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Brežnevas save paskirs 
Podgorny įpėdiniu 

Nenori, kad istorija jį nuvainikuotų, kaip padare su kitais Lenino įpėdiniais 

"V 

Maskva. — Laukiama, kad so
vietų bosas Leonidas Brežne
vas save paskirs ir Nikolaj Pod
gorny Įpėdiniu, rašo David Wil -
lis, "Moni tor" redakcijos narys. 
iSovietų Korespondentas Viktor 
Louis sako, kad "nuoseklu tikė
tis", jog paskyrimas bus padary
tas tuoj po to, kai naujos konsti
tucijos projektas bus ratifikuo
tas. Konstitucijoj numatyta su
tapatinti partijos vado ir valsty
bės šefo pareigas. Vakariečiai ir
gi sako, jog to galima laukti. 

Diplomatai pastebėjo, kad 
Brežnevas seniai siekia savo ran
kose turėti ne vien visą valdžią, 
bet ir ceremonialinį postą, būti 
prezidentu, kaip yra keliuose Ry
tų Europos kraštuose. Jis nori į-
eiti ir istorijoj turėti garbingo, di
delio vyro vardą. Nori būti ly
giai kaip Leninas, kurio istorija 
nenuvainikavo, kaip kitus po jo 
buvusius įpėdinius. 

Laukiama, gal jau kitais me
tais Brežnevas numatys ir savo 
įpėdinį. Pradžioj tik partijos va
do vietai, sau pasilaikydamas 
valstybės šefo ir politinio biuro 
pirmininko postus. 

Louis mano, kad birželio 16 
pusmetiniam aukščiausiojo sovie
to susirinkime dar pirmininkaus 
Nikolaj Podgorny, bet tuoj pat 
atsistatydins iš prezidiumo pir
mininko pareigų. Pirmininko vie 
ta bus vakuojanti, iki šių metų 
antroj pusėj konstitucija bus rati
fikuota. Tuo laiku valstybės še
fo pareigas formaliai eis įvairių 
respublikų šefai rotacine tvarka. 
Ratifikacija ir pareigų perėmimas 
turėtų būti prieš lapkričio 7, kai 
bus švenčiama 60 metų nuo spa
lio revoliucijos. 

Kai kas mano, kad Brežnevas 
per daug rizikuoja, norėdamas 
dar daugiau valdžios.Galimas da
lykas, jog politinis biuras buvo į-

tikintas, kad greit po to jis tikrai I 
atsisakys partijos šefo posto, tai j 
didelės opozicijos ir nebus. Dar • 
kiti sako, kad Brežnevas nėra' 
antras Stalinas, ir tokiai baimei 
pagrindo nėra. 

Pabaltijo diplomatu 
pasitarimas 

N E W YORKAS. — 1977 ge 
guužės 24 Estijos generaliniam 
konsulate New Yorke įvyko Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos diplo
matinių ir konsuliarinių atsto
vų pasitarimas. Jame dalyvavo 
— Lietuvos atstovas dr. S. A. 
Bačkis ir Lietuvos generalinis 
konsulas A. Simutis, Latvijos 
atstovas E. Jaakson bei Estijos 
konsulas A. Linkhorst. 

Pasitarimo dalyviai pasikeitė 
turimomis informacijomis, ap
svarstė klausimus, susijusius su 
Belgrado 1977. VI 15 konferen
cija, bei aptarė ki tus aktualius 
reikalus. 
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Neleidžia nei maisto 
pristatyti 

PROJECT GULAG - USA 
Autentiška sovietų koncentracijos stovykla Amerikoj 

Frankfurte, Vakarų Vokietijoj, J Tokį lagerį pastatyti pareika-
bidžiamas rusų disidentų žuma- lauš daug pastangų ir lėšų. Kur, 
las "'Posev" 1977 kovo laidoje į-j pavyzdžiui, gautj tokios rūšies 
dėjo straipsnį "Sovietų koncent- Į duonos, kaip "sovietų lageriuose 
aeijos lageris Jungtinėse Ameri 

kos Valstijose". 
Jaunų žmonių grupė, į kurią į-

eina kairiųjų ir dešiniųjų organi
zacijų atstovai, baltieji ir negrai, 
krikščionys ir žydai, Amerikoje 
gimę ir imigravę iš Kubos, Lietu- į rajai tų furgonų paskirčiai už-
vos, Ukrainos ir t.t., savo orga-j maskuoti, ant jų didelėmis raidė-
nizaciniame susirinkime pasiva- mis užrašoma: Mėsa, Duona, Le-
dino tokiu vardu "Project Gulag į clai. Gerkite sovietų šampaną ir 

dalina? Kol hųs lageris, JAV žmo
nės matys hent mažą sovietinio 
jx>litkalinio gyvenimo nuotrupą. 
Pavyzdžiui, kopiją kaliniams 
transportuoti furgono, taip vadi
namo "voronok" (varnelis). Tik-

St. Bartbo'omae prie Koenigsee, Bavarijos Alpėse 

Assen, Olandija. — Molukai 

Į Švediją nukreipė 
sovietų lėktuve 

Stockholmas. —Vakar į Švedi
ją buvo nukreiptas sovietų lėktu
vas su 18 keleivių, ir trimis ar ke
turiais įgulos najfifis. Nusileido 

: StockrriimoT'Sakoma, kad 
lėktuvas atskrido iš Born-
holmo salos. Ba'tijos jūros, pusės. 
Plačiau apie lėktuvo nukreipimą 
ir kas tai padarė gal bus žino-

Rodeajoj. Spygliuotos vielos pasieny 

Moshe Dayan bus 
ministeriu 

Tel Aviv. — Buvęs gynybos 
minjsteris Moshe Dayan sutinka 
būti naujo Izraelio kabineto už
sienio reikalų ministeriu. Moshe 
iki šiol priklausė darbiečių parti
jai, kuri formaliai atsisakė būti 
koalicijoj su Likud partija. Day
an sutinka su Likud planu vaka
rinio Jordano kranto arabams ne 
grąžinti. 

Europos parlamentas 
už žmogaus teises 

STRASBURGAS. — Europos 
parlamentas Strasburge didele 

teroristai parodė tris surištus, už 
rištomis akimis įkaitus traukiny. 
Kilpos buvo jiems po kaklu. De
monstravo didelę galybę prieš 
nekaltus žmones. Jokių tarpinin
kų neprisileidžia, neleidžia nei 
maisto pristatyti vaikams arba 
traukinio kelehįiams. bet leido 
Raudonojo kryžiaus mašinai pa
imti sunkiai susirgusią mergaitę. 
Vaikai yra tarp 6 ir 12 metų. 

Mokykla su 5 mokytojais ir 
106 vaikais laiko užėmę šeši mo
lukai, traukinį su 55 keleiviais 
šeši vyrai ir viena moteris. 

Karalienė Juliana pasiuntė te-

.! ma Šiandien. 

Amin visvien atvyks 

Nairobi. — Ugandos Idi A-
min sakė, kad jis britų bendruo
menės konferencijoj Londone 
visvien dalyvaus, atvyks nekvies
tas ir nelaukiamas, o britų parei
ga garantuoti jam saugumą. Bri
tų vyriausybės sluoksniuose sa
koma, kad jam neleidžiama a t 
vykti dėl vykdomų žmogžudys
čių k kitų žiaurumų. 

H E L S I N K I S . _ Socialdemo
kra tų par t i jos lyderio Kale vi 
Sorsos vyr iausybę sudaro so
cialdemokratų, centro part i jos, 
komunistų, liberalų ir švedų t au 
t ininkų ats tovai . Komunistai 
tu r i t r i s portfelius, t a rp jų dar
bo ministeriją. J ie ir pirmiau 
buvo vyriausybėje su tų pačių 
par t i jų par tner ia is , bet praeitų 
metų rudenį jų nesutikimai pri
vedą pr ie vyriausybės krizės. 
Koalicija tu r i parlamente 153 
y*£aa ia 200, 

balsų dauguma priėmė rezoliu- į legramas vaikų tėvams, sakyda-
ciją žmogaus teisių apsaugoji- I ma> kad "jos širdis kartu su jais". 
mo reikalu. Už rezoliuciją bal
savo visos parlamente atstovau 
jamos politinės jėgos, išskyrus 
komunistus. Rezoliucijoje Euro
pos parlamento nariai pareiškia 
savo solidarumą visiem žmonėm 
pasaulyje, kur ių pagrindinės 
laisvės bei teisės y ra varžomos. 
Europos parlamentarai rezoliu
cijoje taip pat ragina Europos 
Bendrosios r inkos vadovaujan
čius veiksnius bendrai veikti, 
reikalaujant, kad visos Helsin
kio konferencijos baigiamąjį ak 
tą pasirašiusios valstybės gerb
tų ir vykdytų savo prisiimtus 
įsipareigojimus žmogaus teisių 
apsaugojimo reikalu. Europos 
parlamentarai rezoliucijoje pa
žymi, jog žmogaus teisių apsau
gojimas yra glaudžiai susijęs 
su pastangomis, siekiant mažin 
ti tarptautinę įtampą. 

LONDONAS. — Britų gy
ventojų surašinėjimo ir regist
ravimo įstaiga paskelbė, kad 
pirmadieniais miršta daugiau 
žmonių nei kitomis dienomis. 
Dažniausiai mirš tama nuo šir
dies atakos, kur ios priežastis! 
esanti įtampa besiskubinant a t - ! Mi la š ius s u L ie tuvos d i p l o m a t a i s 
gal į darbą, arba savaitgalio per 
sivalgymas. iššaukiąs arterijų 
}i7j>ikiT«Bimį i r širdies ataką. 

Kubos patarėjai 
Etiopijoj 

\Vashingtonas — Valstybės de
partamento žiniomis, Kuba į Eti
opiją pasiuntė 50 karinių patarė
jų ir instruktorių. Kuba svarsto 
reikalą savo žmones siųsti ir į ki
tas Afrikos vietas. 

Washingtonas. — Saudi Ara
bijos sosto įpėdinis Fahd pasakė, 
baigęs konferenciją su preziden
tu Carteriu. jog naftos boikotas 
nebus ginklu, derantis dėl taikos 
Vid. Rytuose. 

j — USA". Organizacijos tikslas 
pastatyti JAV autentišką sovieti
nį koncentracijos lagerį, k u r jau
ni žmonės savo kailiu patirtų to
kio lagerio režimą. Statybai va
dovaus buvę SS politiniai kali
niai, jų tarpe esąs ir Simas Ku
dirka. Lageris projektuojamas 
prie akmens skaldyklos, kur dirb
sią būsimieji "zekai". 

Savanoris, norėdamas patekti 
į lagerį, paduoda pareiškimą, pe
reina per sovietinio teismo pro
cedūrą, kur akivaizdžiai įsitikins, 
kad nusikaltęs sovietų įstaty
mams. Jam būsiąs įteiktas teismo 
sprendimas, tik vietoj metų, bus 
skaičiuojamos dienos, tuo būdu 
savanoris lageryje išbus 5-7-10 
dienų... Ši idėja sukėlė susidomė
jimo akademinio jaunimo tarpe 
ir kandidatų į tokį lagerį nemaža. 

Lageris bus at idarytas iškil
mingai, dalyvaujant ir spaudos 

Etiopijos. Somali jos, Djįbouii įA-j atsiuvama. Po «> avelnt* į l a^e4 
fars ir Issas teritorijų) ir Eritrė-jnebus įleidžiami. Kas norės lage 

jos, kuri dar nėra laisva. Federaci-(rio gyvenimą aprašyti, turės pats 

Sovietai kuria 
Afrikos federacija 

Beirutas. — Libano dienraštis 
'"An Nahar" sužinojo iš diplo
matinių šaltinių, jog Sovietų Są
junga nori sudaryti federaciją iš 

ja. aišku, būtų sovietų orbitoje, 
politiškai, ekonomiškai ir tam 
tikromis sutartimis ir kariškai 
priklausytų nuo Maskvos, saugo
tų ir kontroliuotų įėjimą į Rau
donąją jūrą. Planą pasiūlė Afri
koj lankęsis tada dar buvęs ir 
politinio biuro narys, Nikolaj 
Podgorny, tam pritarė tuo laiku 
ten važinėjęs ir Fidel Castro. 

Eritrėja, kovojanti už nepri
klausomybę, gal ir neturėtų pil
nos laisvės, bet į federaciją įeitų 
kaip autonominis Etiopijos ra
jonas, sako laikraštis. 

Quebec City. — Quebeco pro
vincija uždarė visus parkus ir 
miškus, turistų neleidžia, bijoda
ma gaisrų. Sausra kamuoja ir šią 
Kanados dalį. 

per jį pereiti kaip kalinys. Sun
kus priverstinis darbas akmens 
skaldykloje, a t i t inkamas valgis ir 
režimas, karceriai už drausmės 
nesilaikymą — visa tai duos JAV 
jaunuoliams patyrimą, kurio jie 
ilgai nepamirš. Atidirbę savo lai
ką, savanoriai 3-5 dienas ilsėsis 
specialioje stovykloje, kur bus ati
tinkami dokumentiniai filmai, 
knygos, paskaitos apie SS. 

panašiai. 
JAV pagaminto "varnelio" už

rašui parinktas žodis Mėsa. Si 
sovietinio gyvenimo nuotrupa 
pirmą kartą parodyta Washing-
tone prie Kapitolijaus, o vėliau 
perkelta prie SS ambasados. Prie 
Kapitolijaus visa praėjo ramiai: 
žmonės žiūrinėjo, klausinėjo, ė-
mė literatūrą. "Varnelio" atvy
kimas prie SS ambasados sukėlė 
joje neramumų. 'Iš ambasados ir 
atgal ėmė skubėti žmonės, iš už 
langų užuolaidų akys sekė įvy
kius gatvėje. Matomai, pasiskun
dė policijai — po valandos atvy
ko aukšti policijos pareigūnai ir 
prašė '"eksponatą" perkelti ato
kiau nuo sovft&r ambasados. O 
tuo tarpu prie "Varnelio" rinkosi 
žmonės. Buvęs sovietų koncentra
cijos lagerio kalinys John Noble 
aiškino susidomėjusiems, kas čia 
Dcr mašina, o "kareivis" (KGB 
uniformoje) šiurkščiai stūmė į 
vidų tuos smalsuolius, kurie no
rėjo pamatyti tą narvą iš vidaus. 
Iš Washingtono 'Varnelį" perkė
lė į N e w Yorką. Ir iš kitų vieto
vių gauti kvietimai demonstruoti 
"varnel į" ir skaityti paskaitas a-
pie SS lagerius. 

ninkas 
Project GULag — USA pirmi-

yra Lorenczo Castanga. 
Jo adresas: 1325 Connečticut A-
venue VVashington, D.C. 20032. 
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Dvigubas standartas 

Chicaga. — Jack FuIIer, " C h i -
cago Tr ibūne" \Vashingtono biu
ro narys, vakarykščiam numery 
rašo apie dvigubą prezidento 
Carterio standartą ir karių uni
formoje diskriminavimą. Penta
gono vyrai sako, kad generolas 
John SingTaub viešai kalbėjo 
apdairiau, geriau savo dalyką ži
nodamas, negu tai daug sykių 

' padarė ambasadorius Andrev* 
; Young, kuris dėl to nebuvo bau-
; džiamas. Prezidentas ir gynybos 
i sekretorius Harold B r o v n nori 
I uždėti stiprią civilių kontrolę 
1 Pentagonui. Daugelis iš naujai 
' paskirtųjų yra dideli liberalai ir 
; antimilitar'stai. Aukštieji kari-
j ninkai įsitikinę, kad daug simpa-
| tijų iš naujų civilinių bosų nesu-
' lauks. Kariuomenės atitraukimą 

iš Pieni Korėjos karininkai laiko 
heretišku sprendimu. 

• t * 

Lietuves pasiuntinybės Paryžiuje personalia 1C31. M ' ^ius trečias iš kairės. Jam kairėje {galiotas ministe-
. ris P. Klimas, toliau K. Dobkevičius, paskutinis deMoėje J. Urbšys, vėliau buvęs užsienio reikalų ministeriu. 
I atari antra g kairės prof. J. Baltrušaitis 

Washingtona«i. — G e n . John 
Singlaub, kalbėdamas Atstovų 
rūmų kariniam pakomitety, pa
kartojo, kad amerikiečių iš P . Ko 
rėjos ištraukimas ves prie naujo 
karo. Tuo įsitikinęs ne vien jis, 
bet ir kiti karininkai , amerikie
čiai ir korėjiečiai, tuo tikri ir dip
lomatai. Skirtumas, kad kiti to 
viešai nesako, o jis išdrįso pasa
kyti. Nesvarbu, kad pietų korėjie
čių karių daugiau, bet šiaurės ko
rėjiečiai turi ginklų persvarą. Ka
rinę persvarą komunistai turi 
net kartu prieš amerikiečius su 
piety korėjiečiais. 

Nauja Sonnenfeldto 

Briuselis. - Helmut Sormen-
feldt, buvęs Kfssrngėrio ekonomi
nis patarėjas, dabar John Hop-
kins universiteto profesorius, sa
vo laiku pagarsėjęs kontraversi-
ne doktrina, dabar siūlo kaip 
galima labiau didinti prekyba su 
Sovietų Sąjunga. Kalbėdamas Va
karų valstybių susirinkime, kur 
buvo diskutuojama prekyba su 
komunistų šalimis, ragino Vaka
rus duoti dideles paskolas Mask
vai, paskatinti juos daugiau pirk
ti. Sonnefeldto manymo, rusai 
tada mažiau skirtų r 'n igų gink
lavimuisi. 

