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Algimanto Šaldo 
persekiojimas 

^Priėmimą į Kunigų seminariją tvarko kulto reikalų įgaliotinis, ir mes bejėgiai ką nors 
padaryti" 

13 

Tęsinys i i vakar dienos 

A. Šaltjs yra bandęs stoti į Ku
nigų seminariją. Seminarijos rek
torius V. Butkus, sužinojęs, kad 
1963 A. Šaltis buvęs teistas už 
vaikų katekizaciją, pasakė, kad 
net negalvotų apie seminariją. 
Prelatas Telksnys prasitarė: "Pa
gal visą teisybę jums turėtų būti 
pirmenybė, tačiau priėmimą į Se
minariją tvarko kulto reikalų Įga
liotinis, ir mes esame bejėgiai ką 
nors padaryti". 

Ą. Šalčio persekiojimas už tikė
jimą prasidėjo dar mokyklos suo
le. Kėdainių I vidurinės mokyk
las direktorė S. Laurinaitienė 
daug kartų A. Šaltį barė mokyto
jų kambaryje, grasino išmesti iš 
mokyklos, liepė rašyti pasižadėji
mą, kad neisiąs į bažnyčią. Al
gis buvo kritikuojamas sienlaik-

. žašįyje^svarstomas ..-pedagogų ta-
ryjbds specialiai sukviestuose po
sėdžiuose. Viename posėdyje A. 
Šaltis direktorės įsakymu rašė pa-
sfaiškinimą. kodėl tikįs į Dievą. 
P© to sienlaikraštyje buvo išva
dintas tamsuoliu ir nemokša. Di
rektorė buvo įsakiusi ir kitiems 

mokytojams persekioti A. Šaltį. 
Dauguma mokytojų direktorės 
neklausė, tačiau netrūko ir fana
tikų, kaip mokyt. Aleknavičius, 
mokyt. Gumbrevičius, mokyt. 
Tvarionavičius, kurie kaip įma
nė, taip persekiojo tikintį moki
nį: įžeidinėdavo, mažindavo pa
žymius ir pan. 

Direktorė S. Laurinaitienė įsa
kė A. Šalčio tėvams, kad neleis
tų sūnaus į bažnyčią. "Tegul na
muose pasistato tokį didelį kry
žių kaip kapinėse ir tegul sau 
meldžiasi, bet į bažnyčią tegul 
neina". 

įbauginto tėvo ir direktorės te
rorizuojamas jaunuolis 1962 ru
denį paliko I-ją vidurinę mokyk
lą ir įstojo į Kėdainių vakarinę 
mokyklą. Saugumiečių įbaugin
tas tėvas išvarė sūnų iš namų. Už 
tikėjimo tiesų paaiškinimą moki
niams A. Šalčiui buvo sumažin
tas elgesys iki 2 ir pašalintas iš 
vakarinės mokyklos. "LKB Kro
nika" rašė apie A. Šalčio nutei
simą vieneriems metams kalėti 
už vaikų ka'ekizaciją. Teismas 
nusprendė A. Šaltį, kaip neper-
auklėjamą "nusikaltėlį", uždary
ti kartu su plėšikais, galvažu
džiais ir moraliniais iškrypėliais, 

o kratos metu paimtą religinę Ii 
teratūrą (144 knygas ir įvairius 
užrašus) sunaikinti. A. Šaltis bu 
vo teisiamas Kėdainių II-sios vi 
dūrinės mokyklos salėje, į kurią 
buvo suvaryti mokiniai pasižiūrė
ti, koks laukia likimas nenusi
lenkiančių ateistinei diktatūrai 
Tačiau, kai mokiniai salėje pra 
dėjo garsiai reikšti nepasitenkini
mą, buvo kuo greičiausiai iš sa 
lės išvesti, neleido stovėti net lau 
ke prie mokyklos. 

Grįžęs iš lagerio. A. Šaltis dir 
bo zakristijonu Skarulių parapi 
joje, bet ir čia neturėjo ramybės: 
valdžios pareigūnai per savo žmo
nes be paliovos šmeižė A., Šaltį. 
o Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis Rugienis įsakė Skarulių kle
bonui kun. Jokubauskui atleisti 
jį iš zakristijono pareigų. Neat
leido. Atvykęs į Jonavą, Rugie 
nis uždraudė kun. A. Jokūbaus 
kui eiti kunigo pareigas, o Ska 
rulių bažnytinio komiteto pirmi 
ninkui liepė užrakinti bažnyčią 
ir neleisti į ją nei klebono, ne : 

zakristijono. Po kaimus vaikšti-
nėio valdžios pareigūnai, rinkda 
mi žinias apie Šalčio veiklą, be+ 

naujos bylos sufabrikuoti nepa
vyko. 

BELGRADO KONFERENCIJA 
PRASIDĖJO 

1WN^>>:*fl»*f«<<*''!w •-.*»»».'*; 

Belgradas. — 35 šalių kon-
j ferencija prasidėjo. Joje bus pa-
! ruošta darbotvarkė ir nustatyta 
i data. kada rudenį, irgi Belgrade, 
! susirinks Helsinkio aktą pasira-
į šiušių valstybių vadai. Nors kon
ferencija tik paruošiamoji, bet 

j laukiama didesnio susikirtimo 
| tarp Rytų ir Vakarų. Sovietai ir 
! jų sąjungininkai nori, kad rude
ninis vadų susirinkimas apžvelg
tų vien tik politinį ir ekonominį 

i bendradarbiavimą, pasvertų, ko
kia padaryta pažanga, bet Vaka-

I rai prisispyrę reikalaus, kad bū-
į tų tiek pat laiko duota ir žmo-
j gaus teisių klausimui. Komunis-
Į tai iš anksto pasakė, kad toks 
j klausimo kėlimas yra kišimasis į 
valstybių vidaus reikalus. 

Helsinkio konferencija 1975 
į buvo sušaukta po daugelio metų 
j Įsakmiai sovietams reikalaujant. 

