus Kt. mokyklos mokslo me
tų užbaigimo iškilmės įvyks ge
gužės 17 d. Šv. Mišios AV Sven 
tovėje, o salėje įvyks mokslo 
metų užbaigimo aktas. Mokyk
lą baigusiems abiturientams 
bus įteikti 10 lituanistinės mo
kyklos skyrių baigimo pažymė
jimai, atžymėti visų klasių pa
vyzdingieji mokiniai. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Prof. Kazio Sleževičiaus 

90 metų gimimo sukaktis buvo 
kukliai prisiminta okup. Lietu
vos spaudoje. Jis buvo gimęs 
1890. m. 18 Eržvilko valsčiuje, 
mirė 1955. I. 15 Kaune. Yra pa
rašęs daug mokslinių darbų ir 
atlikęs eilę tyrimų. Laikomas 
Lietuvos geofizikos ir metereo-
logijos mokslų pradininku. Be 
ko kita, atliko Lietuvos terito
rijos magnetinę nuotrauką ir su 
darė pagrindinių magnetinių 
elementų žemėlapį masteliu 
1:1.000.000. Keletą metų buvo 
Lietuvos mokytojų profesinės 
sąjungos pirmininkas. Jo pa
stangomis paruošta daug kvalifi 
kuotų specialistų hidrologų ir 
metereologų. 
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ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
lite gauti lapelį su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lam* maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiuskit* 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-

:ievelande pirmajai šv. Komunijai lie
tuviškai pasiruošę. Iš kairės: A. Dun-
duras, M. Stungys, N. Gelažytė, S. 
Berzinskas ir kun. G. Kijauskas. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

SUSISIEKIMO PRDEMONfiS 
Cbicagoj yra, kaip skelbia 

miesto merės įstaiga, 1.187,550 
auto mašinų, motociklų ir sunk
vežimių. Daugiausia yra automo 
bilių — apie pusė milijono, sunk 
vežimių yra 59,611, motociklų 
— 11.815. 

MAŽIAU EIKVOJA 
Illinois automobilistai praėju

siais metais pervažiavo 7 bilio-
nus mylių daugiau negu 1975 
m., tačiau gazolino suvartojo 
maždaug tiek pat. 1975 m. bu
vo nuvažiuota 57 bil. mylių, o 
praėjusiais metaise 64 bil. my
lių, tačiau golino suvartota be
veik tiek pat, apie 5 bil. galionų. 
Manoma, kad gazolino sutaupo, ministrarijai: 4545 W. 63rd St., 
ir greičio apribojimas ligi 55'Chicago, JŪ. 60629. 
mylių per valandą. uiiiiniimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiit 
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j DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! j 
| Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- j 
| piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų | 
| galima įsigyti ui pusę originalios kainos arba ui jos j 
i trečdalį. | 
| Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- I 
| pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į | 
| DRAUGĄ ir lūs rasite malonų patarnavimą. i 
| KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. I 
| DRAUGO ADMINISTRACIJA Į 
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