VVashingtonas. — Paskutinėj 
televizijos programoj fviehard 
Nixonas sakė, kad jis bandė at
sisakyti nuo prezidento Fordo 
jam suteiktos amnestijos ir norė
jo būti teisiamas. Dabar jis ken
čia, kad jo gyvenimas neturi jo
kio tikslo. 

KALENDORIUS 

Gegužės 27: Augustinas, Leo
nora, Gindas, Neringa. 

Gegužės 28 : Emilijus, Margarita, 
Jogirdas, Rima. 

Saulė teką 5:22, leidžias 8:14. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, karsta ir 
drėgna, apie 90 laipsniui 

file:///Vashingtonas
file:///Vashingtono
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LEONAS BALTRŪNAS 

• 

.v 
-. ?Mūsų žinomas sportininkai, lc rnetti Ciirrliėnio ansamblio ad-
Leonas. Baltrūnas gimė Rygoje.. mmistfatofiumi. jis įsteigė Ansam 
Jiesuvių tėvų šeimoje. Kartu sujblio sporto klubą, su kuriuo jie 
dvfcfri seserim jie bure auginami j tMvravo Įvaifibsė UNROS ir 
gilioje lietuviškoje dvasioje. Lan-: YMCA ruošiamose varžybose, 
kė, jis Rygos lietuviy- pradžios į jie laimėjo prancūzų zonos krep-
znokykl^ vėliau baigdamas. Ry-įšinio, tinklinio ir lengvosios at-
fos lietuvių gimnaziją. Jau nuojietikos varžybas. Didelė staigme-
pat jaunystės Leonas aktyviai reiš- |na buvo visiems, ypatingai pran-
kėsi Rj-gosrlietuvii} skautų ju- cūzams, kai Freiburgo ir Baden 
įėjime ir Rygos lietuvių sporto j — Baden miestuose du karius jie 
klubo "Vytis" veikioje. 1934-tais į negalėjo Prancūzijos krepšinio 
nietais jis įstojo į^Karo mokyklą rinktinę, kuri Londono olimpia-
Kaune ir baigė 10-ją aspirantų doje buvo laimėjusi antrą vieta. 
laidą. Nuo mažens būdamas di- Augsburge įvykusiose Pabaltiečių 
deli s-sporto mėgėjas,, jis .nutarė į iyrepimio pirmenybėse ji> žaidė 
stoti i Aukštuosius Kūno kukūros už lietuvių rinktinę, kuri po la-
kursus Kaune, kuriuos baigęs bai Įspūdingų kovų išėjo pirme-
1937 m., švietimo ministerijos bu- j nybių laimėtoja. 
vo paskirtas į aukštąją technikos . -prasidėjus didžiajai pokarinei 

čiurfkni'o anssnnblio k o m a n d a 
tuolis. g y v e n ą s Gfeieagoje. — 

a*sea 

stuk •. ,.«.•»*«» *&•' **s«fc$ 

kairėje L. Baltrūnas, dešinėje O. Aukš-

mokj-klą dės ta i kūno kultūros ir 
karinio parengimo. Dar Kūno kul
tūros kursuose jis susipažino su 
dr. Savicku, kuris tuo metu buvo 
atvažiavęs iš Amerikos aplankyti 
savo tėvų kraštą ir buvo papra
šytas dėstyti krepšinio meną kur
sų Studentams. Nuo, Čia prasidė
jo L. Baltrūno krepšinio karjera, 
nes pc kurio laiko jis_buVo pakvies
tas į Lietuvos krepšinio rinktinę, 
kuriai ruošti 1937-jų metų Euro
pos krepšinio pirmenybėms, bu
vo iškviesti Amerikos lietuviai 
Feliksas Kriaučiūnas ir Pranas 
Talzūnas. Kiekvieną dieną, kiek
vieną vakarą treniruotės, rungty
nės, teisėjavimas, d'ėštymas įvai
riuose fizinio auklėjimo kursuo
se ir, be to, su nemažesniu užside
gimu, dalyvavimas tarpklubinėse 

emigracijai, L. Baltrūnas su dide
le dalimi čiurlioniečių atplaukė 
i Australiją. Prieš apleidžiant 
Europą, L. Baltrūnas buvo gavęs 
oficialius įgaliojimus iš tuometi
nio Vyriausiojo Lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto komiteto pir
mininko Valdo Adamkavičiaus, 
įsikūrus Australijoje, pradėti kur
ti lietuviškąją sportinę veiklą. Šį 
darbą jis atliko labai sąžiningai, 
įsteigdamas pirmąjį lietuvių 
sporto klubą. "'Varpą" Melbourne. 
Vėliau jis ragino ir kitų didžių
jų miestų lietuvius steigti savuo
sius sporto klubus, ką tuoj pada
rė Sydnėjus ir Adelaidė. L. Balt
rūno pastangomis buvo pravesta 
pirmoji Australijos lietuvių spor
to šventė, kurių iki šiol jau bu
vo 27-rios . Sportinei veiklai au 

stja::jos lietuviai sportininkai stip- j atsistojo antroje vietoje tarp Šė
rėją ir darosi ne tik pajėgesni, lį>et šių komandų. 

•fValife), o !97S m. prieš Angli
ją. SSSR ir Braziliją (Hamburge) 

j ir paskutines rungtynes prieš Šve
diją. B rinktinė dar žais prie? 

[Čekoslovakiją (Europos meisterį 
Nuerberge), Italiją ir Šveicariją, 

f6 1978 m. vienas dar nežinomas 
i run^unes. ir gale žais prieš Šve-
įdijąv i Kaip matoma. Pasaulio 
meisteris V. Vokietija (1954 ir 

i 1974) žais prieš visus buvusius 
j Pasaulio meisterius: Braziliją 

(1958, 1962 *ir 1970), Angliją 
(1966), Urogvaių<W30ir. l95Q), 

I Italija (1934 ir 1938). Bet vokie
čiai turi negatyvų Bąlamą prieš 
visus Pasaulio meisterius, išsky
rus Urugvajų. 

TINKLINIS 

-

ir vieningesni, jungdami visų /-/• 
pažiūrų ir viso amžiaus jau c * gi- g f SEKMADIENI PRIEZPEOR1A 
musius lietuvius. 

Šrao metu L. Baltrūnas tau 17-
ka metų. kaip dėsto sportą, svei
katą ir fizinį auklėjimą Swinbur-
ne aukštesnėje technikos mokyk-

Lithuanicos-Lith ir Peoria ko
mandos šiuo metu užima antrą 
ir trečią vietas Chicagos pirmoje 
divizijoje. Ši sekmadienį jie Susi-

ioje. Melbourne. Bt to, jis yra Ii- * tmica Marouette Parko aisšreje 
zinio auklėjimo ir sporto kated- Jei Lirhs komandos vadovui Biers-
ros vedėjas, paruošdamas darbojkui pavyktų sudaryti patį geriaū-
programas ir prižiūrėdamas šešis: sią sąstatą iš turimų žaidėjų, bū 
— - L . * _ . 1 a * * . • l~ " — -• * - SBM 

ir tarptautinėse krepšinio varžy-Įgant, L. Baltrūnas įkūrė bendrą-
boše užėmė kone vfsą laisvą jo Į ją Australijos lietuvių fizinio au-
lalkąV rff37 m. Europos krepšt-j k Įėjimo* sąjungą, kurios pirmasis 
nl.o pirmenybės buvo laimėtos,; pirmininkas jis buvo. 1949 metais 
tačiau po jų prasidėjo didelis dar
bas Lietuvoje. Reikėjo važinėti po 
visą Lietuvą, demonstruoti aukš
tą krepšinio žaidimą ir tuo pačiu 
paruošti šimtus naujų trenerių 
ir žaidėjų, nes krepšinis pasida-j tori jos rinktinė nepralaimėjo nei 
rė populiariausias sportas. Po ku-į r ienų rurigtvnių i r ' ke tu r i s me-

pirm. jis buvo. 1949 m. buvo pa
kviestas treniruoti Viktorijos vals
tijos krepšinio rinktinę, kurią jis 
treniravo keturis metus ir tame 

Melbourno universitetą baigu
sius mokytojus. Jo mokykla yra 
laikoma pavyzdine fizinio auk
lėjimo ir sporto srityje ir kiekvie
nais metais universitetų stu
dentai yra atsiunčiami pas^jį 
praktikos darbams. 

Šių metų gegužės mėn. L. Bal
trūnas pasiima pilnai užsitarnau
tas "Long Service Leave"^ pus
mečio atostogas ir išvažiuoja | u 
žmona aplankyti draugu, paž į -
tamų ir giminių. Geriausios sėk
mės, mielam Leonui. 

GOLFAS 
GOLFO IŠVYKA — VARŽYBOS 

Amerikos Lietuviu inžinierių 
ir architektų sąjungos Chicagos 
skyrius ruošia v a v a s a r ^ n ė golfo 
išvyką — varžybas birželio 5 d., 
sekmadienį. "Old Oak'" Country 
klube, 143rd St. ir Parker Rd . ,Or -
lando Park, 111. VišF skyriaus na
riai —golfininkai kviečiami pa
sivaržyti dėl kolegos Tono Talan-
džio dovanotos pereinamos tau
rės. Bus ir daugiau dovanų sve
čiams ir nariams, įvairių varžy-

rio laiko L. Baltrūnas tapo Lietu 
vos krepšinio ir tinklinio federa 
eijos te'sėjų sąjungos pirminin
ku. Jis tapo vienas iš pirmųjų 
Lietuvos tarptautinių teisėjų. 

laikotarpyje jo treniruojama Vik- oy± laimėtojams. 
Varžybas praves Chicagos inž. 

— arch. sporto sekcijos vadovas 
inž. ojnas Talandis, su inž. Algio tus buvo nenugalėtas Australijos 

meisteris. 

Po keturių metų darbo su 
krepšininkais, Leonas persimetė 
į naują Sporto šaką — tinklinr. 

Gavus labai nuoširdų Ameri-' Pradžioje jis žaidė su "Varpu", o 
kos lietuvių kvietimą, buvo at-1 vėliau jis buvo pakviestas vado-
rinkta 15-ka sportininkų,- kelionei i vauti Viktorijos valstijos tiri k H-
į Ameriką, kurių tarpe Buvo i r jn id šąjūnfži ir ja1, vadovavo il-
Leonas. Amerikoje jie apkeliavo j gus metus. Pasitraukus iš šių 
didžiąsias lietuvių kolonijas ir į pareigų: jis buvo išrinktas pir-
varžėsi su iškiliaisiais lietuviais j mūoju garbės nariu, 
sportininkais, žaisdamiNew Ybr- į Austrą liros lietuviu zvvenime 
ke; Washingtone, Pitsburgfe, Ote-
vėlander- Detroite, Chtcagoj ir kt. 

L. -Baltrūnas buvo Lietuvos 

Leono Baltrūno vardas yra tiesiog 
aukso -raidėmis Įrašytas. -Melbour
ne. kur jis visą laiką gyveno, jo 

rinktinės dalyvis ir 1938- m. Eu-jadministrttcfeiTia-s "-Dainos" s a m 
ropos krepšinio pirmenybėse Kau 
nįi% kada lietuviai antrąjį kartą 
laimėjo Europos nugalėtojo var
dą. 

Pirmosios okupacijos metais L. 
Baltrūnui teko perorganizuoti vi
są Lietuvos sportini gyvenimą ir 
jis dar spėjo suorganizuoti Lietu
vos dešimt pajėgtattšių krepšinio 
komandų turnyrą, pavadintą 
"Krepšinio dešimtuku". Tuo me
tu visas Kaunas gyveno krepši
niu, nes buvo suvažiavę geriau-Į 
šios Lietuvos krepšinio koman- į 
dos Tuo metu jam buvo paves-) 
ta paruošti ir treniruoti Lietuvos) 
vyru ir moterų krepšinio rink-j 
tinęs-, kurios buvo pakviestos da-j 
lyvauti Sov. Sąjungoje. Karo me-i 
ta visas sportinis gyvenimas bu-| 
vo laba- <•••<''•':?><,. nor« r>o 'i:df-
laj pastangų sportinė veikla bu-; 
vo gyva. 

Besitraukiant nuo karo, L. 
Baltrūnas 1944 metais atsidūrė! 
Berlyne, kur susitiko su visa eile • 
rhūsų žinomųjų sportininkų, be-į 

būris yra vienas iš mūsų chorų 
pažibų, kai jo suorganizuotos dai
nų šventės Australijoje buvo pa
čios geriausios. Tačiau Australi
jos lietuviams sportininkams Le
no vardas yra kaip kažin kokia 
didinga legenda, nes jos pradėtas 
sportinis darbas čia išaugo į dide
lį medį ir su kiekvienais metais, 
su kiekviena sporto švente Au-

Smolinsko pagalba. Visos var
žybos bus pravestos pagal Chica
gos Lietuvių golfo klubo '"Handi-
cap" sistemą. Kolegos, ponios ir 
svečiai prašomi iš anksto sudary
ti savo ketveriukes ir registruotis 
pas J. Talandį. te!. 748 — 2543 
arba A. Smolinską. tel. LU 2 — 
1771. Varžybų pradžia 10 vai. 
ryto: . J. M. 

FUTBOLAS 
IR VIK1NGS KRITO 

Praėjusį sekmadienį Lftūarii-
cos vyrų komanda nors ir neaukš
tu, bet užtikrintu rezultatu 2:0 
įveikė stiprią Vikings komandą. 
Stiprus vėjas ir kaitra nebuvo 
gražaus žaidimo talkininkai. 
Liths komanda sužaidė silpniau, 
tačiau gražiu Ringaus įvarčiu ir 
puikiu Hennio Jenigo jr. Įvarčiu 
iš baudos pergalę ir taškus pa
siėmė mieliau, negu gražų žaidi
mą. 

Po šių rungtynių Liths tvirtai 

tų galima tikėtis laimėjimo. Kad 
pora pagrindinių žaidėjų nežais. 
tai jau aišku: vartininkas Landi 
dalyvaus universiteto baigimo iš
kilmėse, o puolėjas Sinkus įpuo
lė { rungtynių teisėjo nemalonę. 
Lieka klausimas, kaip pavyks su
žaisti jų pavaduotojams. Kiekvie
nu atveju rungtvnės bus kietos. 

Rungtynės bus pirmą valandą 
(ne trečią, kaip įprasta) Mar-
ąuette Parko aikštėje. 

IŠVYKA Į TARPVALSTYBINES 
RUNGTYNES 

Birželio 5 d. 4 vai. Chicago, 
Soldier Ffettl, Blis tarpvalstybinės 
futbolo rungtynės tarp J.A. V. 
rinktinės ir Vš&arų Vokietijos B 
rinktinės. Lituanieos futbolo klu
bas (Don) organizuoja išvyką į 
tas rungtynes autobusu, kad ne
reikėtų vargti su mašinų pasista
tymu ir išvengti susigrūdimo. 
Bus parūpinti gerų vietų bilietai 
ir keleiviai bus. paimti ir sugrą
žinti prie klubo, esančio 2622 W . 
69 str. 

Tokra išvyka jau buvo orga
nizuota. Joje dalyvavę buvo pa
tenkinti. Norintieji vykti j Šias 
tarpvalstybines rungtynes, kvie
čiami tuojau užsisakyti bilietus 
pas Juozą Venckauską siu-"! adre
su, 2622 W. 69 str., Liths club. 

Šių metų gegužės 22 d. Neries 
mergaičių tinklinio komanda 14 
metų ir žemiau, dalyvavo Illi
nois A.A.U. Championship tur
nyre, kuris buvo pravestas Uni-
versity of Illinois Girele Ganšpus: 
Neries mergaitės larmėjd antrą 
vietą. Tuo pačiu Neries mergai
tės kvalifikavosi žaisti visos Ame
rikos A.A.U. turnyre, kuris vadi
namas "Junior Olimpics". Neris 
šiais metais į turnyrą registruoja 
net tris komandas. Neries jau
nių žemiau keturiolikos mėtų gru
pė 1975 metais laimėjo I-mą vie
tą, 1976 antrą, o šiais metais re
gistruojasi vėl naujam bandy
mui. Neries Jaunių komanda 18 
metų ir žemiau registruoja į Ju
nior Olimpics, kuri pereitais me
tais pasirodė gana gerai. 

N.K. 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO 5E3MOS VALANDOS 
visos įMogiakMS m W»A. 

Lietuvių kalba: kasdieu auo pirma
dienio iki penktadienio I2t3» — 
1K» vai. popiet. —• šeštadieni fr 
sefcnad. nuo 8:39 9CI • : » v. ryto. 

Teief „• HEmlodr 4-241J 
1486 A. M. 