Jos svarbiausias tikslas buvo gau
ti tarptautinį pripažinimą už
grobtų žemių ir hegemonijos ii-
plėtimą Rytų blokui, bet Vaka
rams pavyko įpiršti ir trečią punk-
tą — pasirašiusieji respektuoja 
žmogaus teises ir pagrindines 
laisves. Sovietai, pasirašydami 
paskutinį punktą, nesitikėjo, kad 
Vakarai pareikalaus įrodymų, 
kiek tas pažadas vykdomas. Vals
tybės sekretorius Vance, liudy
damas kongresinėj komisijoj, pa
žymėjo, kad šiuo klausimu Ame
rika bus nepalenkiama, reikalaus 
ištirti, kiek kurioj šaly padaryta 
ar nepadaryta pažanga. Nesibi
jos Amerika kritikos ir savo ad
resu, ko negalima pasakyti apie 
sovietus. 

Konferencija tęsis mėnesį ar 
pusantro. 

^^*^r*Wį6!0f*'' & 

Yellowstone nacionalinis parkas, Old Faithful geizeris 
(Union Pacific Railroad foto) 
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Apleistas svetimų 
kalbų mokymasis 

Washingtonas. — Europos Sau
gumo ir bendradarbiavimo kong
resinė komisija paragino prezi
dentą Carterį susirūpinti ameri
kiečių svetimų kalbų mokymusi. 
Helsinkio akte buvo pažymėta. 
kad pasirašiusios šalys rūpinasi 
didesniu tarptautiniu bendradar
biavimu ir svetimų kalbų studi
jomis. Kokia yra tikra padėtis su 
svetimomis kalbomis Amerikoj, 
komisija pateikė tuos skaičius: 

1. Mokymasis svetimų kalbų 
nuo 1968 iki 1974 sumažėjo 30 
proc.; 

2. 1974 tik 24 proc. aukštesnių
jų mokyklų mokinių mokėsi sve
t imų kalbų, o šiandien dar ma
gesnis procentas; 

3. Tik 5 proc. besiruošiančių
jų mokytojų profesijai studijuoja 
ir svetimą kalbą; 

4. Iš tų studentų, kurie studi
juoja svetimas kalbas, tik 17 
proc. išmoksta pakankamai ge
rai kalbėli, skaityti ar rašyti ta 
kalba; 

5. Sovietų Sąjungoje yra dau
giau anglų kalbos mokytojų ne
gu pas mus studentų, besimokan
čių rusiškai. 

Mobutu dėkoja 
Hassanui II 

Rabat. — Zairo prezidentas 
Mobutu Sese Seko atvyko į Ma
roką, išbus keturias dienas. Vi
zito tikslas — padėkoti Maroku: 
ir jo karaliui Hassan II už su
teiktą m?31ba. 3*«'imttma kariuo-
menės prisš invaziją, surogan:-
zupta. iš Angolos-

Podgomy neina nei 
prezidento pareigų 
Maskva. — Nikolaj Podgor

ny, nors pašalintas tik iš politi
nio biuro, aukščiausios tarybos 
pirmininko pareigose bent forma
liai tebėra, bet praktiškai jų nei
na, rašo "NYT". Pastebėta", kad 
kaip prezidentas paskutinį kartą 
pasirašė gegužės 25. Dabar raštus 
pasirašinėja jo pavaduotojai. 

"Pravda" pirmam puslapy pa
skelbė Tito raštą, adresuotą par
tijos bosui Brežnevui ir ministe-
riui pirmininkui Kosyginui, nu-

| tylint Podgorną. Iki šiol visada 
figūravo visi trys. Tito padėkoje 
už jo apdovanojimą ordinu, ry
šium su 85 metų amžiaus sukak
tim. Neabejojama, kad Tito buvo 
adresavęs padėką visiems trims, 
nes apdovanojimo raštas buvo pa-

I sirašytas Podgorno, ir jo išskirti 
Tito negalėjo, tai nesiderintų su 

I protokolo reikalavimais. 

Laukia invazijos 
į Etiopiją 

Maskva. — Tass paskelbė ko
munikatą, kuriame sakoma: 

"Pastaruoju metu gaunama 
pranešimų, kad ruošiamas gink
luotas Etiopijos užpuolimas. Va
karų pasienyje telkiami regulia
rios kariuomenės kontingentai, 
per sieną siunčiami ginkluoti da
liniai, vis labiau remiami pačio
je Etiopijoje kontrrevoliuciniai 
elementai. Šiame sąmoksle daly
vauja Sudanas ir kitos imperialis
tinės jėgos. 

"Sovietų Sąjunga, kuri su Etio
pija deklaravo draugiškus santy
kius ir bendradarbiavimą, ati
džiai seka padėties raidą. Tass 
įgaliotas pranešti, kad Sovietų Są
junga griežtai smerkia tuos 
sluoksnius, kurie ruošiasi invazi
jai. Tai žaidimas su ugnimi, ir 
tiems, kurie ja žaidžia, teks sun
ki atsakomybė". 

ka 170 tokiu 
jų vedybų 
bomis. Pfer 
kai pradv-i 
jų skaičius 
tų. 

Maskva. 
kando, centri 
viešoj vietoj. 
vfsq politinic 
lai, atvirau u 

, Kai scmetiį valymas paiisti ir įy S 8 * ^ "troika/1 ^Ia "okiečij sfSHdos) gorny, išimta ; 

Konferencija 
pasmerkt: Aminą 

Londonas. — Britų bendruo
menės viršūnių konferencijoj 
slaptame posėsly buvo nutarta 
vaefai pasmerftT^Idi Aminą. Pa-
smerikimas tačiau nebuvo vien
balsis, kaip to norėta, buvo kas 
ir priešinosi, bet neskelbiama 
kas. 

35 šalių konferencija, po
sėdžiavusi 8 dienas, baigėsi ant
radienį. 

Teisiamas šveicaru 
generolas 

Lausanne. Šveicarija. — Gen. 
Jean Jeanmaire prisipažino teis
me, kad jis sovietams perdavė 
slaptų informacijų. Jas teikdavo 
sovietų kariniam attache per 13 
metų. Infornwijos lietė Šveicari
jos miliciją, ios apginklavimą. 
Su Attache pulk. Vasily Deni-
senko jis susipažino 1959, susi
draugavo, gaudavo iš jo dovanų 
jis pats ir jo žmona. Šiaip buvo 
žinomas kaip didelis antikomu-
nistas. Teismą- užsitęs ilgokai. 