7158 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 81828 

R. ANKA BAUDNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES m 

GeRKLES LIGOS 
2858 W « t SSrd Street 

Valandos pagal Busitarimų 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akniertja Ir motėm W» 

w . fflnekologtee Chirurgija 
6449 So. PokuU Roed (Crawfort 
Medlcal Bufldmg). TeL LU 5-6448 
Prttma ligonius pagal auMtarisaa 

iksmUMl S74-8004. 

rn-gancių nuo karo auclrti. Ber-į 
iyne ?ts suorganizavo krepšinio 
komandą ir, žaisdami už \okie-
čių klubą, laimėjo Vokietijos krep
šinio pirmenybės, 

Pasibaigus larfli, b8"dfln*f et-

Vyt. A, Krikščiūnas 

V. VOKIETIJOS RINKTINĖS 
PASIRUOŠIMAI 

Dabartinis Pasaulio meisteris 
V. Vokietijos rinktinė stipriai ruo
šiasi ateinančioms Pasaulinėms 
pirrnerrv'bfems. Įvykstančioms 
1978 m. Argentinoje. Taip V. Vo
kietijos A rinktinė turės sužaisti 
12 rangtynių. i? Kūrio 4-rias'9 dn. 
laikotarpy. B rinktinė turės su
žaisti 9 rungtynes. Tarp 5 ir 14 
birželio A rinktinė žais P. Ame
rikoje prie? Argentina, Urugvsntt, 
Braziliją ir Meksiką. B rinktinė 
tuo pačiu metu prieš Gustema-
lą, Hondūrą ir Jamaiką. Vėliau 
A rinktinė dar žais 

Jvniriq prekių jMlĮĮHlifciiei •» 
rangiai 15 mSsq aamjgbo. 
COSMOS PABCEL8 BXPBESS 
SIUNTINIAI [ LIETUVA 

sšss ei Haiatea st., Uueaco, UL avatt 
5̂oi w. as su. oucago, lu, socat 

Teiei. 925-2781 - 2S4-SŠ20 
f Vi 

000000^00000<>00<>OOOCK>00<>0< 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrąods nuo ugnie? ir aotosao-
hilio pas 

F R A N U Z A P O L I S 
3 2 0 8 ^ West 95tn Stree« 

Chicago, niinois 
TeL — GA 4-8SM 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

CMS So. Kedbrie Avenoe 
Vai.: plrmad., antrad. tr ketrtrtafl 

t Iki 7:30 vai vakaro. 
fieStad. nuo l iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Offao tetef. WA 6-2870 

Reald. tel WAIbraok 5-4048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

VaL: pirm., ketv. l iki 6 v. popiet 
Antrad., penktad. 1-5, trefi. Ir Sestad 
tik susi tems. 

_-• • - • .L-n ?• ; 

TeL ofiso ir boto: OLympie 2 4 U 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 58th Ave., Ckero 
Kasdien 1-3 vai. ir S-Š vai. vak. 
^L^ Išskyrus trečiAdieniu.s. 
Šeštadieniais 12 ik". 4 va! i-..pi^t 

1W. RElianoe 5-18 H 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytoms) 
3925 West 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketMrtad. Ir 
jenktad. nuo 12-4 vai., popit-t ir S.^ 
vaL vak. TreC. ir šeStad. uždaryta; 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KtDIKJV IB TALKŲ LIGOS 

SP15CIAIiISTfi 
MEDICAL BUIU>IXG . 

7156 South \Vestern Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vaL popiet. 
Ofiso teL R E 7-1168; rezid. 239-2S18 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PB 6-9991 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

. 

Dr. Ant. Rudoko kaMnet% 

DR. EBMUND E. BIARA 
OPT0W5JrRISTAS 

2799 West 51st Street 
TeL — GB 8-2408 _ 

VaL: pagal susitarimą: plrmad- »• 
Ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4: SeStad. 10-8 vai. 

Ofk. tai. 735-1477; Bes. 246-2831' 

DR. L DECKYS 
GtIJfTGJA IR CHIRURGft 

8peclalyb? — Nervu h? 
EmocUnes llgoe 

CRAWFORl> MEDICAL BCHJ>INC 
644S So. Piilaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

(71-os tr Campbell Ave, 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad." lt 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T U D i O 
VIOLETA KAItOSAlT* 

7051 So. Washtenaw. TeL 778-WS4 
Prijalkomi akiniai pagal gydytojg, 

receptus. 
Didelis akiniu rSmų pastrinklmaa. 
Vai.: pirm., antr_ penkt. 10-5:»i 

Ketv. 1-s v. vak. SeSt 10-4 V. p. » 
Trečiadianiais uždaryta. 

T e k i — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

M 

V A L O M Ė 
KILIMUS m BALDUS 

J. BUBNYS — T*. BS 7-5188 
>oooooo<>oo<x>o6ooooboooooot 

HAMU APSITVARKYMt 
Ruošiatės ką perstatyti, peJtefefi, 

atnaajinti. Garažą. Viduje-ar B ferako 
namo. Rigphiatfe? Visuomet CJa Jffifts 
su palį iTiiiu, dS prieinantį kaftif pa-

prieš Suomi- j d ė s skambini p 8-fei v. v. vakaro 
ją. Italiją, Šveicariją ir Wa!es Telefonu 4784W9 

'>OOCKXX>O<>O<>OK>OO6>>OO^OO«<OOX>O« 

,.;.™«JL, - . . i - , . , i **:•*... ;. 

Detroite Kovo tinklinio komanda 

LIETUVIŠKA VAISTAS 
2 5 5 7 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

V^;3tal v-ftaminal, ("noortuoti kvepalai, gydomos Jbteš frtt 
Važuoia^os Kftd§? regentai ir kt., pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame ciovanaa. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Berid. tel — OI 8-6878 
DR. W. M. EISIH-EISIHAS 

AKUaTSRUA IR MOTERŲ LIGO? 
GINEKOLOGINfi CfflRURGIJA 
tiSit So. KedTte Ave, WA 5-2670 

Valandos pagal sosltarima. 
skambinti: kB 

Jei ne 
S-OOOl. 

DR. A. B. GLEVECRAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fel BE 8-5893 
3perfalybė Akių ligos 

8667 Wes* lSSrd Street 
Vaiandoe pagal gositarimą 

AKU; IJGOS — CHIKUKGMa 
Ofisai: 

111 KO. WABASH AVK. 
4300 NO. CE.VTRAIi A T & 
Valandos pagal «usltartm>|. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
5618 W. TUt S t — TeL 787-8141 

Ofife teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAK$EVH.IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L l f f O S 
2686 We*t 6Srt Street 

Valandos tik iš anksto snsitarus: 
pirm., antrad-, ketv. ir penkt. nuo t 
iki 8 v. v. Seat. nuo S iki 6 v. v. 

OI*. PO 7-6886, Bei. O A 8-7278 

PR. A. JENKINS 
GYT/YTOJAS IR CHIRURGAS 

8M4 West 68rd Strae* 
pagal gtaitarima 

Tikrina akte. Pritaiko 
"Contact iensee" 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trae 

DR. LEOHAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PtJSLis IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. SSrd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
h* ketv. nno 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez 

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

Adresas 4255 W. SSrd Street 
Ofiso tetef. RE 6-4410 

Rezidencijos tetef. GR S-OSlI 
/ a t : plrmad.. antrad. kėtvlrOML 

nuo 1 iki 8 valandos popiet 

DR. VTt . TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Bendra praktTka ir tnoterą Vįgctt 
onsas tr re*. 29M W. Mtsi M. 

T e t PRoapee* 8 - l t s t 
OOso vaL: pirm., aatr^ tres, • 

jenkt nuo S-4 vai. ir «-• V. v4fc 
*«*t I-« p. p. tr kitu laiku 

" L I E T U V O S A I D A I " 
Penktad. 9:30 - 10:00 ral . vak. — 1490 
Šeštad. 8:00 - 10:00 vai. vak. — 106.3 FM 
Sefejftad. 9 .30 - 10:00 vai. ryio — \1H M 

Veda K. iRft£WieNYTE 
2646 W. 71 s i Street, Chicago, Illinois 6D62D 

TELEF. — 778 - 5374 

DR. K. A. JUDAS 
DERMATOLOGIJA-

CHIRURGIJA , 
8SH No. Weatef a AveeMe 
mat Na. Wė*tera Avesrae 
Tat atsakomas 12 valandų 

468-4441 — 861-4608 

{statos Ir boto 652-1881 
DR. FEftD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 & 4tlfe Coart, Oeero 
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Literatūra, 

ATLYDŽIAI IR POTVYNIAI 
Laisvė taip pat negali garan- turą ir nenuostabu, kad Cekoslo-

tuoti, kad visa joj sukurta lite- vakijos rašytojų gyvenimą gerai 
ratūra bus tobula. Ir laisvėje su- pažįstas autorius Jan Hrachor 
kuriama daug įvairių menkaver- Anglijoj išspausdino straipsnį a-
čių kūrinių, bet laisvėje bent nie- pie žodžių baimę ir tam straips-
kas netrukdo siekti tobulumo, nyje rašoma: 'Pripažintų auto-
PrieŠingai Sov. Sąjungoje ir jos rių grupėn ima iškilti vidutiniai 
pavergtuose kraštuose,kur to to- a r net menkesni už vidutinius 
bulumo siekimas vra varžomas, rašytojai, ir tai yra kliūtis kultū-
Už visą tą nemalonumą rašyto- rai kilti. įsitvirtinę jie neturi jo
jai, o ir iš viso menininkai gerai kio intereso stoti į varžybas su 
apmokami, kad jiems išdavinė- tikrai aukštos kokybės literatūra, 
Jant savo aš ne taip būtų skau- o savo įsigyta autoritetą panau-
du. Bet yra ir ten žmonių, kurie doja dažnai prieš tuos, kurie sa-
priešinasi tam varžymui ir savo vo aukštesne menine kūryba ga-
patogų gyvenimą iškeičia į vargą, Ii pakekti jų pačių dirbtinai pa-
vien tik, kad jų sąžinė būtų rami. laikomam prestižui. Šiandieninę 
Tai nėra labai lengva, tai reika- čekų literatūra stabdo vis dar la-
lauja drąsos ir aukos. Ir todėl bai stipri ideologinė prievarta, 
nenuostabu, kai sakoma, kad A- biurokratinių viršininkų prakti-
merikoje kaliniai tampa rašyto- kuojama, ir konservatyvios jėgos 
jais, o Sovietų Rusijos rašytojai literatūrinio pasaulio viduje", 
tampa kaliniais. Net kalėjime gy- R e t s u m e n u y h m t a i 
venas amerikietis rašytojas arba k u r A „ 1{ k o m u n i z m a s . š t a į 
bent tokmo noris būti , gali rasy- ^ {f K u b o j e p - L i e t u , 
t, ką nori, kai tuo tarpu tariamo] i š l e Į s t a s K u b o $ r a § .Q ^ 
laisvei esąs sovietinis rasytoias <<r, i „. -" . -

. . . . . . v .. ' romanas Paskutine moteris 
turi laikytis griežtų partijos nu- .^ ^ g y , fc & v i s u r fc 
statytų normų. Tai n e k a r t ą esa- t r u k u m a i . būdingi komu-
me minėję, tai nuolat primena „į . ^ į , k r a š t a m s . fc fi, į v a i . 
v!sa laisvojo pasaulio spauda, bet r J o s įrmūn^ brigadininkės, 
atsiranda asmenų, tncmcių, kad p a r t i e č i a į 5 ^ ^ ^ u g d y t i p a r . 
ir vergiją ir Brežnevą galima gra- ^ ^ fc ^ m i n i m i ^ ^ 
ziai pagarbint, nenusizengiant į a v a i k S t i n ė t o i a i . planuotojai 
tikrajam menui. i r p U n o V T k d > t o j a L R a š o m a : 

* "Nekalbėkite taip, Davidai, kad 
Pavergtos Lietuvos rašytojai, aŠ buvau kenkėjas. Juk mes ne

norėdami, bent kiek įdomiau pa- bū tume įvykdę plano, jei būtu-
sisakyti, kad partinis atspaudas m e laukę jo nurodymų". O tas 
nebūtų toks žymus, stengiasi ra- nurodinėtojas yra partinis parei-
šyti įdomiau, bet visa tai labai gūnas. 
dažnai nepavyksta. Rodos toks Visa knyga yra parašyta tie-
patyręs rašytojas M. Sluckis, sa- siog pagal partijos nurodymus 
vo kūrinyje "Svetimos aistros", ir net keista, kad kubiečiai taip 
išspausdintame 1975 m., įdeda ir greit įsisavino tą skurdų Sov. Ru-
tokių sakinių: "Marytė išvydo, sijos literatūrinių varžovų žody-
kaip susičiaupė vyresnės mo- ną ir frazę, 
terš lūpos, nustumdamos kažkur * 
stambius gražius dantis". Žodžiu, 
lūpos nustūmė, kaip koks parti
jos., ^pareigūnas, dantis. Arba 
"Marytė matė, kaip šaltas žvilgs
nis grumdo jos purvinus, vyriš
kus pusbačius". Keista, kad 
žvilgsnis valo batus. Arba vėl, 
"Ir visas pailgų akių smalsumas 
sutruko, kaip neatsargiai palies
tas porceliano puodelis." Labai 
apsunkinti, šie puošniais norėti 
padaryti sakiniai. Ką gi reiškia 
tokie žvilgsnių batų valymai ar
ba sutrukęs, kaip puodelis akių 
smalsumas. Taip parašyta, no
rint kaip nors papuošti kūri
nį, kuris iš esmės tarnauja parti
jai, keldamas tos partijos gud
rumą ir budrumą. 

Vv*t. Rudokas išspausdino 
"Pergalės" žurnale eilėraštį, ku-

NUSIGINKLAVIMO DERYBOS 

Kaip matome visur komuniz
mas uždeda savo štampą, visur 
jis spaudžia meno žmogų ir jie 
kada buvo atlydys, tai Chruš
čiovas savo atsiminimuose apie 
tokį atlydį atvirai pasisako, kad 
toks atlydys neįmanomas. Esą: 
"Mes buvome išsigandę, rimtai 
išsigandę. Mes abejojome, kad at
lydys nepavirstų potvyniu, kurio 
mes nebegalėtume sukontroliuo
ti ir kuris mus nuskandintų. Jis 
gali išsiveržti per krantus iš so
vietinių normų upių, susifor
muoti į bangas ir nušluoti visus 
barjerus, palaikančius mūsų sis
temos sienas. Iš vadovaujančio 
asmens posto žvelgiant, tai būtų 
labai nepalankus atvejis". 

Mažas atlydys,, kuris įgali 
name taip sakoma: "Jaunystėj iš- n o tada išleisti Solženicyno 
ėjai ieškoti tarnvbos, ir aišku, ne- "Vieną Ivano Denisovičiaus die-
radai, nors tiek plūkeis. Tik ną", išgąsdino vadovaujančius 
marškonis prie nugaros prilipęs, pareigūnus ir komunistų partiją, 
prie žemės traukė darbais sun- Vėl buvo varžtai pradėti veržti 
kiais". Ir ką tas vargšas poetas ir atrodo dar labiau veržiami, 
gali poetiškai bepasakyti, kai Bet, kad mažos srovelės vistiek 
partija reikalauja, kad jis pa- graužia tuos krantus ir bent Lie-
smerktų buržuazinius laikus, tuvoj ir kitur išeiną pogrindžio 
kaip tada buvo sunku, kaip ne- leidiniai, rodo, kad sunku viską 
buvo darbo, o lininiai marški- besugrąžinti į šiurpią Stalino 
niai lipo prie nugaros. Beletristi- žiaurumo vagą. Kelias yra sunkus, 
ka poetinama, poezija prozina- jis prasidėjo prieš penkiasdešimt 
ma, kad tik kaip nors labiau pa- metų. Jau tada rusų rašytojai 
tenkintų vadinamus partijos rei- kreipėsi į pasaulį, prašydami už-
kalaujamus poreikius. tarimo, bet vieną kartą, tai, ko 

* bijojo Chruščiovas, įvyks. 
Komunizmas skurdina litera- Al. B 

Pasaulis pergyvena netikrumo 
metą. Sovietų įpirštas taikos sam
būvis, tarnavęs jiems apsiginkluo
ti, tebuvo trumpalaikis. Jie apsi
ginklavę ėmė daryti atsargų po
litinį spaudimą, sukėlusį vakarie
čių susirūpinimą. Nusiginklavi
mo pasitarimai įstrigo. Vakarie
čiai ėmė rūpintis savo saugumu. 
Šiaurinio Atlanto santarvė, ilgai 
snūduriavusi, pradėjo kalbėti, 
kad Vakarų Europos saugumas 
nėra tikras, kai Varšuvos santar
vės karinis pajėgumas vis stipri
namas. 

Šiais metais JAV pakeitė takti
ką bendrauti su Sovietais. Atvi
ra šnekta apie žmogaus teises ir 
siūlymas žymiai apkarpyti strate
ginių branduolinių ginklų gamy
bą sukėlė nervinę įtampą Mask
voje. Š.m. kovo 28-30 dienomis 
vykę nusiginklavimo pasitarimai 
buvo nesėkmingi. Valstybės de
partamento sekretoriaus C. Van-
ce siūlymai atmesti, bet sutarta 
nusiginklavimo pokalbį tęsti ge
gužės 11 d. Genevoje. Jis įvyko 
savaitę pavėlavus. 

Pasiruošimais deryboms 

Veiklioji Sovietų užsienio po
litika sulaukė atkirčio. Slaptųjų 
pasitarimų metas baigtas. Sovietų 
įvairūs siūlymai po Helsinkio pa
sitarimų sulaukė ganėtinai šalto 
vertinimo Washingtone. H. Kis-
singerio užkulisinis vinguriavi-
mas pasiekė liepto galą, nes jis 
jau nebepatenkino Maskvos, o 
Amerikoje sukėlė abejones. Pre
zidento G. Fordo užsienio politi
ka įstrigo, nes prieš rinkimus jis 
vengė daryti ryškesnį posūkį. 

Po nesėkmingų derybų Mask
voje buvo ryškus politinis persi-
rikiavimas. Maskva, laikinai pra
radusi politinio žaidimo pirma
vimą, ėmė nervintis i r naudoti 
piktą propagandinį puolimą. Ji 
jaudinosi dėl žmogaus teisių gy
nimo ir Washingtono padarytų 
kai kurių mostų toje srityje. Pa
darytas didelis triukšmas dėl ma
žų įvykių vakarietiškame, ypač 
amerikietiškame gyvenime, n u 
kreipti dėmesį nuo skaudžiųjų rei
kalų savo krašte. 

Panaši padėtis susiklostė ir nu 
siginklavimo srityje, nes Mask
vos garsiakalbiai teigė, kad tik 
Sovietai siekia taikos, o Washing-
tono siūlymai yra vienašaliai, 
nepriimtini, nes siekia ne taikos, 
o imperialistinių tikslų. 

Maskvos propagandinis šėli
mas padarė įtakos. Washingtonas 
liovėsi kalbėjęs apie žmogaus tei
ses. 

Derybos Genevoje 
JAV ir Sovietų užsienio politi-

Genevo je pasitarimai nesėkmingi, bet nenutraukti 

GEDIMINAS GALVA 

kos rikiuotojai vėl sėdo prie de
rybų stalo gegužės 18-20 dieno
mis Genevoje. Ten jie tarėsi už
sienio politikos reikalais, bet svar
biausias, pokalbio tikslas suma
žinti prarają nusiginklavimo sri
tyje. JAV atstovas stengėsi įtikin
ti Sovietų pasitarimų dalyvį, kad 
negalima tenkintis 1974 m. lap
kričio mėn. Vladivostoko susita
rimu, o reikia toliau siekti ir 
strateginių branduolinių ginklų 
sandėlį mažinti. 

Pasitarimų dalyviai ir šį kartą 
nesutarė esminiais klausimais, 
bet buvo sukalbamesni įvairiais 
protokoliniais reikalais: sudaryti 
strateginių branduolinių ginklų 
varžymo sutartį, kuri galiotų iki 
1985 m. Per trejerius metus tu
ri būti sutariama dėl ginklų, ku
rie šiuo metu kelia šalių nuomo
nių skirtumą. 

C Vance pasitarimuose pakei
tė taktiką. Jis pritarė Vladivosto
ke susitarimui ir svarbiausius ne
sutarimą kėlusius klausimus ati
dėjo ateičiai. Sovietų kai kurių 
bombonešių ir JAV skraidančių 
(eruise missile) raketų sprendi
mas paliktas ateičiai. 

Taktikos pakeitimas neatnešė 
ryškių vaisių. Šiuo metu dar ne
galima numatyti tolimesnės de
rybų eigos ir teigti, kad iki š.m. 
spalio mėn. 3 d. bus sudaryta 
nauja nusiginklavimo sutartis, 
kuri įsigaliotų senajai pasibaigus. 

Pasitarimų pranešimas miglo
tas ir mažai ką tesakantis. Kada 
įvyks nauji pasitarimai, šiuo me
tu dar neaišku. 

Apsiginklavimas 
Dar prieš pasitarimus Genevo

je paskelbta spaudoje, kad Sovie
tai daro bandymus su satelitu, 
kuris sustiprintais spinduliais ga
li sunaikinti priešo raketas ir 
lėktuvus. Šie bandymai paskati
no Pentagoną surasti priemones 
apsisaugoti nuo priešo puolimo. 
Pentagono tyrimų įstaigos prane
šimu, jau suras tas būdas energi
jos spindulius sustiprinti 350 kar
tų ir sunaikinti priešo sate'itus. 

Tarp JAV ir Sovietų tebetęsia-
mos aštrios apsiginklavimo var
žybos. Senatas jau pritarė 1978 
m. kariniam biudžetui ir numatė 
35,9 bil. dol. ginklams gaminti 
ir 10,6 bil. dol. naujiems strate
giniams ginklams, pvz. BĮ ir Mi
nutėm an III tarpkontinehtinėms 
raketoms, skirti. 

Šiaurinio Atlanto Santarvės 
krašto apsaugos ministerių pasi
tarime Briuselyje nutarta apsi
ginklavimo išlaidas padidinti 3 
proc. Kiti nutarimai liečia: pa

didinti prieštankinių pabūklų 
skaičių, perkelti ginklų sandėlius 
į priešakines sritis ir numatyti 
greitą fronto sustiprinimą karo 
metu. 

Karinė į tampa juntama net 
Kolos pusiasalyje. Suomija neri
mauja dėl žymaus karinių jėgų 
sutelkimo Murmanske, nes ten 
esama 200 povandeninių laivų, 
600 raketų, 200 karinių laivų, 
500 karinių lėktuvų ir 30,000 
karių. Murmanskas tapo viena di
džiausių karinių tvirtovių, turinti 
nepaprastai svarbų taikinį — Va
karų Europą. 

Norvegija, Šiaurinio Atlanto 
santarvės narys, vis dar nepajė
gia išspręsti teritorinių ginčų. So
vietų kariuomenės telkimas Ko
los pusiasalyje liečia ne tik Nor
vegiją, bet ir Suomiją, besitaiks-
tančią didžiojo kaimyno užgai

doms. 
Šie ženklai gero nelemia JAV 

ir Sovietų nusiginklavimo pasita
rimams, kuriuos, mažesnėje 
apimtyje, P. VVarnke ir V. Se-
mionovas jau pradėjo Genevoje. 

VYSKUPAS VINCENTAS BR1ZGYS 
50 metu prie Viešpaties altoriaus 

Maroko kariniai daliniai, atvykę į 
Zairą, padėjo vyriau s vbės kariuo
menei išstumti komunistų kariuo
menę 

PAGALBOS J I NGIKLIAI 
ANT S T l ' L P Ų 

Įvykus auto avarijai, labai 
svarbu nukentėjusiems kuo 
greičiau suteikti medicininę pa
galbą. 

Čekoslovakijos keliuose da
bar išbandoma nauja medicini
nės pagalbos iškvietimo sistema. 
Manoma, kad iki 1990 m. ši sis
tema bus įrengta visuose krašto 
keliuose, kurių bendras ilgis 
apie 14 tūkstančių kilometrų. 

Išt ikus nelaimei, reikia tik 
paspausti jungiklį. Tokie jun
gikliai įrengiami ant kiekvieno 

(Pabaiga) 

Gal nėra kito mūsų ta rpe as
mens, kurio sovietiniai bolševikai 
tiek nekęstų, kurį tiek pultų, 
niekintų, šmeižtų, kiek daro jų 
propaganda prieš vysk. Brizgį. 
Nėra jokios abejonės, kad ir lie
tuvių tarpe bolševikų agentai 
uoliai veikia, stengdamiesi jį kri
tikuoti, šmeižti, niekinti. Kiekvie
nas jo žingsnis yra sekamas. Kiek- į 
vienas jo žodis sveriamas. Kiek
vienas poelgis teisiamas. Kriti
kuojamas iš kairės ir dešinės. Vie
ni kaltina ir skundžia, kad plati
nąs lietuvišką nacionalizmą. Ki
ti kaltina, kad neginąs lietuviš
kumo ir pataikaująs amerikoniš-
kumui. Nors visada buvo virš po
litinių partinių siekių bei riete
nų, bet kaltinamas ir nemėgs
tamas, esą, vienos ar antros gru
pės partinis priešas. 

Kodėl visa tai? Ar tai gali kil
ti vien iš asmeniškų trūkumų, 
tikrų ar tariamų, padarytų ar 
daromų klaidų? Tiesa, trūku
mų visi turime, klaidų kiekvie
nas padarome, bet vyskupo at
žvilgiu daugelio kritiškas ir net 
priešiškas nusistatymas neturi 
objektyvaus pateisinimo. K kur 
tad jis ateina? Argi ne iš to paties 
šaltinio, kuris jį laiko mirtinu 
priešu ir jį nuo seno drabsto 
purvais, būtent iš bolševikinės 
propagandos? 

Esu girdėjęs, kad vienas Ameri
kos lietuvis, atsilankęs Vilniuje 
ateistiniame muziejuj, kur vysk. 
V. Brizgiui yra skirtas specialus 
skyrius, svečių knygoje parašęs: 
"Dėkoju ypač už tai, ką šiame 
muziejuje pamačiau apie vysk. V. 
Brizgį. Nuo dabar tikrai pradė
siu jį vertinti bei prieš jį lenkti 
galvą, nes jis tikrai yra vertas vi
sų ir kiekvieno lietuvio pagar
bos". Manau, kad mes visi ir 
kiekvienas, būdami liudininkai, 
kiek ir kaip vyskupą puola ir nie
kina bolševikinė propaganda, tu
rėtume pagaliau suprasti ir įsiti
kinti, jog jis tikrai yra vertas mūsų 
dėkingumo ir pagarbos. 

Be grynai sielovados darbo ir 
visuomeninės veiklos, kuri visa
da buvo plati ir intensyvi, vysk. 
V. Brizgys įvykdė du milžiniškos 
vertės Lietuvai ir lietuviams už
simojimus: pastatė du paminklus, 
kurie liudija ir liudys pasauliui 
apie katalikišką Lietuvą. Jo ini
ciatyva ir rūpesčiu įrengta Wa-
shingtono Tautinėje šventovė
je lietuvių koplyčią. Ji iškilmin
gai buvo pašventinta 1966 rug
sėjo 4 d. Meno ir istoriniu atžvil-

l giu ši koplyčia yra tikras pasidi-
p a k e l ^ s tu l - - Keliuose kas_ 30 j džiavimas, o Lietuvai puikus pa-

kurie priims, minklas. Milijonai žmonių kas
met lanko šią šventovę Wa-
shingtone. Mūsų koplyčia jiems 

km bus punktai , 
iškvietimą ir pasiųs į įvykio vie
tą greitosios pagalbos mašiną. 

visiems primena ir kalba apie 
Lietuvą. 

Įvykdęs šį užsimojimą W a -
shingtone, vysk. Brizgys tuojau 
ėmėsi iniciatyvos įrengti lietuvių 
koplyčią Šv. Petro bazilikoje Ro
moje. Mintis įrengti lietuvių 
koplyčią Šv. Petro bazilikoje jau 
buvo kilusi anksčiau. Dar vysk. 
V. Padolskiui esant gyvam, t. y. 
1958, buvo padaryti pirmieji žings
niai ir gautas Vatikano principi
nis sutikimas. Tačiau buvo apsis
pręsta atidėti projekto vykdymą 
po to, kai bus įrengta koplyčia 
YVashingtone. Taigi koplyčios 
įrengimu Šv. Petro bazilikoje pra
dėta daryti konkrečių žygių tik 
po 1966 metų. Ir čia vadovauti 
ėmėsi vysk. V. Brizgys. Darbas 
buvo baigtas 1970 metais. Iškil
mingas koplyčios pašventinimas, 
kurį atliko pats popiežius Pau 
lius VI, įvyko liepos 6 — 7 dieno
mis. Jei koplyčia VVashingtono 
šventovėje turi didelę reikšmę ka
talikiškai Lietuvai, tai dar dides
nę turi Šv. Petro bazilikoje įreng
toji lietuviška koplyčia, skirta 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Čia juk žymiai daugiau 
žmonių lankosi. Visiems mūsų 
koplyčia kalba, primena Lietu
vą: jos laimėjimus ir jos kančias. 
Jei vysk. V. Brizgys neturėtų jo
kių kitų nuopelnų, tai vien už 
šių dviejų koplyčių įrengimą jis 
liktų lietuviams ir Lietuvai istori
ne asmenybe. 

Negalima nesuminėti dar dvie
jų vysk. V. Brizgio veiklos sričių 
ir pasiektų laimėjimų, būtent 
Vatikano II susirinkimo ir Euro
pos lietuviams vyskupų paskyri
mo. 

Vysk. V. Brizgys aktyviai daly
vavo Vatikano II susirinkimo pa
rengiamuosiuose darbuose, būda
mas vienos komisijos narys. Pa
ties susirinkimo metu dalyvavo vi
sose sesijose, ir jo dalyvavimas 
nebuvo vien pasyvus, priešingai, 
buvo itin aktyvus ir, kiek žinau, 
labai pozityvus. 

Europos lietuviai vysk. V. Briz
giui yra ir bus dėkingi, nes jo rū
pesčiu ir sugebėjimu buvo pasiek
ta, ko jokie kiti išeiviai nepasiekė, 

būtent, gauti savą vyskupą. P i rma
sis buvo a. a. vysk. P. Brazys, o 
antrasis vysk. A. Deksnys. Ta i 
išimtinis laimėjimas. O jis pa
siektas vysk. V. Brizgio dėka. 

Čia pasakyta toli gražu ne vis
kas, ką apie vysk. V. Brizgį būtų 
galima ir reiktų pasakyti. Bet čia 
kiekvienas objektyviai galvojan
tis turėtų prieiti išvadą, kad vysk. 
Brizgys mums yra tikra Dievo 
dovana. Kai Dievas nori nubaus
ti žmones visų labiausiai, tai jis 
neduoda jiems gerų dvasios va-
dų(Jer. 31, 14). Kai Dievas nori 

(Nukelta | 5 psl.). 

UŽ NEGIMUSIOS GYVYBĖS 
APSAUGOJIMĄ 

n u o p a t jos prasidėjimo moti
nos įsčiose gynėjai, saugokite 
gyvybės stebuklą nuo j am g r e - Į t e l ė J ° : 

Arti šimto tūkstančių žmo-Įgį a nčių pavojų, ugdyki te savo1 " 
r ių Milane dalyvavo maldos ir i a p l i n k o j pagarbą žmogui ir 
susikaupimo valandoje už gy- :kurk i t e kiekvienam žmogaus 
vybės apsaugojimą. Įspūdingoji į ve r t a s gyvenimo sąlygas, 
manifestacija įvyko didžiuliame 
Milano miesto stadione, kur 

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

19 
O Fokeris vis dar buvo žemiau lenko fe", 

l iesdamas lanką, lėtute kabarojosi į viršų. Išgirdome 
lenko kulkosvaidžio kalenimą. Purų sniegą pradėjo 
akėti priešo kulkos. Sniegas ypač ryškiai parodė se
rijas iš viršaus. Sniego dulksnoje pamatėm, kaip kulip-
ka po kulipkos pradėjo bėgti artyn mūsų. Paskutinė 
jų krito tik per 50 metrų nuo vieno aerodromo kul
kosvaidžio, prie kurio stovėjome keliese. Kažkas šuk-

Su tuo degtuku lenko nepa

kar tu su minia tikinčiųjų daly
vavo taip pat Milano i r visos 
Lombardijos vyskupai ir dauge
lis kunigų. Š imta tūks tan t inę 
minią žmonių per radiją pasvei
kino Popiežius Paul ius VL Jūs , 
kalbėjo Paulius VI . žmonijos 
pirmgimio sūnaus i r pasaulio iš
ganytojo Jėzaus Kr i s t aus var
du, atvykote viešai paliudyti, 
jog žmogaus gyvybė y r a šven
t a i r neliečiama. Būkite i r to
liau ryžtingi žmogaus gyvybės 

Popiežiui ba igus kalbėti, j 
minią žmonių kreipėsi garsioji 
žmonių meilės apaš ta le Matina 
Teresė i š Kalkutos. J i pažymė
jo , jog pasikėsinimai prieš gy
vybę abortais, sterili7»cija ir 
ki tomis priemonėmis, y r a ypač 
dažni neturt inguose kraštuose, 
kuriuose vargs tan tys žmonės 
ne tur i drąsos imtis atsakomy
bės išlaikymui naujas gimstan
čias gyvybes. Todėl pasaulyje 
reikia ugdyt i teisingumą, reikia 
pasot int i alkstančius žmones, 
kur t i žmonių gerovei. 

Lenkas būtinai nori ką nors palikti atmmi-
mui. 

Dobkevičius su Fokeriu j a u pakilo ligi lenko aukš
čio ir ėmė artėti . Pamatysime oro kovą! Visi Kg vieno 
sustingome. Buvo aiškių aiškiausia, kad didelį ir ne
judrų žvalgybinį lėktuvą greitas naikintuvas turi be
mat nutėkšti žemyn. Tačiau atstumas t a rp mūsų lėktu
vo ir lenko nemažėjo, bet aiškiai ėmė didėti. Sis 
ta rpas ilgėjo ir ilgėjo, nors Fokeris spaudė, mesda
mas ilgiausią dūmų uostą, ir vydamasis priešą pilnu 
karbiuratoriumi. 

Juodoji lenko mašina jokios kovos nepriėmė, tuoj 
pasuko tiesiai link namų ir paleido variklį kuo pilniau
siais sūkiais. Netrukus Breguet išnyko tolumoj. O po 
pusvalandžio nutūpė piktutėlis Dobkevičius. 

— Kas užkerėjo Fokerį?! — šūktelėjo jis, lip
damas lauk. — Visiškai greičio ne.cd'*.. 

Paslaptis tuoj paaiškėjo. Vienas iš n .ūsų vyrų, 
stovintis arčiausiai propelerio, švilptelėjo ir pašaukė 
kitus-

— Dirstelkite čia 
vysi ir per metus . 