Kadar pas Paulių VT 

Roma. — 'ris dienas Italijoj 
viešėjo Ver,: ios bosas Janos 
Kadar. Apsil -<ė jis ir pas Pau
lių VI. Po to Kadar sakė laik
raštininkams, -ad susitikimas su 
popiežium b;; > labai naudingas 
ir padės snt\ kyti Bažnyčios ir 
valstybės <,au:: xius. 

Sovietijoį per maža 
wru 

Maskva. Literaturnaja Ga-
zeta" žiniomis. Sovietiįoj 100 su-

į brendusių '• vedusių vyrų ten-
t moterų, ir iš tri

n a s baigiasi skyry-
) kutinį dešimtmetį, 
' deruoti skyrybas, 
iidėjo dešimt kar-

/iniomis iš Saihar-
i iė« Azijos miesto, 

%ur buvo išstatyti 
"Juro narių portre-

. i.v tušu rėmai. Pod-

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ SOVIETUS NEW YORKE 

Maskva apkaltino 
japonų komunistus 

Maskva. — "Pravda" apkalti
no japonų komunistų partiją, pa-

I vadino juos '"šovinistais, naciona
listais'". Kuo jie nusikalto? ^ p o 
nų komunistai remia savo kraš
to natūralias teises į Kurilų sa
las, kurias sovietai karui baigian
tis užgrobė ir atsisako grąžinti. 
"Jeigu japonų komunistai būtų 
tikri marksistai, jie tokio klausi
mo negalėtų kelti", rašo laikraš
tis. 

Peroniene bandė 
nusižudvti 

Buenos Aires. — Buvusi pre
zidentė Maria Estela Peroniene, 
jau penkiolika mėnesių laikoma 
arešte, bandė nusižudyti, paim
dama daug miego piliulių. Buvo 
pastebėta ir išgelbėta. 

Palaidoti nušauti 
mol ūkai 

Assen. — Antradienį buvo 
laidojami šeši nušauti molukai 
teroristai — penki vyrai, viena 
moteris. Į laidotuves suvažiavo 
apie 5,500 molukų. Nušautuosius 
jų tautiečiai vadina kankiniais. 

Vqkiečių '"Stern" žurnalas sako, 
kad molukai su įkaitais norėjo 
išskristi į Vietnamą. Olandijos 
vyriausybė būtų juos išleidusi, 
jei jie būtų išvykę vieni, nerei
kalavę įkaitų. Šeši kiti teroristai 
suimti, septintas sunkiai sužeis
tas. 

New York. N.Y. — Belgrado 
konferencijos išvakarėse dr. Petro 
Vileišio pastangomis birželio 14 
.\ew Yorke vyko lietuvių de
monstracijos su reikšmingais ir 
dideliais plakatais prie Sovietų 
meno parodos, surengtos Metro
politan rūmuose, prie Jungtinių 
Tautų būstinės ir prie St. Patricko 
katedros. Demonstracijose ypač 
aktyviai visą dieną dalyvavo Juo
zas Velička, Ikonas Jasulevičius, 
Jonas Paliulis. Ona Paliulytė, Al
dona Bulotaitė ir Ramutė Paliu
lytė. 

Tarp kitko plakatuose buvo 

reikalaujama, kad sovietai išsi
kraustytų iš Pabaltijo kraštų ir 
duotų laisve, kad Helsinkio kon
ferencijos nutarimai, pripažįstą 
dabartines sienas, būtų panai
kinti, buvo protestuojama prieš 
persekiojimus ir r'mniją ir t,t. 

Demonstracijos atkreipė įvairią 
tautų žurnalistų ir foto korespon
dentų dėmesį. Jie užsirašinėto 
plakatų užrašus, klausinėjo de
monstrantų reikalavimų ir foto
grafavo plakatus. Tai buvo paro
dymas pasauliui, kad Lietuva yra 
gyva ir jos atstovai reikalauja 
laisvės, o ne tik žmogaus teisių. 

Barbarizmas 
Kambodijoje 

Bangkokas. — Tajo policija 
prie sienos su Kambodija užtiko 
daugiau negu 50 nužudytų ir de
formuotų kambodiečių lavonų. 
Kai kurių galvos buvo nukirstos 
ir ant kuolų iškeltos. Toks bar
bariškas pasielgimas su norin
čiais pabėgti iš krašto turi tikslą 
atgrasinti nuo tolimesnių perbė
gimų. 

Pabėgėlių iš Kambodijos pasi
taiko kiekvieną dieną, nors Ta-
jas ir buvo paskelbęs, kad nau
jų pabėgėlių nepriims. Tajuje gy
vena apie 11,000 pabėgėlių, iš 
Kambodijos. 

Maskva. — Roberto To th , 
"Los Angeles Times" korespon
dento, sovietai neišleidžia. Kas
dien jį tardo ir kaltina jį "ren
kant politines, karines ir moksli
nes" paslaptis. 

Assen, Olandija. 105 vaikai, teroristų molukų išlaikyti keturias dienas 
«įkaitais mokykloje, laimingai grįžta namo 

Birželio įvykiams 
paminėti medžiaga 

— JAV LB užsakymu, Daiva 
Kezienė ir Antanas Mažeika yra 
parengę Birželio įvykiams pami
nėti pusės valandos radijo progra
mą. Juosteles gaunamos šiuo ad
resu: Mrs. Aušra Zerr, 708 Cus-
tis Road, Glenside, Pennsylvania 
13038. (E.) 