Kai mūsų naikintuvas kilo, nuo sušalusios žemės 
atšoko kažkoks grumstelis a r akmuo. Fokerio pro
peleris buvo ilgas ir nesunkiai susidūrė su tuo kietu 
kūnu. Sukimosi greitis buvo didelis ir, gal būt, nykš
čio didumo akmuo atskėlė geroką propelerio kraštą. 
Srovė tą atskeltą kraštą nuplėšė lygiai per visą pro
pelerį. I š kar to Fokerio propelerio mentis sumažėjo 
beveik trečdaliu. Dabar jau buvo aišku, kodėl taip 
sunkiai kilo lėktuvas, kodėl šitaip silpnai traukė stip
rus motoras. Kurmio iš raus tas kupstas išgelbėjo len
ką. Jei ne tai, i r šiandien galiu lažybų eiti — lenkas 
būtų nebesugrįžęs. 

Tačiau nežiūrint ir nesklandumų, Fokerio pasiro
dymas buvo labai savalaikis. Lenkas vežėsi ne tik tas 
tr is bombas. Pamatęs artėjantį naikintuvą, jis metė 
lauk visą bombų dėžę su neištrauktais atsargos kaiš-
teliais, kad lėktuvas būtų lengvesnis. Ta dėžė su bom
bomis nukrito į Kauno kapines, žinoma, nesprogo ir 
netrukus buvo išmesta an t tų pačių lenkų galvų. 

Jie, berods, buvo dar ir ant rą kartą atskridę ant 
Kauno —tai ir visas lenkų aviacijos aktyvumas ne
priklausomybės kare. Mūsų aviacija 1920 metų vasarą 
ir rudenį vykdė beveik kiekvieną dieną skridimus į 
frontą, žvalgė i r bombardavo. Tų dienų priešas labai 
gerai mus atsimena. 

Ereliai už grotų 

Buvo suruoštos pirmosios aviacijos metinės. Vie
name iš barakų parioglino ilgą medinį skobnį, iš abie
jų šonų — medinius suolu" Ant stalo paklojo nema
žą rūkytų lašinių paltį, neregėto dydžio juodos rugi
nės duonos kepalą ir s ta t inai tę kažkokio bizalo, įtar
tinai drumzlinos spalvos, bet stipraus, kad net ašaros 
t rykš ta . Visa tai parūpino lakūnų valgyklos šeiminin
kas Mlkalojūnas 

Stalo gale atsisėdo ūsus papūtęs generolas K r a u -
cevičius, tuo metu ėjęs aviacijos viršininko pareigas , o 
j am iš dešinės oro eskadrilės vadas Dobkevičius. Mes 
visi atsistojome ir pirmą stiklą išgėrėme už Vy tau t ą 
Raubą, kurio jau mūsų tarpe nebuvo. Dar, rodos, t ik 
vakar mes visi džiaugėmės ir spaudėme 
jam ranką — pirmasis išskrido savarankiškai! Ga
biausias t a r p mūsų! Ir štai — pirmasis išskrido į 
Anapilį, tar iant karžygių bočių žodžiais... A n t r a s s t ik
las buvo pakeltas už ką tik palaidotą Juozą Kumpį. 
Per metus —du žuvusieji. 

Prie stalo mes ilgokai pasėdėjome. Lakūnai visa
da turi apie ką pakalbėti, o čia da r fronto skridimai.. . 
Ir t a begaliniai patraukli žmogaus sparnų svajonė... 
Pakilo iš užstalės ir namo nuėjo, nužingsniavo gene
rolas Kraucevičius, o mes neskubėjome... Galop tuščią 
statinaitę kažkas paritino per aslą. Metas išsiskirsty
ti... Gal dvidešimt vyrukų labiausiai įkaitusių nu
sprendė, kad tuoj neužmigsim, vertėtų prieš miegą pa
sivaikščioti. Eime į miestą! f Kauną! Tą vakarą a š 
budėjau, todėl norint nenorint privalėjau likti aviaci
joje. Nėjo ir eskadrilės vadas Jurg is Dobkevičius. O 
šitas šnekus vaikinų būrys mitriai nusileido laiptais i r 
pasipylė senamiesčio gatvėmis. Priekyje visų ėjo a u k š 
tas, šviesiaplaukis, rankomis mostaguodamas Ju l ius 
Šalkauskas. Jis užmigusiam miestui, balso neslopin
damas, skelbė: 

— Vyrai, moterys vaikai... Slėpkitės! Eina avia
cija! 

O jam pritardami ir visi ūbtelėdavo ka r tu : E i n a 
aviacija! Eina aviacija! Eina, eina! Ir taip kelis sy
kius — Vyrai, moterys, vaikai... Jie jau buvo nu
žingsniavę gerokai link miesto centro, kaip ūmai t u o s 
visus nakties tylos nemėgstančius apsupo ginkluotas 
komendantūros patrulis. 

I _ CBadaugiAui 
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MĘMOBIU GREETINGS 
_. 

AltD PATRONS \ 0 R A eAFE1 A_Nr> 
JOYfet?S StBMORLvL DAT 

Courtesy of 

V M U U f T RESTAUBANT 
Serviag The F*inest Of Food 

. Pbone 422-034 5 
7844 So. Cicero Ave., Chicago, 1IL 
»fiŠT \VlSHES TO Otm #RIEXBS 
AXD. PATRpNS J?sep. A SAEK AND 

JOTOCS' MBMORIAL DAT 
Courteay -of 

BE^T WT'SHES FOR A SAFE AKO PABK LAWN PHARMACY, INC. 

4-

Best Wishes To Ali For Continued Peace 
And Happiness 

On This Memorial Day 

Courtesy of 
RICHARD J. ELROD 

SHERIFF OF COOK COIMTY 

A 
JOYOUS MEMORIAL DAT 

• £>©m tbe * 
SOCTHWEST FEI/ERAL 

SAVINOS AND LOAN ASSN. 
PHOXĘ 43tf-4<>00 

3525 W. 63rd St., Chicago, Illinnl> 

BEST WISKES TO Ol'E MANY 
"• • * * FRrcvDS-

For a Safe & Jojom-. Memorial Day. 

Courtesy of the 

LEITZA DIE & TOOL CO., Inc. 
Phone _ 271-1408 

5462 N. Damen Ave., Chicago, BL 

4324 
785-6221 

OUR THANKS AND BEST WISHES TO ALL FOR CONTTNUED 

PEAČE AND HAPPINESS ON THIS MEMORIAL DAY 

Courtesy of the 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
PHONE — 476-5100 

• 

6 3 1 8 SOUTH VVESTERN AVE., CHICAGO, ILLINOIS 

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS 

FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courtesy of 

S T A N D A R D O I L 
DIVISIONOF AMOCO 

200 East Randolph St., Chicago, 111. 
Phone:856-6111 

OUR THANKS AND BEST WISHES TO ALL FOR CONTTNUED 
PEACE AND HAPPINESS ON THIS MEMORIAL DAY 

Courtesy of 

AMERICAN I N V S C O 
- PHONE — 929-6100 

622 West Diversey Ave. Chicago, Illinois 

— CORPORATE OFFICE — 
122 So. La Salle St., Chicago, Dl. Phone: 782-5252 

BEST WISHES TO ALL FOR CONTTNUED PEACE & HAPPINESS 

ON THIS MEMORIAL DAY 

Courtesy of the 

FARMERS ELEVATOR COMPANY 
Hydraofic Avenue, Y"ork%iIie, Illinois Phone: 553-7027 

— also the — 

KENTLAND STATION 
i 
Rotrte No. 2, Netrark, Illinois Phone: 558-0204 

B^ST -̂?«!fTKS TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE ANJP 

JOTOUS MEMORIAL DAY 
Courtesy of 

8ARTECKi'S PHARMACY 
Aecurate Prescription Service 

4259 W. 63rd SU Chicago, Hl. 
TEL. — REItance 5-5368 

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRTEXDS 

For a Safe & JOYOUS Memorial Day. 

Courtesy of 
RIDGELAND NURSEVG HOME 

TeL 597-9300, 12550 Ridgeland 
Ave., Palos Heights. Illinois 

Marąnette Chicago, IR. 
- T .'.>-£; " - -: 

fc;?:«!T ^YISHES TO AlJv 
FOR A SAFE,AND JOYOUS 

MEMOIUAL DAY 
From the . . . . 

BcRWYR PET S H 0 P 
PnH fine of pet needs. also Bre pets 

2829 Harlem Ave^ Berw>u. Dl. 
Td. -Pioneer 3-6660 

KE£T • WISHES TO MY FRIEHDfi 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

TOYOUS MEMORIAL DAT 

Courtesy of 
LOU'S MARTIN SERVICE 

, STATION 
3510 So. Ashland Ave. 

Chicago, HV TeL 847-8331 

BEST WISHES. TO ATX FOH 
CONTINITED PEACE * HAPPINESS 

ON THIS MEMORIAL DAY 
Courteay of the 

JA M AR J EW ELERS 
4915 Oakton Street 

SKOKifc, ŪJJSOTS, 
Phone — 679-0010 

BEST W1SHES TOr AU^ FOR 
CONTINLTED PjSACE & HAPPINESS 

ON THIS MBMORIAL DAY 
-* I »* ,Co»rWtesy of . . „ . 

G A R I A R E A L T 0 R S 
Homes available ra Chtcgea Rid*ė 

aijd surrounding area. 
PHONE — 422-2005 

i«Sf'1 S. P-frela&d Ave., Chgo Ridge 

CLASSIFrED GUIDE 

iEST WrSHr:S TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS MEMORIAL DAT 

Courtesy of 

JOHN ZENGLEf! CLEANERS 
PHONE: 432-2800 

2020 First SL, Hlghland Park, DL 
Į —— -
I BEST WISHES TO OUR 
FRJENDS & PATRONS FOR A SAFE 

• AND JOYOUS MEMORIAL DAY 
BEST WTSHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS MEMORIAL DAY. 
Courtesy of 

RAY'S TEXAC0 SERVICE 
6434 S. Areher Ave,, Chicago, u i į Chicago, Illinois 

PHONE: 586-7332 

— Frosi — 

MINGS CILOP SUEY 
r'^ TAI T? ANT 

6525 W. Archer Ave. 
TeL 586-2929 

OUR THANKS AND BEST WISHES TO ALL FOR CONTTNUED 
PEACE AND HAPPINESS ON THIS MEMORIAL DAY 

, ..cj i Courtesv of the 

CENTRAL WEST MOTOR STAGES 
Ltuiiry Coachcs For Charter Service — Anyrchere — Anytime 

Route # 1, Mundelein, BL For Reservations: Pbone 362-7900 

BEST WISrrES TO OUR MANY 
FRIENDS FOK A S A F B * J/OTOUS 

MEMORAL DAY 
Courtesy of 

M A R T I N L A R S O N ANT> s a * s 
Corrective & Orthopedie Shoės 

Phone — 585-8050. 
5104 Archer Ava, Chicago, BL 

BEST WISHE8 TO OUR FRfENBS 
AND JPATRONS. F0R A,SAFJĘ AND 

JOYOUS MEMORIAL DAT 

B B A E K S T A T B 

PardnKMlaiaas- toMas* 

S K L Y P A S 
«-jJd«-iKijai rtarevt. 

7Tt5 S. ^HfrPLE1 ST. 

InperUd Real E«£at« 
T«L — ir&vm 

BTJTr; NCOMAVEtfAS 
Namn pirkimas — Pardavfamū 

Valdymas 

Nota ristas — Vertfimd 

RGAtTY 
ICAC i^rcrtfg 

Ave.1 —• Tt&SSŠf 

— MOTU ¥ 8 

1*I>C STKtAL SEWSf€l 
MACH1NB OPERATOBS 

Etcperienee Necessary 
Apply In Person 

Americaa iraard-lc Ck.aipaoy, toe. 
1240 No. tttmmn, C hkago, BL 

& S U H T E R D V O K E I 
needed to serve sandtvicB«» 

to pnblit' Puli or part time^ 
Apply in person. 

CHARCOAL P f T 
4M4 W, 83frf StreM 

HOUSEKEEPER 
LIVE IN 

F r o m t h a j Pardc^ar«as'2-jtrliutn šamas ajiyl. 5 day week. Tvro ehfldmi. fjfee 
SHANGHAI RESTArJBANT | 51-os ir Califdrnia Xvž Pėrmode-, Sehool a^e. Good salary. 

8552 W. 26th St^ CUeago, HBooi$ liuotas. 20 p. šfclypasr. Kalbėt ang- Engte*: Norta miburh. 
Phoae — 277-0827 

p-i^arr WC!HES TO OTTR MANV 
FRIEJSfDS FOR A SAFĘ * JOTOUS 

MEJIORĮAL DAY 
Coj'-tesy &T. 

EASY WAY (kAŠS feOČK 
PANSL CO. 

PHONE: 766-7576 
17 W. 143 Irving Park, Wood Dale, IH. 

BEST WISHES FOR A SAFE 
AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courtesy oi 

McWILLLAMS ELECTRIC CO. 
PHONE: 355-0407 

W42 East Chicago Ave„ Naperville, 111 
BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
MiD PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS MEMORIAL DAY 

liškai i - skambinti po 2 v. popiet 
teL47%7323V ." " ' 

Sįr dWher 

OPEN HOU^B 
381tY S. ATJŠUN AVE. 
Sun^ May 29 — 1 to 5 P.M. 

Priced to* seU — 5'̂ -rocm beauti-
ful brick ranch*. Nė'.vly decorated. i 
Centrą! air-cond. Purifier. F'nishecf į 
basemęnt. Patio, 2 car g'aragė. 3; 
bėdrms. Carp-̂ Chg & drapCfs. OaK S 
trim. Dishwa'sher. Clošs to scSx)lš, i 
transporlat'on anCt šhdpvinĮį. 

Phea*r — 25^-6233 

Pmste Psychiatris Hsspita! ša 
Des Plaipes has openings on «ay St 
cite shffts. 

FOREST HOSPTtAL 
827-8811 — PersooBeI 

- U J ' i . - — . , , . n -«^«> I I . I , . J —« 

Courtesy o f 

SEYMOUR'S SAND-ATCH SHOP 
PHONE: WE 9-4508 

712 Scnth Sherman, Chicago, IIL 

. 

EEST WISHES TO ALL FOR CONTLNUED PEACE & HAPPINESS 
ON THIS MEMORIAL DAY 

Courtesy of 

S U R P L U S F A B R I C S 
3080 North Lincoln Ave., Chicago, Dlinois — Phone: 549-5220 

BEST WISHES TO ALL FOR 
| CONTINUED PEACE & HAPPINESS 

ON THIS MEMORIAL. DAY 

Courtesy of 

PILLOWTEX G0RP. 
PHONE 376-2232 

2581 W. 48th SL, Chicago, BL 

i n a p WAVTPI> — VYRA± 

U T H E 0PEP.AT0R 
Esperienced lathe operator with 

abillity to do set up work and 
sharpen tools. Good salary and be-

: riefits. 
Michiana Shores (1 vai. nuo CM- ^ . . . «— ~ - A - - c«nfl 

I :agos miešto centro) savininkas par- C«1I Jnf. Btlllk — 8 3 3 - 5 4 0 0 
'• duoda gražioje vietoje su medžiais —:—: 

i — 3-įų miegamų bunr:low. Oro ^# i '>'><»«*» » <•»•»••*»•»• »»»•»» « < < » i 
i sinimas, daug priedų, su baldafs ar į 
[be baldą; p1!us dar 2 skiypii sa aje- l 
<\»iai«. Prieinama kaina. Skambinti 

219 — 844-5400 

MACHIM.ST 

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

A COURTEST OF 

ction Automatic Transmissions 
COMPLETE TRANSMISSION SERVICE 

4300 WEST 63RD STREET, CHICAGO. ILL. PHONE — 735-4536 

OUR THANKS AND BEST WISHES TO ALL FOR CONTINUED 
PEACE AND HAPPINESS ON THIS MEMORIAL DAY 

Courtesy of the 

Public Federal Savings and Loan Assoc. 
M^mber of the F.S.L.LC. 

3 LOCATTONS TO SERVE YOU: 
8300 feo. Marąpette Ave. — Phone 2^1-4828 — Chicago, III. 
915 Wetrtworfh Ave. — Phone: 862-5530 — Calnmet City, HL 
14^0 torrmce Ave. — Phwne: 868-«M»0 — Cahtmet City, !fl. 

OUR THANKS AND BEST WISHES TO ALL FOR CONTLNUED 
PEACE AND HAPPINESS CN THIS MEMORIAL DAY 

Courtesv of the 

CHICAGO LAKESHORE HOSPITAL 
4846 N6. MARINE DRTV E, CHICAGO, ILL„ PHONE: 878-97M 

BEST \MSHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courtesv of 

S A B I N A ' S D R I V E - I N 
Serving The Best Įtalian Beef Char-Broiled Sausage & Submarines 

9570 West Grand Ave.. Franklhs Park, IH. — Phone: 455-9720 
BEST WISHES TO OUR SfANY~FRTENDS 

FOR A SAFE AND JOYOUS ME2VIORIAL DAY 
Courtesy of ffiė 

KELLY - CARROLL FUNERAL HOME 
2616 Hest 38th Street, Chicago, Hlinoš — Phonė LA 3-0980 

CLASSIFM) ADS 
MISCELLANBOC8 

LIAUDIES MENAS "DEAUGIT 
' T>raugo'' administracijoje 

galima pasirinkti įvairių liau
dies meno darbų: medžio, ke
ramikos, drobės, taip pat lietu
viškų lėh"ų ir vėUavėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad-

Budraitis Realfy Co. 
ORAUDIMAI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ 

Skified w:th o^n toolg for emali 
rast growb»g manufaeturing cofla-

; pany. Mušt k»ow setup rnflls, lath-
; ea, for short run operation.- Bene-

fits, profrt sharing, iop wages paid. 
CAtL — 252-2830 

M < M » » « M » M O M » » M M M f 

. BEST vVISHES TO ALL FOR CONTINUED 
PEACE AND rfAPPLNESS ON THIS MEMORIAL DAY 

Courtesy of 

PHOENDC CLOSURES, INC. 
2444 West I6th St., Chica-o, BL — Ph«6e: 22«-I700 

rasite kaa ką padovanoti savo 
draugams. 

5 akraf iemes, 2 natnaL pailtm «o-
das. Prie 123-čiOs ir Archer. $97,000. 
Lemoate — 2 mūro namai po 4 batui. 
10 mĖtą senumo. Kaina $130^00, 
12 hutu; mūras. Labai gerai prižiū
rėtas. Prie 63-cioš ir KomensMy. — 
$iS5,or». 

8S48 So. Areher Avaroe, Wilkr« 
SprtrJ ,̂ EB, 8 karA. (3 mieg;) rattrot 
bonga3ow. įrengtas rūsys, 2 maa. ̂ -
ražas. Platus lotas. $46,500, 

• miegama mttr. tėmėtiOfĄ sa pU-
nu valomuoju. 2 maS. mfira gan
ias. Prie ti-m h UtiišH. 

8 modenrifc botaL Labai gerai išsa
kyta* namas. Visi hutai po 4 kamb 

T i ^ . f i M i įp»feuto «»: r^TĖH INDUS'tKiES, INC. 
TeL — ISS-8S00 

MACHINISTS 
Aiong with many other outstasd-
ing benefrtš, we offer a 4 day. 40 
ftcsr w«¥k #ėek with ampte over-
fmfe on Frjday, leaving the week> 
ė^ds fret. . . 

We Save fl^i^iiBi^s for: 

U T H E AHD VERTICLE 
B0RIH6 M A C H m i 

OPERATORS ! 
App% fc Peršėk: 

"Draago" adresą*: 45*5 W. 
6Srd St., Chicago, DL 60629. 

BUTŲ 
Parinksime nuomininkus 

124Š W. SSrd S t td. tėl-afliO 

1515 S. 55thCt. Cicero, ffl. 

t »-Tt»: -.;>na mOrhiiR. Arti t% 
fLrjį&nh ligoimSs. J17.900 pajamij. 

•imimmiimimirninminiinifrmmmii Erdvu* moro Į>aj«aio^ ii mi«t. 
, . m Į /SlgofnsfeJS. Arti mfls-j raftinM. 

KR REIKIA VfZnlIflŲ 2 ama! ir bVtuis. Laba! yers tr*a* 

OUR THANKS AND BEST WISHES TO ALL FOR CONTTNUED 
PEACE AND HAPPINESS ON THIS MEMORIAL DAY 

Courtesy of the 

MURPHY MOTOR EXPRESS 
213* SO. WTH AVENUE, BROADVIEW, ILL., MURRAY l-115f 

BEST WLSHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY. 

From 

BONANZA SIRLOIN PU 
8156 SO. CICERO, BURBANK, ILL, PHONE: 424-5884 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courtesy of 

A F R I E N D 

BEST WIŠHEŠ TO ALL FOR CONTINUED PEACE & HAPPINESS 
ON THIS MEMORIAL DAY 

COUKTEST OF 

DR. FAUSTO CIULINI 
4324 tVest 63rd St., Chioa«o, Illinois Pheae — 767-8171 
OUR THANKS AND BEST WiSHBg T© ALL FOR^CONTLNUED 

PEACE AND HAPPINESS ON THIS MEMORIAL DAY 
Courtesy of Your Local 

FIRESTONE STORE 
226 Lake St., Oak Pirk, DL, PHONE: 386-9241 

Į obrtačtja. Arti MJhsyJio*. 
Taverna ir 6 karai? bnfaš vtrsoje. 

I Reikia grtft pirduot Dūdlclt ©*silfry 

2-ic bn*n nsedhi*^ $I2,<*00. į - - į ; 
— w . » . uc «««. u- Wv -kmmim i • • E a i r v f™10*- * **m*- ̂ ^ s a H* 
atatovama turėti graaia- S l f r l S l T l S R K A L T T : 2į-we atikšte. Suaugusiems, 6541 S, 

BEST V.1SHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courtesy of 

PETER AND MARY ZELKOVICH 
SELF SERVICE LIQLORS 

Grand Avenue. Lake ni la , Iffinois — Pbone: 850-8925 

KORTELIŲ? 
kortalhi iaudo^inaa yrt 

graiua paproty*. HUtteibrf jk> 
plačiai naudoja, bet tinka Ir vist 
luomų 
?yt£e« kortelė*. 

Kreipkite* | "Drasko" ateini* 
traci^ą viaata panasfal* reika J* 
Būsite patesMut, «%* patarnav< 
no. 
i | l l!HlflHn!ll!niimiWHHt!l}|f!!{TlH«nHI 

wrroifo«Aiu — ton vsm 
BhKKstR. Buvusio savliiinlui %-įą 

aiegania -*pSiJd- botas. Oro vfislnl-
tnas, ^tritt-in* orkaite. Plius Biege-
low kahnaJ vfsaifi bate. Paflttal deko-
raeffes. i B*bkai nuo 9v. KrySau* B-
Klutafe. Sisftariaioi apžiūrėti skaiB> 
bhikit irae ptrmad. iki senktad. tarp 6 
r. r. ir 5 v. v. teL 627-8*02 

Insuranee — Iacoine Tas 
! 5951 W, SSrd f̂re«*t — 4SrVT87F 

Campbell Ave. Skambint 

31XbL. l5 l IVlAJ> ; ist flocf frdmS. A«l«Ife m\y. 
4 buto i«ras. Atsfehi 4508 S. FTflfflof* St. Php» 8 to 8 

šfazu iUdymtl. 2 autb mūro ga"- į P. M. 376-2448 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

COrRTKSY OK THE 

GESTETNER CORPORATION 
DUPLICATING >fACHIKES AND StTPLIES 

531 NORTH STATE ST., CHICAGO, ILL, PHONE — 467-6411 

——— 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courtesy of 

A -1 TOOL CORPORATION 
1425 Armlrage Avenne, Melrsa* PaA, D«no» — TeL FTUmore 5-5000 

K A I P S U D A R O M ' 
T E S T A M E N T A I 

OfpL teis. r.-j. i3j- AUIA* 

TesfamenfaJ sa legatilkomi 
formomis h& atidavifais 

jau gaunant) 
Tai nauja pager inta laida 
Cia nuosekliai aptariamas teats 

menti) reikalingumaa ir jų gali; 
bal nurodoma jų forma ir paduoda 
tai pavyzdžiai ne tfli pagal JAV.* 
feOdanfius Įstatymus bet ir Tokie 
Ojoj*, Anglosaksų pasaulyj* bet 
Nepriklausomoje Lietuvoj*. 

H»»i 

fanr 
ražas. Plato* sklypas, Mamnette Pke 
Į43*įj* 

Tvarkingas %-įą būro mūras. Nau
jas gazu Šildymas. 3 auto riuro ga
ražas. WdetŠ sklypas. Oa«e Pke 

Grabai apkaltas, «n nauju stoge 
2-ių auk2rq Stfž^ū ris^s. *ra«^ 
fkza SiSftyms, riauja ef§W?a. RVlgu 
m ofettB sklypas. vrtTra MsraHettc 
PKe. Pelningas, §25 ?C>. 

Z būtį grąžas maras Mirfluetti 
Pke. 2 afškfri ga2c 5 M ^ E « [fthgta? 
5eišnenta«. Garažas. $32į0Oa.00 ^ 

ft kamb. reditenefis. SirTČ- ffifiro 
Prieš parka, tfl*^ jffeti kaiubaiife 
1% vonios. S2fid00 

VAIDIS REAL m a n 
mm We*« 7btt 8treev 

1WL 7S7-79M arba ?S?-^M 

I E H O N U O M O T I 
' • ^ • — • — • » " — » — • • i n 

Dviem ?sewgyc»e« rf4i»liagaa 4 
ar 5 kamb, b»!ra«i Marduette Parke 
arba toliai i 'rakartni 

iaQ.f;"rpo 
Skambiat 

v 

S E A L i * E 
• - ' l I Į 

"VRAuair 
i* to forn* —. ft.00. Pfl* 

mthuta gyveatejal 
km I 

Apsimoka skelbtis d*«. DTLAUG*, 
nes ji* plaukusiai skaftbmaa Iie-
tavf^ diaaraiti*, gi aktlbiscų ISM-
MB Jfr% visiems prNBfikmo*. 
• • J 1 • I I I I > » < I M H U H W » t « į 

l*fĄftft BtfiLMNfi FOTt SALE 
2 Itory — 4 aparhr1«7it bldgw Vfc. 
W*i A Hb**h. Good ineorae. G* 
aftef 6 P. M. 

4^-l^SO 

Harroettė Pktfm s«vrf>iftkac pv*-
droda 514 kamb. gerai prifc-a^t* 
mur. bufigalo#. Usdaras pav&m-
Gax apšild. Sutvarkytas beisp^B-
tas. Caralas. Kdėlis g r a ^ i apse-
ctefas kie'fnas, "tabši Suka v a i a B * 
bmi. Arti i«ityčio«, if*um*ė* » 
tuaMceno. Kainą _̂ 
Skambint nuo 5 !W 8 v. v. tel 

^ M 

file:///VlSHES
file:///MSHES


V S V M O T J V I mm mm B O T 

m8YT8fo SUVAŽIAVIMAS 

Pasaulio ir Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungų, suvažiavimas 
įvyksta gegužės 27 — 29 difcao-
mįs Gievelarai, Park Plaža Hotel, 
Carnegie ir 96 gatvė, Clevelando 
klinikų rajone. -

penktadienį 7 vai. vak. atidaro
mos meno ir liet. mediciniškos li
teratūros parodos, šeštadienį 9 
vai . registracija. Vekiau darbo 
|>€>sė4is» bendri pietūs, suvažiavi
m o atidarymas — 2i30 vai. 3:13 
prof. d>. J. Jakšto paskaita "Lietu
va Vilniaus universitetui besiku-
iiąrit" ir prof. dr. J. Purino pas
kaita Basanavičius — lietuvių 
tautinio atgimimo tėvas"'. 

& va!, vak. pažinčių atnauji
nimas-, kokteiliai; 7:30 vai. me
n inė programa: dalyvauja pianis
tas An'dribs Kuprevičius ir smui
kininkė Efėni Bėrgienė — Kupre-
vičiūtė, 8 vai. balius — vakarie
n ė — šokiai. 

Sekmadienį, AT vai. pamaldos 
Dievo Motinos N. P. bažnyčioje. 
Mokslinės paskaitos skaitomos 
Glėvelando klinikų Bunt audito
rijoje. Paskaitoms moderuos dr. 
E. Lenkauskas. Mokslinių paskai
tų ėilde kalbės dr. Valdemaras 
Bergas; 4>. Romas Sakalas, dr. 
Bąiniuš D. Dėgėsys, B. D. S., dr. 
Antanas Butkuj dr. Vitoliš 
Skrinska ir dr. Regina Kulienė. 
4?30 vai. darbo posėdis ir suva
žiavimo uždarymas. 6 vai. vak. 
Lietuvių namuose r korporacijų 
pasitarimai, vėliau bendra vaka-

Šios reikšmingos sukakties proga; 
bus surengtos plataus mąsto Lie-1 
tuvių dienos, kurių viena iš di- i 
džiausiu atrakcijų ir bus Chica- j 
gos operetė. ... 

\ ' .uįoj i .valdyba išrinkta, ge
riau pasakius perrinkta, ir parei-
gdhtis pasiskirstė: Jurgis Malskis, 
pirmininkas, jau penkeri metai; 
vadovaująs apylinkei, vicepirm. | 
Tr kalrūrinių reikalų vadovas Vik
toras Mariūnas, sekretorius Pra-j 
nas Karalius, ižd. St. Astrauskas. • 
švietimo Bronius Gražulis, socia-
'inių reikalų — Vladas Bacevi-; 
čius ir parengimų Vytautas Bie-i 
Hunas. Susirinkimas pavedė val-Į 
•iybai koptudti du nariusr vieną, 
š Pasaulio Lietuvių sąjungos ir j 
mt rą lietuvškai nekalbantiems. 

Valdyba rengė kultūringų va
karonių, rėmė liet. švietimą, ge
rai atstovavo lietuvių interesus 
visur, kur reikėjo, Vasario 16-sios 
oroga Clevelando lietuviai Lietu
vių bendruomenei suaukojo per 
tūkstantį dol. 

V.R. 

rieriė ir šokiai. 
Glėvelando lietuviai kviečiami 

dalyvauti paskaitose, baliuje, pa
maldose ir mokslinėse paskaitose. 

V . R 
• • - • -

ATVYKSTA .ELENA JUCIŪTĖ 
Naujai išrinktoji Amerikos Lie

tuvių Tarybos Glėvelando- skyr 
valdyba pareigomis pasiskirstė: 
pirm. žurnalistas Algis- Rukšėnas 
vicepirm. dr. V Stankus, vice
pirm. tarporganizaciniams reika
lams Ingrida Bublienė, protoko
lų sekretorius ĄJgis Pautienis„ m-
formacijai ir spaudai Pranas Raz-
gaitis i r : susirašinėjimo sekreto
rius Jurgis Malskis. 

Pirmasis naujo sąstato valdy
bos uždavinys Baisiojo birželio 
minėjimo surengimas, kuris 
įvyks birželio 19 d. Pamaldos 
abiejose lietuvių bažnyčiose. Or 
ganizacijos kviečiamos dalyvau
ti su vėliavomis. Akademinė da
lis bus Šv. Jurgio auditorijoje, 
kur kalbės Sibiro kankinė ir au
torė Elena Juciūtė. 

DIDELIS LB APYLINKĖS 
UŽSIMOJIMAS 

. Glėvelando LB apylinkės val
dyba, kuri neseniai buvo per
rinkta naujam terminui, nutarė 
pasikviesti Chicagos operetę Kūl- j Q g S ^ a ^ i m Adresu 25830 
grindą, parašytą pagal N . Jankų- i F o r e s t v i e w . gouthfield. Mich. 
tes-Uzubabenes libretto, n r u z . | 4 8 0 3 4 i T a i ^ j ų b u s ^ a 
Aloyzo Jurgucio, lapkričio 12 die- | ^ ^ š | sekmadienį V. 29 d. 

Dainavoje ir savaitgaliais . įva-

I DRAUGAS, penktadienis. 1977 m. gegužės mėn. 27 d. 

Kun. G. Kvjati^sas a;našauja šv. Mišias už a. a . R. Kalantą Clevelando 
Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje. Auką atnešė Apanavičiūtė 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Detrbit, Michigan 
ĮVAŽIAVIMO ŽENKLELIAI 

DAINAVOS LANKYTOJAMS 

J a u galima įsigyti jvaž. ženk
lai — atrka $25 sezonui. Šimti
ninkui ši suma eina į j o auką 
Dainavai . Įvažiavimo mokestis 
į Dainavą, neturinčiam ženklo, 
vienas doleris asmeniui, o moks
leiviai iki 18 metų moka pusę 
dolerio. Ženklus gal ima Įsigyti 
per J . Stov. administratorę, pri-
siunčiant čekį "Li th . Youth 

Šiemet sukanka 2Č5 metai, kai 
įsikūrė LB Clevelando apylinkė. 

MOSU KOLONIJOSE 
:egan, Illinois 

K U N . J. KUZINSKO 
SH>ABWNĖ KUNIGYSTĖS 

SUKAKTIS 

Kun. Jonas A. Kuzinskas, šv. 
Baltramiejaus parapijos klebo
nas, šiais metais, švenčia 25 me
tų savo kunigystės, siasbrini ju
biliejų. Pąrapieclai būdami dėkin
gi savo rūpestingam klebonui, su
rengi fSrilmfngą ir garbingą ju
biliejaus šventę jo pagerbimui.. 
Bažnyčia prisipildė pilnutėlė žmo
nių. Ilga, didele procesija, kur da
lyvavo 16 kunigų, altoriaus tar
nautojai ir draugijų atstovai. 
Koncelebruotos šv. Mišios, septy
ni kuntgai. Reikšmingas pamoks
las. Parapijos čnoras, solistai, var
gonai, gitariste. Gražiai išpuoš 

Kun. Jonas Kuzinskas 

santį bažnyčioj. Visi tie prisiren-
tas oTdysis artoms. Binom gelem " S i m a i - ' P a i k o s , reikalaują ne 
ir sidabru, jaudino kiekvieną e-

Gėlės visoms progoms . 
BEVERLY HILLS GiUKYČIA 

f t tS WE$T «Srd STREET 
TAtimul nt 8-0833 ir PR M834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
)fMihf krautuvė. 
THE DAISY SrluKE 

Otft Lawa 
fa. Af-1318 

FLORIDA 
ST. PEURlBURS BEACH 

T ASSOCIATES 
BE*!. EST^E 

Vtoidea Jakosovas, Reaitor 

12 vk>net« motelis — *l«.'..O00. — 
OvioJu miegamu gyvenamas hutas. 
fcitl s xv virtuvčmla. 3 po vien* 
kambar į . 
4-rlų hutų apartamentinls nama= 
— 975.000. 
Vieno miegamo "ceiKlomliHvn", 
pHfc.-ū apsVt.-.-n«i ant Gulf o? Mra-
•a> — Jt9,§"". 
>Hn6ti pirtdntei randnsi St. Prt*»r<; 
fH>r$t Bea<4t. 
ToAg pa t t !rlrn«».^yvonarr-ij b»i pr#-
kybai rer-oplrkini!}. 