Maskvai nereikia 
prekybos 

VVashingtonas. — "Mums ne
reikia i ūsų prekybos", piktai,, 
kumš i iškėlęs šaukė sovietų pre
kybos ministeris Nikolaj Patoli-
čev. Madison viešbuty buvo pra
moninkų ir valdžios atstovų 
priešpiečiai >ų sovietų delegacija, 
kuriuose sea. Abraham Ribiccff 
(D. Conn.) pareiškė, kad preky 
ba su Sov. Sąjunga rišama su 
žydų emigracija. I tai replikavo 
PatolkVv ir pridėjo, kad sovietai 
gali prekiauti su kitomis šalimis 
ir gauti, ko jiems reikia. Jo kalbė
jimo būdas ir šauksmai priminė 
Chruščiovo stilių, rašo "Vv'a-
shington Post". 

KALENDORIUS 

Birželio 16: Benas, Justina, 
Tolminas, Jūratė. 

Birželio 17: Adolfas, Benilda, 
Daumantas, Liudgailė. 

Saulė teka 5:15, leidžias 8:27. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, kiek šil-
, čiau, apie 85 laipsniai. 
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Alma ir Edvardai. geria usios 
Jums kloties! Alfonsas Nakas 

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS 

Detroito aetteitininkų šeimos 
šventė 

Detroito at-kų metinė šeimos 
S šventė i vyko gesružės 29 -d. Dai-
į navoje. J šventę susirinko dau-
į giau pusant ro š imto svečių. Šv. 
, Mišios buvo a tnašau tos Detroi-
| t o at-ku dvasios vado kun. A. ; 
Baboao 1} vai. .«yto.. . . Jaunimo 

^sanw j - — , ^ — a * ^afl8BfcašBaM8na«n6M6» JBsW .*Afc 
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su vėliavomis. P e r Mišias nau
jieji nar ia i į jaunesniųjų moks
leivių, vyresniųjų, moksleivių i r 
studentų at-kų eiles davė iškil
mingą podį . Po Mišių, šalia ki
tų svf-il-animų, a tvykęs iš Cleve 
lando Moksleivių at-kų sąjun-

Ateitimnkiškasis .įsunimas, davęs iškilmingą Įžodį per Detroito at-kų | £ ° 3 . p i rmminkas Saulius Čyvas 
metinę Šeimos šventę Dainavoje. Fone matosi kryžiaus kalnas. Iš kairės į t a rė žodi. kviesdamas a tvykt i į 
sėdi pirmoj eilėj: K. Veselkaite. R. Veselkaite- A. Lėlytė, R. Neveraus- j LX-tąjį a tei t ininkų kongresą, 
kaitė: antroj eilėj: G. Černiauskaitė. D. Petrusevičiūte N. Zarankaitė; j kuris įvyks Clevelande rugsėjo 
stovi trečioj eil.: globėja G. Damušytė, R. Nakaitė, V. Smalinskaitė. V. ; - j ^ į 
Daobaitė; 
veinis 

K 2« 40JQPQS W0RCESTERY]£ VEIKLOS 
į vienetą! d a t a v o organizuotai Narių yązbn\irąc komitetai Užjaučiame Chas. Tagman ir 

puikiai dirba, k a i -jau nurimę Anne Buckley, kurių sesuo mirė 
kuopoje naujų žmonių: Wit- vasario mėnesi. Taip pa: reiškia-

ketvirtoj eilėj: M. Gražulis. P Gražulis. A. Pikūnas. P. Do 
Nuotr I. Damušytės ! Tada svečiai buvo pakviesti 

\ i kitą salę pietums, kuriais pa-
— įs i rūpino moksleivių tėvų komi-

| te tas . Maistą labai skaniai pa
gamino D. Doveinienė. Kaspu-
tienė, A. Lelienė i r V. Nevaraus | 

holo ir Ginny Ivąškus. Jeffrey me užuojautą kairayninės 116 
Burp^ Joseph Stanley.. Jr^ Kristi- kuopos narei Arai -Miller, jos bro-
ną'Gadilauskie/ię ir jos brolį Do- liui staiga mirus tą patį mėnesi 
vydą ir Pat riek Gbrdoną. Nuo
širdžiai sveikiname juos. 

Šventėme užgavėnes vasario 
mėnesio susirinkimo metu. Buvo 
bulvinių blynų su rūgščia grie-1 

line. Juos kepė Adelė Degutienė, 
Bill Buckley viską supirko ir su
tvarkė starus, Pranas Gegutis ir 
Aleksas Kardomas sutarkavo bul
ves, kai tuo tarpu mes, likusieji, 
gardžiavomės patiekalu. 

Sveikiname redaktorę Loretą 
Stukienę, visą redakcinį kolekty
vą ir rašytojus. Dar nėra buvę 
numerio, kuris nebūtų mums 
patikęs. Kiekvienas davė nurody
mų, paskatinimų ir informacijos, 
būtinai reikalingos lietuvio kata
liko gyvenime. 

Mes, 26 kuopos nariai, visi kar
tu sveikiname savo du marijo
nus kunigus, kurie šventė kuni-
gvstės sukaktis. Mūsų klebonas 

pakvitavimai at gautas premune-
£ catas aesmnčiaim. Ane DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adresą 
S garas ii jo mokestį, atžymima. U kada skaitytojas yra užs: 
S nofceieB 
§ DKAUOO 
• • 
s Unicago. Cook 
E ar Kanadoje 
E Kitur JAV 
S Užsienyje 
§ Savaitinis 
H • Redakeija dbt* kasdienoj • HiaahrlTu straipsnius taiso savo 
E *30 — 4:30. šeštadieniais g 
= 8 S 0 - 12.00. 
f" • AĄminiatracŲa. dirba kas- j 
- dien nuo &30 flo 4*0, 
E iHniilti * » « * e <fc ttcM. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiir^ 

Nesinaudotų straipsnių 
Juos grąžina tik iš anks

to susitarus. Redakcija už skelbi-
M) tutini neatsako. Skelbimų kai-
*o» frishnVSamos gavus prašymą. 

Nel l Thompsonas jaučiasi įfi-

, k a rūpinosi Kasputis , V. Brffeį zys ^ o « ^ H u s p o E U g ° n l | g e g u ž ^ 26 d., o mūsų dvasios va
das kun, Benjaminas Uždavinys 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS GEGUŽINĖ 

Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos gegužinė. įvykusi birželio 5 
d. parapijos sklype ir kultūros 
centre, sutraukė per tūkstantinę 
dalyvių, kas pagal Detroitą yra 
labai daug, ir raėjo su dideliu 
pasisekimu, f i davė parapijai per 
penkis tūkstančius dol. pelno. 

Prie jos ruošimo buvo įsijun
gę, parapijos taryba, skautai, atei
tininkai, vyčiai, sporto klubas, 
moterų sąjunga ir daug parapie-
čių. Tikrai buvo malonu matyti 
Juos visus taip nuoširdžiai dirban
čius. Juos visus pavieniai suminė
ti, re ;kėai gero .pų^įapio. Parapi
jos taryba yra iabai dėkinge, vi
siems prie gegužinės rengimo bei 
pravedimo bet kuo prisidėjusiems. 
Dėkinga ir vis:ern? svečiams už 
atsilankymą, o jų tarpe buvo 
n e tik savi, bet :'s Windsoro, Ann 
Arborc. Manehesterio ir kitur. 
Buvo girdėti balsų, kad tokios ge
gužinės būtų ruošiamos dažniau. 
Tikiu, kad parapijos taryba at
kreips i tai dėmesį, taip-pat at
kreips dėmesį ir į pasitaikiusius 
trūkumus, o jų. ką beruostum, vi- į 
suomet pasitaiko. Bendrai, ji bu
vo suorganizuota ąuikiai ir ren
gėjams netrūksta komplimentų. 

Didžiajame dnevanų paskirsty
me I-mą vieta — 500 dol. laimė
jo — Julius Zvirzdinas, H-rą vie
tą — 20ft dol. —Joe-Kowaiški ir 
III-čia vietą — Sofiją Vasiulįenė. 

Mažajame dovanų paskirsty
me : dailininkės St. Smalinskie-
nės paveiksią laimėjo Povilas Pa-
cevičius, dailininkės Paukštienės 
— Vytas Bauža ir dailininko An
tano Tamošaičio — Helen Tu-

ir St. P ikūnas . j n ė s i r k a s d i e n e i n a " e r y n -
Pietų metu už darbą su jau- Pirmininkė Rita Pinkutė su-

, nimo vienetais sendraugių pir- rado |domų kalbėtoją per komu-
tro laipsniui tęsė Michlgano uni- į m į n m k a s Leonas Bajorūnas > nijos pusryčius kovo 6 d. Šv. Kazi-
vėrsitete (University of Michi- i | t e i k ė s e k a n t i e m s globėjams po Į miero bažnyčioje buvo Sv. Mišios, 
gan, Dearbom Campus). MagJs-ĮfietHvžįą knygą: Lilei Gražu- Viską baigę, prisijungėme prie 

itro laipsnį (Master in Mechani- l i e n e i R e ^ n a į Garliauskaitei, Į Naujosios Anglijos vyčių ruošto 
cal Engmeenng Design) jis gau- j j ^ ^ l i ū n u i i r Gintei Darnu 
na birželio antroje pusėje, t i .< ; i y t e i _ T a i p p a t geptvni abitu-
už savaitės po Almos diplomo. Jis rientai buvo apdovanoti lietu-
Fordo b-v-ėje? jau dirba keletą me- j v i š k o i n i s plokštelėmis: Virgis 
t ų- ' Kasputis. Eligi jus Lelis, Vida 

Prisiminsiu, kad ši akademikų Nakaitė. Ramoną Pikunaitė, R i 
pora buvo giliai lietuviška nuo mas Vaitas , Taura Zarankai tė 
savo vaikystės (tai Onos ir My
kolo Abarių bei Reginos ir E d 
mundo Sventiekų nuopelnas). 

ir Vilija Žemaitytė. 
Po pietų pasirodė jauniausie

ji Detroito ateit ininkai su raon-
Abu baigė Detroito lituanistinę 'tažėliu. suda ry tu iš eilėraščių 
mokyklą. Abu tautinius šokius j ir dainų. Jauniej i baigė progra 

mą tau t in iu šokiu kubilu, kurį 
paruošė Roma Petruševičienė. 
Padėka visiems, kurie prisidėjo 
prie šventės pasisekimo. 

Platesnis šventės aprašymas 
— Ateit ininkų skyriuje. 

Deiroiiiškmi Ateitininkų 
federacijos taryboje 

Ateit ininkų federacijos t a ry 
bos rinkimų komisiją sudarė 
pirmininkas Jonas Urbonas ir 
nariai Gintė Damušytė. Saulius 
ir Nar iman tas Udrys. Gegužės 

6 d. komisija pravedė rinkimų 
balsų skaičiavimą, ta lk inama 
moksleivių V. Nakaitės. E. Le-

;lio. V. Kaspučio, studenčių R. 
Į Neverauskai tės , K. Veselkaitės, 
sendraugių J. Mikulionienės ir 
J. Udrienės. 

Į At-kų federacijos tarybą 
buvo išs ta ty t i 26 kandidatai , o 
išr inkti pirmieji penkiolika, ga
vę daugiausia balsų. Išrinktųjų 
tarpe y r a sekantys Detroito 
a t -ka i : dr . A. Darnusis, dr. 
K. Keblys, dr. R. Kriaučiūnas 

Šv. •Kazimiero minėjimo. 
Petrai Tvaiką organizavo kuo

pos gegužinę Maironio Parke bir
želio Š-tą.-Jaih padėjo D. Seilius 
ir E. Gilys. 

Jau priimamos rezervacijos į re
kolekcijas, kurias ruošia Naujo
sios Anglijos apygarda birželio 
24 — 26 dienomis Kennebunk-
porte. 

— gegužės 18 d. 

DR. A H MA B ALIUTUS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLSS LIGOS 
S 6 8 W«ft 6 M Stase* 

Valandos pagal guaitarUną 

DR, K. 6 . SAUKAS 
Ak«*ertja t* moterų Hgas 

Nemaža kuopos narių neat
vyksta į mėnesinius susirinki
mus, todėl negalime kuopos veik
lą kaip reikiant išplėsti. Ruošiame 
vakarienės susirinkimų metu ir 
linksmas programas, gal tas pa
dės. Kiekvieno mėnesio antrojo 
antradienio vakare bus kaip ir 
pasilinksminimas. Atvykite, mes 
garantuojame, kad džiaugsitės 
atvykę. 