813-367-1791 

ST. 
6%įįS 8 V L F .CLVD., 
PETERSBURO BEACH. 

žiuojont į Dainavą, pas vartų 
kontrolės asmenis. 

Metinio ženklelio įsigijimu pa 
remsi te Dainavos stovyklavie
t ė s išlaikymą, o stovyklavietės 
iš laikymas yra nemažiau sun
kus, kaip buvo jos įkūrimas. 

Metiniu mokesčiu apdraudžia 
me savo sveikatą, automobilius, 
namus, apdrauskime menku mo
kesčiu (palyginant su anais) ir 
šį židinį, kuriuo naudojasi dau
gelis mūsų lietuviškų organi
zacijų ne tik jaunimo, bet ir su
augusiųjų. — i — 

VYSK. V. BKIZGYS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

ypatingai palaiminti žmones, 
jiems siunčia gerų dvasios vadų. 
Vysk. V. Brizgi Dievas mums da
vė, kaip ypatingą savo palaimą. 
Dangaus palaima paprastai yra 
susijusi su kryžiumi. Juk per kry
žių atėjo atpirkimas. Todėl ne
nuostabu, kad ir sukaktuvininko 
gyvenimas ir veikla ėjo ir eina 
kryžiaus keliu. Tai gerai žinau. 
Apie tai būtų galima daug kal
bėti, daug rašyti. Bet to nei vysk. 
Brizgys nori, nei laikas yra atė
jęs. Priešų niekinamas, savųjų 
nesuprastas ir neįvertintas, o vis 
dėlto eina savo keliu nepalaužia 
mas, mylėdamas tiesą ir gerą da
rydamas visiems. Gyvenimo pa
baigoje galės guostis ir kartoti 
su pop. Gregorijum VH, sakyda
mas": "Mylėjau tiesą, todėl ir mirs- i 
tu ištrėmime". Bet šiuo metu jis 
dar tvirtas. Jis. dar pilnas ryžto 
gyventi ir veikti Dievo garbei. 

: Bažnyčios naudai, o mūsų palai-i 
rrtai ir džiaugsmui 

1938 m., kai buvau studentas 
Romoje ir kai pop. Pijus XI šventė 
savo 80 metų sukaktį, jis mus vi
sus studentus sukvietė audienci-

maža laiko, buvo atlikta Dievo 
garbei ir pagarbai to, kuris su 
noru ir laisva valia paaukojo 25 
metus savo jaunystės skelbti Kris
taus mokslą. Tas garbingas as-

imuo, tai mūsų klebonas, jubilia-
l tas, kun. Jonas A. Kuzinskas. 

Sukaktuviniai pietūs Jubilia
to, kunigo Jono A. Kuzinsko gar
bei buvo gražiame Swedish Glee 
klube, kur atsilankė daugiau kaip 
500 svečių ir gėrėjosi įdomia prog
rama ir kalbomis, ypatingai pa
ties jubiliato, kun. Jono A. Ku
zinsko nuoširdumu ir dėkingu
mu. 

Kun. Jonas A. Kuzinskas dide
lę kunigavimo dalį praleido Chi-
cagoje. Vienerius metus Šv. To
mo Apaštalo, 13 metų, šv. Jurgio 
oar. Brdgeporte. 7,5 m. Gimimo 
Švč. M. Marijos pa ra p. Marauette jai ir jos metu kalbėjo: "Esu jau 
Parke. Lietuvių parapijose n uosi r Į senas. Jūs jauni. Bet jums nepa-
džiai ir uoliai dirbo daugiau kaipjvydžiu. O ir aš, jei Dievas to no-
20 metų, įsigijo didelę pagarbą, j ri, neatsisakau dar dirbti". 
buvo visų mylimas ir gerbiamas, 

šį sokmadienį, gegužės 2H d. 
3 vai. m pi' 
Kuzinskas k' 
įines šv. Mišias. Gimimo 5»£ M. 
Marijos parapijos bažnyčioj) o 
5 v a i Marauette Mrkteč'ai ruo-

jšia; jub'liatn paĮ?rb;-rmi sukak-
The MirTinlčįue 

f< nss A. 
mcelebnK^, JubiMf 

nau, kad tr vysk. V. Brizgys, švęs
damas šį auksinį savo kunigystės 
jubiliejų, su anuo didžiojo por k -
žiau^ Pijaus XI -vžtingumu kar-
toja: "Jei Dievas to nori, neatsi
sakau fiar dirbti". Mes gi lydėkim 
jį savo malda, kad Viešpats jį dar 
ilgai Haiicv'ų sveiką ir ryžtnjR 
\adovauti mums. kaip vadovavo 

„ * * «• . - - — * * 

PA DĖKA 
Mūsų gyvenimo džiaugsmas ir pasididžiavimas 

dukrelė 
brangi 

A. t A. Locija Gražvyde Poderytė, M. S. 
Tragiškai žuvo š. m. kovo mėn. 22 d. ir buvo palaidota 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse š. m. kovo mėn. 25 d. 
širdingai dėkojame Gerb. kun. klebonui Antanui Zakaraus

kui už atsilankymą j koplyčią, už atlalkymą šv. Mišių, palydė
jimą i Amžino Pcisio vietą ir maldas atsisveikinant. 

Ačiū visiems karato nešėjams už nuoširdumą ir laidotuvių 
direktoriui p. Petkai už paskutinius patarnavimus. 

Sujaudinti dėkojame aukojusiems taip gražias gėles Jos 
ats'sveikinimui, aukas šv. Mišioms už Jos sielą, įrašymą mal
doms vienuolynuose, aukas Jos atminimui ir aukas labdaros 
draugijoms bei sveikatos centrams Jos vardu. 

Širdingas ačiū Jos ir mūsų bičiuliams taip gausiai atsilan
kiusiems i atsisveikinimą ir dalyvavusiems Jos paskutinėje šios 
žemės kelionėje. 

Ačiū visiems pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu 
ir spaudoje, už raminančius žodžius ir paguodą. 

Lai Dievas visus Jus laimina. 
Pasilikę giliam skausme ir liūdesyje 

Tėvai Zelma ir Vytautas ir brolis Arvydas 

A. f A. ELIZABETH VlLIDNAS 
PAGAL TĖVUS GRISH 

Gyveno 7158 S. Lavvndale Avenue, Chicago, Il'inois. 
Mirė ceg. 25 d.. 1977. 4:30 vai. popiet, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje Raseinių apskrityje. Tytuvėnų parapijoje-. 
Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Berniee Kasarski. 

žentas Stanley, Ann Dilert. žentas Adam, Josephine Čiurinskas, 
žentas Kazys ir Lucille Ve Sota. žentas Vito. sūnus Jcseph, 
marti Ruth. 7 anūkai, Lietuvoje 2 seserys ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje 6845 South 
Western Avenue. 

Laidotuvės jvyks šeštad.. geg. 28 d. iš koplyčios 10 vai. ry
to bus atlydėta į Šve. M. Marijcst Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nriydčta i šv. Kazimiero liertuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Di*terys, sūnus, marti, žentai ir anūkai. 
Dėl informacijos skambint teL 737-8600 arba 927-1138 

Mylimam tėveliui Lietuvoje miras, sūnui 

JURGIUI ir DANUTEI VIDŽIŪNAMS 
su šeimi 

nuoširdi užuojauta. 
Krikšto dukfe Daina Paikute 
» t w a i ; 

aidžie ;e sa'ieic. E%orgreefi P^rkė. t£į 5n!ė:, sfekiant dvasinio ger; 
V-nis " ir laisvės LictirVžt. 

iii į iiin3.ni it.vui 

A. t A. JONUI VIRBYLAI mirus, 
dukrą EO.H EIčrNIENC ir šeimą nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi bendradarbes 

Birste Barfašienč, Terese Merkelienė 
Emrna Balzer, Vale U?trtisnė 

.-
Mūsų mielai 

A. t A. Elenai Liutikienei mirus Australijoje, 
reiškiame gilią užuojautą jos vyrui ČESLOVUI, duk
rai NATALIJAI ir sūnui JURGIUI. 

Anastazija ir AiD;r«as Natkevičiai 
£!v;ra ir Jenas Karaliai 
Marija ir Antanas Pinkai :*-J%. **••» 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN W E . 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms V .ta 
Tel. 737-86(0 
Tel. 737-86(1 

• «»i mm-v 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 985? 

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

PETKUS 
*ARQUETTE FUNERAL HOM1 

TCVAS iR ŠONUS 
rRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VYest 7 i St. Tel. GRovehill 6-2345-6 
1410 So, 50th Ave., Cicero T0wnhal! 3-2108-9 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S9N0S 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrghaa 7-6672 
2424 W. 6Sth STREET TeL REpublk 7-1213 
11029 Soathwest Hlghway, Palos Hllls, m Tel. Š7444I0 

PETRAS BIELIŪNAS 
- * 

4348 SO. CAUFORNIA AVE. Tel. LAfayetfe S^572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1S11 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. LITEAMCA AVE. TeL YArds 7-HS8-S9 

VASAITIS-BUTKUS 

144€ «lO 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003 

file:///adovauti
http://iiin3.ni
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DRAUGAS, penktadieni*, 1977 m. gegužės meru 27 d. 

X Dr. K. Bobelis iškviestas I 
Wasbingtoną. Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis buvo iškviestas į 
Washingtoną ir ketvirtadienį 
dalyvavo JAV Energijos komi
sijos posėdyje. Šios komisijos 
nariu jis buvo paskirtas jau an
ksčiau. Posėdžiai vyko Valsty
bės departamento rūmuose. Dr. 
K. Bobelis turėjo progos susitik
ti su valdžios žmonėmis, kon
greso nariais ir su jais pasikal
bėti Lietuvos reikalais. Be to — 
dalyvavo Bendro Pabaltiečių 
komiteto vadovybės pasilarime. 
Šio komiteto pirmininku y ra dr. 
K. Bobelis, jį Washingtone pa
vaduoja dr. J . Genys. 

s • • 

X "Draugas" kapų puošimo 
dieną, pirmadienį, neišeis. Re
dakcija tą dieną dirbs kaip sek
madieniais, šeštadieni redakci
ja ir administracija bus atidary
ta ligi pietų. P o švenčių "Drau
gas" išeis antradienį. 

X šaulių namuose gegužės 
22 d. buvo suvaidinta linksma 
komedija "Prakeiktas raštelis". 
Vaidintojų rateliui vadovauja J . 
Petrauskas, o režisuoja p. Ol
šauskienė. Vaidintojų tarpe bu
vo ir t r y s jaunuoliai: šaulių jau
nimo sekcijos pirm. Jūra tė Ja-
saitytė, Jonas Platakis i r Valdis 
Sadauskas. Ši vaidintojų grupė 
su tuo pačiu veikalu gegužės 
29 d. pasirodys teatro festiva
lyje Toronte. 

x Dalia Oželytė su vyru inž. 
H. de la Cuesta atvyko iš Bra
zilijos dalyvauti Galupp institu
te Princeton universitete šau
kiamam tarptautiniam suvažia
vime, kuris įvyks gegužės 25 — 
birželio 5 d. Iš Chicagos išvyko 
motina Sofija Oželienė pasima
tyti su atvykusia dukra ir su 
Wasbingtone gyvenančia dukra 
dr. Sofija Blumenfeld. 

x O. V. Milašiaus knygų, 
rankraščių ir k i ta dokumentų 
paroda šiandien vakare vyks 
Jaunimo centro kavinės vesti
biulyje. Ji surengta Jono Dai-
nausko rūpesčiu. 

x Ses. -Julija Shainauskaitė, 
Marijos aukšt. mokyklos vedė
ja, džiaugiasi, kad mokykla ga
vo akreditavimą ir ateinan
tiems mokslo metams. Akredi
tavimas suteiktas ištyrus mo
kyklos darbą i r radus jį reikia
moj aukštumoj. Su sėkmingu1 

darbu mokyklą pasveikino, 
Northwestern univ. prof. dr. J . 
S Kemp, Nor th Central akre- ' 
ditavimo agentūros vadovas. 

X Marija Genčius iš Kanados 
atnaujino "Draugo" prenume
ratą dvejiems metams ir pridė
jo 5 dolerių auką jam stiprinti. 
Dėkojame. 

x LKVS "Ramovės" Chica
gos skyriaus nariai gegužės 30 
d, pirmadienį, įprasta tvarka, 
atlankys mirusių ramovėnų ka
pus Lietuvių Sv. Kazimiero i r 
Tautinėse kapinėse. Susirinki
mo punktas : 9 vai. ryte , 111 
gatvėje pirmieji vartai į ry tus 
nuo pagrindinio įvažiavimo į ka
pines. Kapų lankymo vadovas 
kol. Juoza«: Bagdžius. 

x Pasakų pasaulis" — ta i 
janiesiems "Lietuvos Aidų" ra 
dijo programos klausytojams 
valandėlė šį šeštadienio vakarą 
8—10 vai. 106.3 FM banga. 
Taip pa t bus rašyt. Vyt, Alan
to tęsiamas pasikalbėjima3 ei
namaisiais klausimais. 

X Visi kviečiami dalyvauti 
Margučio gegužinėje - piknike 
gegužės 29 d., sekmadienį, Po-
lonia Grove, 4602 Archer Ave., 
Chicagoje. Pradžia 12 vai. At 
silankę smagiai ^j^raleisite po
pietę ir paremsite Margučio ra 
dijo veikimą. (pr.). 

X Muz. A. Jurgučio pianino 
klasės mokinių koncertas įvyks 
birž. o d., sekm. 3 vai. popiet 
Jaunimo centre. Prašom atvyk
ti pasiklausyti jaunųjų pianis
tų grojimo. A. Jurgučk) teL 
471-0985 (pr.) 

l l l l l l l l l l l l l(flil!fllil|||IIHHIIII!ll!llllll l l l l|( 
X A. a. Leonardo Simučio 

surinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
doL, dabar ją "Drauge" galima 
gauti už 3.35 dol. su persiun-
*'*'" f r r ) 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

KOMUNIKACIJOS DIENA 

ARTI 
IR TOLI 

X Cicero Btuaiiistiniu mo
kyklų išleistuvių metu mokiniai 
," . 7į i • u Poetas Bernardas Brazdžionis skaito savo poeziją Liet. skautų Brolijos ir Seserijos vadovų sąskrydžio me-
DUVO apdovanoti .-cnygomis. c e t u Qreta .Q _ tičįm.lionio>, ansamblio kanklių orkestras Nuotr. VI. Bacevičiaus 
kitų mokyklai knygų padovano
ja ir "Laisvosios Lietuvos" lei
dėjas Vai. Šimkus. Šįmet j is mo
kyklos abiturientams padovano
jo J. Gliaudos knygų "Aitvarai ir giria" ir Anatol. Kairio "Iš
tikimoji žolė". 

X Lietuvių krikščionių demo
kratų s-gos konferencija įvyks 
gegužės 28-29 d. Nekalto Prasi
dėjimo parap. salėje, 4410 So. 
Fairfield Ave. Atidaroma rytoj, 
šeštadienį, 1 v. p. p . 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Chicagos kard. Cody geg. 25 
d. surengė jau vienuoliktą ko
munikacijos dieną, į kurią buvo 
sukviesta apie 400 spaudos, r a 
dijo, televizijos darbuotojų. Pra 
dėta pamaldomis 6v. Vardo ka
tedroje. Šv. Mišias atnašavo 
kard. Cody drauge su atvykusiu 
iš Europos vysk. A. M. Dėskur, 
Pontifikalinės komunikacijos 
komisijos pirmininku ir , toje sri- iškilioms 
tyje dirbančiais vyskupijos ku- t i . Jame 

J. A. VALSTYBĖSE 
Kun. Juozas Neverauskas, 

Shenandoah, Pa., vietos para
pijos klebonas, pakel tas j prela
tus . Naujasis prelatas gimė 
1908 m., kunigu įšventintas 
1938 m. 

"The International Club of 
Washington" gegužės 26 d. su
ruošė priėmimą Valst . d-to 

moterims pagerb-
buvo pakviesta da-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IK ARCHITEKTŲ 

SĄJUNGOJ 

Gegužės 13 d. Amerikos Lie-

rės "Old Oak" golfo laukuose, : dojamas milžiniško svorio mag-
Birželio 25 ir 26 dienomis vi- j netas , amerikiečių sukonstruo

si nariai su šeimomis i r svečiais j tas ir pagamin tas , artimoje atei-
vyks į Gintaro vasarvietę, tyje bus įmontuotas Maskvoje. 

'.v'&"""° .""". "" " ^.. 'TT'.IIMflM Pier, Michigan, ku r y ra Tada mūsų mokslininkai galės 
tuvių inžinierių ir architektų *_" ,. , . L ^ ^- V ^ • x • .„.• 
sąjungos Chicagos skyriaus; u ^ n u o t a piati vasaros sezono ; ten da ry t i bandymus ir tyrinėti 
pirmininkas inž. Mečys ^ ^ { ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 1 S ! ^ F ^ l i „ P a n a u d o J i n i * 
tis atidarė paskutinį prieš va-j „^ . / _ . , .. . 

Naujų metų sutikimo baliui 
jau pilnai pasiruošta: salė, <w 
kestras ir programa, 

Pirmąjį spalio savaitgalį ren
giamas rudeninis golfo turny
ras - piknikas. 

Inž Kostas Burba, elektros! mūsų re ikalams saulę, vėją, ju-
ekspertas, tur įs a tsakingas pa- j ras i r gal d a b a r dar net nesva-

eolf o" t u rny ra s"dė l J o - 1 r e i g a s Argonne National Labo- į jo tas priemones, baigė Kostas 
~«i_i j - J 4. + ,. iratory, Lemont, 111., paoasako- Burba 

no Talandzio padovanotos tau-j z .. ' . . - . . I . _ 
j jo apie energiją, jos šaltinius i r 1 

bendra-

nigais. Giedojo katedros vyrų ir lyvauti i r O. Bačkienė. Buvo pa-
berniukų choras, solistė M. Ca- gerbta Hon. Barbara M. Wat-
rey. buvo varpelių ir gitarų mų- son, administratorė of Security 
zika. Pamoksluose kard. Cody and Consular Affairs i r Hon 
ir vysk. Deskur iškėlė spaudos, Patr icia M. Derian, Human 
TV ir radijo informacijų reikš- Rights and Humani tar ian Af-
mę ir atsakomybę. 

Po pamaldų kiekvieną dalyvį 

saros atostogas narių susirinki
mą, kuriame dalyvavo 72 nariai, 
viešnios ir svečiai. 

Likusi šių metų programa 
yra š i : gegužės 15 d. šaukia
mas ALIAS jaunimo sekcijos 
steigiamasis susirinkimas. 

Birželio 5 d. rytą įvyks pava 
sarinis 

mūsų pačių k raš te . 
Kalbėtojo nuomone, energijos 

ištekliai y r a pakankami neribo
tam laikui. Jos šaltiniai i r pa
naudojimo metodai turės kis t i : 
neabejojama, kad mūsų moksli
ninkai su r a s būdus pakinkyti 

Po p rogramos visi susirinku
sieji pasivaišino pyragaičiais su 

kardinolas ir vyskupas asmeniš
kai pasveikino. Buvo bendros 
vaišės. Iš lietuvių laikraštininkų 
dalyvavo kun. J . Prunskis . 

SUNAIKINO ARKLIENA 

Chicagos apyl. teismo įsaky
mu sunaikinta, ka ip netinkamos 
naudoti, 75,600 svarų arklienos, 
kuri buvo užkonservuota dėžu
tėse po vieną svarą. Buvo rasta, 
kad paruošiant nesilaikyta nu
statytų reikalavimų. 

LAIMINGA NELABI*: 

Trejų metų berniukas pakliuvo 

fairs įstaigos koordinatorė. 
— Kun. Pranas A. Dauss, 

buvęs Šv. Juozapo ligoninės ka
pelionu, Port Charlotte, Fla., 
neseniai buvo paski r tas klebonu 
Our Lady of t h e Miraculous 
Medai bažnyčios, Pine Island, 
Fla . Nine Island priklauso St. 
Petersburg, Fla. , vyskupijai. 
Pine Island y r a netoli Cape 
Coral miesto. 

AUSTRALIJOJE 
— Australijos lietuvių katali

kų centro archyvas tvarkomas 
i r plečiamas. J o vedėjas — Ed
vardas Zakis. Telkiami parapi
jos , įvairių organizacijų, mo-

po traukiniu ties 11717 So. Vm-! kyklų dokumentai, knygos, lai-
cennes, Chicagoje. Berniukas kraščiai, žurnalai. Užvedamos 

kavinėje. Vakaras skir tas O. V. 
Milašiui: rašytojo Antano Vai
čiulaičio paskaita, aktorių Sta
sės Kielaitės ir Jono Kelečiaus 
Milaš'aus kūrybos rečitalis. 

'revoliucija" 

X Vytautas Petersonas, šį
met baigiąs Kelly aukštesniąją 

j mokyklą, gavo National Merit 
scholarship, kas yra pirmas 
Įvykis šios mokyklos istorijoje. 
Vytautas Petersonas priimtas į 
Yale universitetą, studijuos po
litinius mokslus ir teisę. Į šj 
universitetą iš 10,000 prašymų 
priimta tik 1,200 studentų. Vy
tautas yra baigęs Chicagos aukš-
tesniąja lituanistinę mokyklą. ^ ' į J S S ^ S i S S S 

Amerikos mokslininkų 
X Poezijos dienos Chicagoje į darbiavimą su Sovietų Sąjungos kavute ir atsigaivino prie baro. 

prasideda šiandien (gegužės 27 j atstovais, 
d.) 8 vai. vak. Jaunimo centro | P a s k u t i n i ų m e t ų 

prieš energijos sukeltą oro ir 
vandens ta ršą padarė, k a d ener
gija tapo viena iš pačių bran
giausiai kainuojančių prekių: 
pramonė buvo suvaržyta, miiži-

P e t r a s Kiršinąs 

PRISIMINTAS 
A. ADOMAS DIDŽBALIS 

X Putnamo seselių rėmėjų į niškos sumos turėjo būt i iš-
metinis susirinkimas — pusry-1 leistos už oro ir vandens ap 
čiai ir baisiojo birželio ištrėmi- j valymo priemones, bedarbių pa 
mų minėjimas 

Vieneri meta i prabėgo, kaip 
\ a n d u o upėje, kai netekome 
Saulio Adomo Didžbalio. Gegu
žės 17 d. suėjo vieneri metai, 
kai užbaigė šios žemės kelionę 
t aurus Suvalkijos ūkininkas, 

R. Wash ištrūkęs nuo motinos, 
užrėpliojo ant Rock Island trau
kinio bėgių. Traukinys jį par
bloškė. Atskubėjęs policininkas 
j j ištraukė, kai t u o metų trau
kinys buvo sustabdytas. Berniu
kas išliko gyvas. 

MOTINA IR JOS DUKRA — 
DANTŲ GYDYTOJOS 

"Chicago Tribūne" savaitinis 
žurnalas gegužės 22 d. laidoje 
paskelbė Fritzie Pantoga pa
ruoštą rašinį apie dvi lietuves 
dantų gydytojas — dr. Aliciją 
Ruibienę ir jos dukterį d r . Vi
taliją Ruibytę - Vasaitienę. Ra-

atskirų lietuvių bylos, mirusius 
liečianti medžiaga. 

— Melboume lietuvišką šeimą 
sukūrė Audrius Balbata i r Regi
na Tamašauskaitė. Abudu jau
nieji puikiai kalba lietuviškai. 

Š I M K U S 

įvyks birželio i didėjo. Energijos ūkis ture jo į ? e r a s šeimos tėvas ir visų mė 
o d., sekmadienį, 9 vai. ryto šv. Į praeiti pro dideles reformas irj g iamas visuomenės veikėjas. J o ainyje iškeliamas retai pasitai-
Mergelės Marijos Gimimo Mar- Į pasikeitimus • pakito žmonių j - ^ r t i e s met inės žmonos, vaikų kantis atvejis, k a d duktė pasekė 

gyvenimo stilius, — mažiau va-quette Parko parapijos salėje. 
Visi kviečiami. 

x Leonas Bal t rūnas žinomas 
mūsų sportininkas, buv. Lietu
vos krepšinio rinktinės dalyvis, 

nistratorius Vokietijoje, kar tu 
su savo žmona Aldona yra iš 
Australijos į Chicagą atvykę. 

Priklauso ateitininkams. 

X Cicero " E š e r y s " klubas ruo
šia tradicinį pavasario balių 
birž. 4 d., 8 v. v. Jurgio Pečkio 
svetainėj, 1560 So. 49 Avenue, Kęstučio Mikliaus. lankėsi 
Cicero. Maloniai kviečiami visi | "Drauge'", susipažino su redak-
atsilankyti. pasivaišinti skaniai toriais, laikraščio paruošimo 
paruošta vakariene. pašokti, 

ir giminių buvo tinkamai atžy- motinos profesiją ir abidvi su-
mėtos. Gegužės 21 d. švč . M., tart inai dirba. Kar tu atspaus-
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje šv. Mišias atnašavo kle-

Lydimi Bronės Paplenienes i r | į r protestuotojų. Pat i vyriau 

žmėjama ir visi namai yra izo
liuojami bei daromi sandaresni. 

Prekių kainos ėmė kilti. In
fliacija dar pagreitino pragy
venimo pabrangimą. Nepasiti
kėjimas pažanga, civilizacija ir 
kultūra buvo kurstomos visokio k u r žmonos ir vaikų rūpesčiu 
plauko kl iudytoje sabotuotojų velioniui pas t a ty t a s meniškas 

bonas kun . Antanas Zakaraus
kas. Po pamaldų visi nuvyko į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines, 

paminklas, kurį pašventino ir 

praleisti vakarą lietuviškoj nuo
taikoj. Įėjimas auka 7 dol. Bi
lietus galite užsisakyti pas 
Jurgį Pečkį tel. 656-2977. 

(pr.) 

X Sv. Kazimiero lietuvių ka-

darbu. Apsistojo pas Kęstutį 
Miklių, 4048 W. 91st PI. Oak 
Lawn, EI., telefonas 636-8938. 
Šį antradienį išskrenda į Toron
tą. 

x Girtavimas — didžios ligos 
apsireiškimas — 479 Alvudo ra
dijo paskaita šį šeštadienį, 9 v. 

pinėse per Memoriai Day šį pir- ; ryto Sofijos Barčus radijo šei-
madienį, gegužės mėnesio 30 
dieną įvyks mūsų šeimų ir visos 

mos valandoj. 
X I š "Draugo" premijuoto 

tautos mirusiųjų pagerbimas romano "Sauja skatikų" ištrau-
prie Steigėjų paminklo. Progra-!ką ketvirtadienio rytą perdavė 
moję dvasiškio maldos, pašau- ' "Margučio" radijas "Pelkių Zi-
liečio žodis, vainiko padėjimas i būrelio" programoje. Skaitė 
ir giesmės. Iškilmių garbės sar- j pats romano autorius rašyt. Ka-
gyboje Vytuto Didžiojo šaulių i z ys Almenas. Įvadinį žodį apie 
rinktinė. Pradžia 12 vai. tuojau j rašytoją, jo kūrybą ir premi

juotą romaną tarė Dalia Bylai-
tienė. 

X Kun. Edmundas Montvilas 
Jėzuitas misijonierius, grįžęs į 
Chicagą po ilgų misijonieriavi-

po pamaldų kapinėse. Pasaulie
čių Komitetas ir Sklypų Savinin
kų draugija kviečia visą lietu
višką visuomenę skaitlingai da
lyvauti, (pr.) 

į mo metų su raupsuotais Indijo-
X Maloniai kviečiame atsilan- j je, turėjęs sunkią širdies opera-

kyti į Trijų Dailininkų parodą, j ciją, grįžo iš ligoninės. Kol su-
kurioje dalyvaus Audronė Am- i stiprės, kun. Montvilas apsigy-
brozaitytė, Juozas Gudinskas ir Į veno: Loyla University. 6525 N. 
Danguolė Stončiūtė « Kuolienė.: Sheridan Road, Chicago, UI. 
Parodos at idarymas 1977 m. i 60626. 

jybė tebėra pasimetusi, neryž-,] maldas sukalbėjo kan Vacį. 
tinga, nesiorientuoja padėtyje J Zakarauskas . Šventinimo apei-
ir net vadovų tarpe t rūks t a vie- {8°s ba ig tos giesme Marija, Ma-
nybės. I r iJ'a-
Tuo tarpu kai Amerika tur i tik : P o šventinimo apeigų visi bu-

šešis procentus visos žmonijos, j v 0 pakviest i į Vytauto Didžiojo 
ji sunaudoja vi rš trisdešimties ,*Aktinės šaulių namus, ku r 
procentų pagaminamos energi- j b u v o suruošt i pietūs. Juose da-
jos. Iš kitos pusės Amerika; lyvavo apie šimtinė giminių, 
turi 61 branduolinę jėgainę, o l> r t i r nų jų ir saulių. Dalyvavo 
visas užsienis — jau v i rš 100 ir 
jos ten statomos vis greitėjan
čiu tempu, kai šiame k raš t e s ta
tyba trukdoma visais būdais 

rinktinės vadovybė: pirm. V. 
Išganait is , moterų šaulių vado
vė St. Cecevičienė, Jonas Yla 
ir kiti valdybos nariai. Kai ku-

Bendradarbiavimas energijos į rle giminės buvo atvykę iš Ka-
problemų srityje tarp k o m u n i s - į n a d o s - Velionio žmona Ona 
tinio pasaulio ir vakariečių de- i Didžbalienė visiems dalyviams 

abiejų gydytojų nuo-

gegužės 27 d., 7 vai. vak. (ne 8 Chicagos Aukšt. lit. mo-

LttUlIlUIIIIIlUIHI 

vai., kai buvo anksčiau skelbta) ' kyklos 26 absolventų laidos iš-
Čiurlionio galerijoje, 5620 S. leistuvės bus birželio 5 d. 5 v. v. 

; Garemont Ave. Paroda tęsis iki; Jaunimo centre. Tėvai ir visa 
thiržHio 5 d. Rengia Chicagos liprnviSlcvn visuomenė kviečia-
;Studentai Ateitininkai, (pr.) ima dalyvauti. 

mokratijų yra st iprus ir plečia 
si. Sovietai labai domisi vaka
riečių technologija ir ypatingą 
dėmesį kreipia į sprendimų pa
siekimo procesą. Jų mokslinin
kai i r inžinieriai yra gerai pa
ruošti ir beveik visi jaunesnieji 
kalba angliškai- Amerikiečių 
kalbančių rusiškai y r a labai 
mažas procentas. 

Sovietai parodė Amerikos 
mokslininkams vieną iš dviejų 
jėgainių, kur nėra nei genera
torių, nei garo katilų, nei bet 
kokių motorų. Tą elektros ener
gija j * e pagamina naudodami 
ionizuotos aukštoje temperatū
roje plazmos, keliaujančios di
deliu greičiu per labai stiprų 
magnetinį lauką. Atrodo, kad 

silikę. Tačiau t a m reikalui nau-

ssmeniškai dėkojo už atsilan 
kymą. 

Adomai, ilsėkis svečioje že
mėje. Tavo nueitas kelias, kil- nimu. 

dino ir 
trauką. 

Dr. Alicija Ruihienė odontolo
gijos studijas pradėjo 1941 m. 
Kauno universitete. Tada I kur
se mokėsi 102 studentai, iš ka
rių tik du v y r a i J a s tęsė 
Vokietijoje Ir 1947 m. gavo Hei
delbergo universiteto diplomą. 
1951—1954 m. pakartotinai 
tuos pačius mokslus studijavo 
Iowos universitete Odontologi
jos mokykloje i r įsigijo prakti-
kos teises. 

Jos duktė Vitalija, žinoma 
mūsų jaunimo organizacijų dar
buotoja, pasirinko savo mamos 
profesiją. 1974 m, baigė Dlinoia 
universiteto Odontologijos mo
kyklą. Dabar abidvi gydytojos 
laiko bendrą dantų gydymo ka
binetą Marųuette Parke Chica
goje, 2545 W. 71st St. i r nuo
širdžiai patarnauja vietos gy
ventojams. 

nus šaulio pavyzdys visados 
bus mums gražiausiu prisimi-

Mt A i 
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W O M f TA* SFRVICF 
<m So. MAplewood, teL 254-7439 

Taip (MU 'l&ronil VKkTlMAl 
1IMINIV fflkvtetlmal, pil-lomi 

PIUETTBfiS PRAŠYMAI tr 
kitokį blankai 

ooooooooooooooooooooooooo< 
N A M Ų R E M 0 N TAS 

PRIEINAMA KAINA 
Totam ir naujai įrengiu vonia*, 

/teturės ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dalau. 
Ogmaa, teL 776-4682 po 6 v. vak. 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO 

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

(vairių lUkluiMi 

I E L — S76-1882 arba 
S76-5996 

i. Kaunas 
SKSSSSK^sr-s^ . 

<>ooooooooooooooo<xx>oooooo< 
snnmmM j LIETUVA 

Ir kitus kraštus 
VEDONSKAS, 4066 Aroh«r Ave 
CUcago, m. 606S2, telef 927-598« 
•9000000000000000000000000 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

NAMŲ APŠILDYMAS 
rmtxaa <*mvm tr sudeda nanja* pe 

Hvm. Plctei Hralaa taipgi *ijvtalo» 
ir pefdJHM dėl duja. įdeda Tandenr 
WdytBvo«. Krpfptis 

A. BANYS — teL 447-8806 
oooooooooooooooooooooooooe 
X>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf 

M O V I N G 
6ERBNAS perkramtto baldus tr kv 
ros daiktus Ir i« toli miestr ' ^ ^ 

n a . - W4 *-***& 

lienė ir J . ST,-;rm 
'arde Su juo mat}"*i J. N'asvntis. I. 3ub 

Nuotr. VL B*e«^iiiaui» J 

H48TJA VOKElKrEVl* 
VTTALTA> *rKA|SKAf 

SIUNTINIAI ) LIETUVA 
l«baJ pagRtdaaj9(m> geei'i» ran& 

ireckta. M«Wv U roroptM •v.nriMh) 

MM* m netfe M., obioaco. iš H m 
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TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvoto* Ir PaprMtos Radijai 
Stereo Ir Oro Vėsintuvai 

M T O I N A H T V 
Pardatlmaa ir TainvmM 

W. SMa S t . teL 77S-14J* 
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