Dzūkelė (iš "Vyčio"). 

.Iš anglų kalbos vertė 
E. Pakalniškienė 

6440 S»> Puau4d Boad (Cr»wfocd 
Medical BoOSng). XeL LU IMJ446 
Priima ligonius pagal 
Jei neatsUtopU, 

DR.VLBUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Vai: 

Mamoette Medfcsal 
««S2 8 0 . K d M e Aftmtm. 
osnaad-, aatrad. lx ketvartod. 
6 Iki 7:80 vai. vakaro, 
fieetad. nuo 1 iki S raX. 

Pagal susitarimą. 
Ofteo tesėt. WA S-MT9 

tel WAlbrook 

GYDYTOJAS IR €HIRimGAS 
Tol. ofiso ir boto: OLymplc 1*13* 

144S So. SOth Avon Cicero 
Kasdien 1-5 vai. ir 6-8 vai. *ak 

išskyrus trečiadieniu*. 
Šeštadieniais 12 tsi 4 vai oop>«< 

TeL flffiHaoce 5-lfti» 
INL WALT€R J. *«STUK 

(Lietuvia gydytojas. 
SUS Woat Smh Sttwt 

VOJu: pinaad., antrad., We-••••<*• L I* 
penktad. nuo 12-4 vaL. popi«t IT 6-> 
vaX vok. Treč. Ir ieatsd. mtiarsu. 

DR. HtERA KSRAS 
GYDYTOJA m CHlRURGft 
KVlMKir; IR VAIRI UfcKMs 

TeL Ofiso HE 4-8849, r e c S8S-22SS 
DR. PETHl T. BRAUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 1 Ud J ». popiet. 
(Uitrad., ponktad. 1-5, t r e t Ir seMad 
ik susitaroe. 

MEDIOAL BOED1NG 
7150 South We**»rr Aveotte. 

VotaOdae: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet 

Ofiso tel. RE 7-1168; twM. StO-MlI 

Ofc. I R 4-1818; Rot. PR 6-8801 
DR. J. MEilCAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaas iSgoa 
2454 West l į s t Street 

(71-ee tr Oampoen Ave. kaaspas) 
TaL: pirmad., antrad., ketvirtad. V 
penktad 8 iki 7 v. p. p. Tik šmotams 

ker. 
Tonas Urbonas 

Alma ir Edvardas Sventickai 

šoko Šilainėje. "Alma dainavo Sta
sio Sližio mergaičių chore, o kaip 
sporto klubo Kovo narė yra ypač 
pasižvmėjusi tinklininkė. Jį Gabi
jos tunto skautė nuo vaikystės, 
šiuo metu užtarnavusi skautmin-
kės kaklaryšį. Jis — tokias pat 
aukštumas pasiekęs Baltijos tun
te. Kai daugelis jaunų lietuviškų 
•porų dingo iš akiračio. Alma ir 
Edvardas nė negalvoja trauktis. 

K. -a. ffapoteorras šapkus (pirmas iš kaires), kartu su Jeronimu Janku
mi, kai juodu DUVO pagerbt; kaipo pareigingi vyčių vėliavos nešėjai Chi 
cagoje. Viduryje stovi 36 kuopos pirmininkė Sabina Klatt. Napoleonas 
Šapkus mirė Dirželio 3 dieną. Chicagoje 

MIRĖ NAPOLEONAS IAPKUS 

36 vyčių kuopos narys Napole
onas šapku^ staiga mirė birželio 
9 d. Chicagoje. Giminių Ameri
koje neturėję todėl jam vyčiai 
atstojo tėvu>, brolius ir seseris. 
Buvo gero būdo, paprastas, nuo
širdus, visuomet pasiruošęs pa
dėti. Chicag s vyčiai pažinojo jį 

ir Lilė Gražulienė. Kandidatais r ^ P vėliavos nešėją. Be jo neap 

AKADEMIKU PORA. 
KURIA GALIMA DIDŽIUOTIS 

Kai 1974 m. rugsėjo 28 susi
tuokė Alma Abarrūtė ir Edvardas 
S\entickas, spaudoje jiems pri-
linkėjome baigti mokslus, sulauk
ti gausios šeimos, nepasitraukti 
iš lietuviškos veiklos. Iš tiesų, 
Edvardas jau tada turėjo mecha
ninė- inžinerijos bakalaureatą, 
be t žadėjo ruoštis magistro laips 
niui. Alma buvo studijas dar tik 
Įpusėjusi. 

Nepraėjus nė trejiems metams, 
birželio vidury Alma Sventickie-J 
nė sėkmingai baigė Wayne vals
tybinį universitetą Detroite ir ga
vo ekonomijos mokslų, sąskai
tybos šakos bakalaureatą (Bach-
elor of Science, Business Admi- Į 
mstration, -Majorins; in Accoun-j 
t ing) . Dar nė diplomo neatsiė-
musi, susirado darbą Fordo auto
mobilių b-vėje. sąskaitybos sky
riuje. 

Edvardas Sventickas. bakalau
reatą 1973 merais gavęs Detroito 
uttnaersitete (Umvers ty of Det-
roit) . stadijas iožkiirijcs ciagii-

iieka: dr. V. Majauskas i r J . 
Udrienė. 
Ateitininkų vasaros stovyklos 

Dainavoj — vyresniųjų moks 
leivių birželio 19 — liepos 3 d., 
jaunučių —r liepos 3 — liepos 

žygiuoįa su skautais. Juos matome j 1 7 d ^ sendraugių — liepos 31 
sporto žaidynėse ir lietuviškuose j — rugpiūčio 7 d., s tudentų — 
pobūviuose. (Nukelta į 4 psl.) 

Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje ir kultūros centre juos su
tiksi kiekvieną sekmadieni. Viso
kių minėjimų metu uniformuoti 

čių gegužinė bus įdomesnė ir 
įvairesnė, kaip praeitais metais. 
Maistas bus geras, skanus ir švie
žias, gėrimų įvairiausių. Bus žai
dimai ir varžybos. Šokiams gros 
Waley Tenclinger orkestras. Pra-
leiskime ta pirmadienį su vvčiais. 

E. P. 

sekfovo minėj&nai, žventės ir 
sukaktys. Dabar Napoleono Šap-

-.kaus Hebebu>. Tiktai kapas jo liks 
Šv. Kazimiero kapinėse, kurį vyčiai 
iekvieną pa v :sarį aplankys, sukal-

i bės maldele, ir vėliavėlę įsmeigs 
kaip prisim^imą jo eitų parei
gų vyčių organizacijoje. 

E. P. 

CEGUŽINHĖ CHICAGOJE 

Dr. ant. Rudoko kabinetą 

DR. EDMUfD L MADA 
OPTOMBTRISTAS 

n « 9 West 51st Street 
TeL — 6 B ft^400 

Vai.: pagal susitarimą: piraad. k 
xetv. 1-4 ir 7-9; antrad. tr penkt 
•0-4; Seštad. i e - l vai. 

Ote. teL 7SS-MTI; Bes. Vtotm 
• b U k O R l p 

GYDYTOJA IR CHIRURGJB 
SpedfftybC — ffmrrų ar 

f^nocttnes HSJOB 
CBAWFORD MEDIOAL BTTtLDnfG 

«44« So. rasaaki Boad 
Valandos pagal susitarimą. 

Beatd. taL — GI 8487S 
DR. W. M. EISIM-EISHIAS 

AsuemoJA m MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 
«1S2 So. Kedafa Ave. WA 54870 

Valandos pagal uisUuilnsa. Jai «p> 
atsiliepta •komkiatl: m f-0901. 

DR. A. B. GUViCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL - B B S - 5 8 9 3 
Specialybė Akių ligoa 

mn West lOSrd Stwet 
Valandos pagal ausitarteą 

Oflao teL — EB 8-2220 
DR. IANIRA JAKiEVIfcJDS 

J O S t A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West «Srd Street 

vaaaado* tflc fi 

O P T 1 0 A L S T U D I O 
YlOUPSA KABOSAfTS 

7©5i SO; Washtenaw. TA 778-87M 
Pritaikomi akičiai pagal gydytoja 

- reėoptos. 
Didelis akiniu r§rau pasirlnlrtmas. 
Vai.: pirm., antr.. peiiltt 10-5:S» 

Kstv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 tr. P. 9 
Treaiadianiais uždaryta 

Tetef. — 282448 
DR. ROMAS PETKUS 

IKEV IJGOS — OH£Rl?ae»a\ 
Ofisai: 

i l l JTO. WABASH IVfe. 
1200 KO. CE VTRAL AVE. 
Valandos pagal sutttertm*. 

DR. FRAMC PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OFTOMETRISTAS . 

8418 W. 71at S t — TeL OT-Slal 
Tftrtoa akas. Prtasflto latosns aj> 

"Ootrtoot leasay 
VSi. pagal sustlaikua. UManraa troft. 

rl,. . T ,. , I nas ir Valentina Minkai. Biznio 
Ulinis - I n d i a n o s apygardos, r e i k a j a i a ^ietia i Baltic Florists 

vyčių gegu/nė bus liepos 4 d.,į._ gėlm b<-i dovann kraatavę, S&Z 
pirmadieni. Vfveių salėie ir sod E. Broadsray, So. Boston, Mass. 

'oielvje, 2455 West47thSt . Geguži-1 &Zl^- Telefonas 2684M«9. Ten 
nei ruošti sudarytas energingas? P a t , ^ ^ " f J ^ ^ - 3 . ?*?* 
v^«,; t„t^, /-ui ^ T + • • sas*' ir rasite di<3eb paarriakB^ 
komitetas, (a icagos lietuviai ga- = § e t u v i š k ų k n y g T J . 
G būti tiKn, k*d šiais metais vy 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio progra
ma Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa- j 
saulinių žinių santrauką ir komen- į 
tarai, muzika, dainos ir Magdutėa 
pasaka, šia proerama veda Stepo- į pirm., antrad., ketv, ir penkt .ano S 

^ Iki 8 v. v. *St. a w s Hcl 6 •. T. 

DR. LEONAS SEfBDTO 
INESTŲ, POSLftS IR 

PROŠTATO CHIRURGIJA 
2886 W. 6Srd Street 

Va i antrad. omo 1-4 popiet 
h- ketv. ano 5-7 vakare. 

Ofiso teL 

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

! Adresas 4256 W. « r d Street 
Ofiso MIBL B E S-44M 

maltisailjm tasst, OB «-UtlT 
Vai.: 

mĮtamšm 
Iš Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos gegužines Detroite. Kuotraukoje 
matyti Pran? Balaadienė. Albina Atkočaitienė, Rasa Orentienė ir Mari
ja Erlingienė Jtootr. J. Ūsbcno 

PO 7-6866, Bes. QA 8-71T8 

DR. L JBtKIlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Supafindiakime Amerikiečius su mūsų tautos 
kančiomis ir tikinčiųjų persekiojimu — 

T R VI0UTI0MS 0F HOMAN RIGHTS IN S0VIET 
0CCUPIED UTHUANIA, a report for 1976. 

Kryga dokumentuota ir akademiškai paruošta. 160 
iwsl. I^o*do JAV LB Krašto Valdyba. Kaina 34.25 su 
pershjr. mu. Gatumma. DRAUGAS, 4545 W. ^ r d St« 
Chkmg, O 00629 

DR. K. A. AIDAS 
DgRMATOLOGIJA — 

CfiTBURfSJA 
8U4 M*. Waafcta Av 
1962 Na. vTepten Jkt 
TeL atsakomas 12 

48aV4441 — 861-

IstatgaB tr karto 662-1861 
DR. FERD, m . KADURS 

BSVDROJI MEDICINA 
1467 S.4t4aOs«rt , 

1842 Ir 44 

1 Iki S valsaflos 

DR. V H . TADRRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika ir moterį} ligos 
sėst w. Ir 

«sL 
Ofioo *oL: pirm., antr., traS. f) 

Sankt, nuo 1-4 nO. Jr §-l v. vok. 
M t *-4 p. p. tr Wta laOro 

SU BB 4-«lSS, nssaq « S*«l«» 

DR. V. TDMAS0IMS 
C H I R U R G A S 

2884 We«4 7tot Strest 
vai : atak. osUnaL, kstf. ftr 

I-a t, 1.7 — i 

TeL ofise 
DR. fc D. DHRSMRAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vaautdoa: i-« tai. popiet. 
•Brofl. Ir aaUnd. pasai snsfteilaaa. 

Ofiso teL 886-8168; 

DR. PETRAS ŽU0DA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

S. mmjf—m Ava. 
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Tarp mažesnių dalykų. 

REIKĖTŲ IR TAI PAMATYTI 
Amerikoje yra vien dienraščių žįsta priverstinės Baltijos valsty-

ąpie pusantro tūkstančio, o taip bių inkorporacijos į Sovietų Są-
pat daugybė įvairių kitų laikraš- junga, o žemėlapyje to nežymi, 
čių ir žurnalų. Be abejo, daugu- ^ 
moję tų vietovių, kur tie laikraš
čiai eina, gyvena ir lietuvių. Ne
retai lietuviai tuose laikraščiuose 
aprašomi arba, jei kas parašoma 

PASIRUOŠIMAS BELGRADO 
KONFERENCIJAI 

Jai ruošiasi Vakarai ir Rytai norėdami išlaikyti savo būklę 

netiksliai, lietuviai patikslina. 
T a i gana malonūs atvejai, pade
dą Lietuvos vardo garsinimui ir 
Lietuvos reikalo kėlimui. Tačiau 
būna žinių, kurių lietuviai nepa
stebi ir, jei kas būna netikslu 

Milžiniškame apie pustrečio 
milijono valstybės aparate labai 
apstu tarnautojų, kurie neatski
ria Balkanų nuo Baltijos kraštų, i tarimai, ruošiasi 

Belgrado konferencijai, kurioje Į kusį policijos priežiūroje komedio-
bus svarstoma, kiek yra įgyven
dinti Helsinkio konferencijos nu-

tiek 
kurie nežino, kuriame kontinen
te yra viena ar kita valstybė, bet 
yra net ir aukštesnių pareigūnų, 
kurie visai nenusivokia apie vie
ną ar kitą valstybę ir jos geo-

Vakarų, 
tiek Rytų Europos valstybės. Vie
nas svarbiausių uždavinių, kaip 
atrodo, bus nutarimo apie žmo
gaus teisių į laisvę patikrinimas. 
Kad žmogaus teisės komunisti-

Lietuvos arba lietuvių atžvilgiu, 
nebėra gal imumų ir tų klaidų 
pataisyti. 

Bet dažnai dėl to nematymo 
ir mes patys kalti, o ne tik ap
linkybės, nes, kovodami savo tar- V?' " ; " 

J 7 -~.- . j - 1 - i - j dmio sureda 
pe, nebežiūr ime didesnių bėdų, 
tematome tik savo lietuvišką kie
mą, kurį, toliau šiukšlindami ne
sutarimais, nepastebime, kad esa
me ne kartą apšmeižiami ir iš
duodami diesnių jėgų. negu mū
sų pačių rinkti ar pačių sudaryti 
organizaciniai vienetai. 

grafinę padėtį. Bet informacijos J tiese Rytų Europos valstybė 
vedėjas bent šiek tiek apie tai se yra varžomos, rodo tose valsty-
turėtų žinoti. Kai tas leidinys bu-|bėse atsiradę sąjūdžiai, reikalau-
vo parodytas Akos centrui, j ie |]4 taikyti Helsinkio konferenci-
parašė agentūros direktoriui raš- j°s nutarimus. 
tą, kuriame išdėstė, kad šitoks lei-: Komunistinio bloko susijungimas 

, ., ; Maskva daro pastangas, kad pnes pačiu Jungtiniu Amerikos D , , . c .. . , u i i - i- -i » -i ; Belgrado konferencijoje komunis-
Valstybių politiKą, nes Amerika 
nepripažįsta Baltijos tautų oku
pacijos. Net Amerikos Balsas, ku
ris priklauso taip pat tai agentū
rai, žino, kad Baltijos kraštai nė
ra Sovietų Rusijos dalis ir kad 
šie kraštai siekia laisvės. Gal bu-

* vo ir daugiau panašių protesto 
Amer iko je veikia Uni ted States raštų ir. jei buvo, tuo reikia 

Information Ageney, kurios di- džiaugtis, nes nenusivokią ar ne-
rektorius yra James Keogh. Ta norį susivokti politikoj informa-
įstaiga, 300 Independence Ave., toriai reikia informuoti. 
S.W., Washington , D.C. 20547, Jeigu kur nors kokiame leidi-
kasmet išleidžia informacinį lei- ny ar vienkartiniame laikraščio 
dinį, fiskalinių metų pabaigoje, numery ir pasitaiko panašių klai-
Šįmet toks leidinys, apimąs 1975 du, tai dar galime kiek ir supras-
m . liepos 1 ir 1976 m. birželio ti ir nesijaudinti, bet ši agen-
30 d. neseniai išėjo iš spaudos ir tūra įsteigta 1953 m. ir turi la-
buvo išsiuntinėtas įvairiom įstai- bai daug asmenų, kurie ta infor-
gom, ta rp jų ir "Draugui" . Ta- macija naudojasi. Tas pats leidi
m e 102 puslapių leidinyje sūdė- nys teigia, kad Amerikoje yra 
ta įvairios medžiagos apie Ameri- apie 1000 svetimšalių žurnalistų, 
kos santykius su kitais kraštais, jų kuriuos informuoja ši agentūra, 
t a rpe ir su Sovietų Rusija. Jame Įsteigusi du užsienio spaudos cent-
sudėti įvairių kontinentų žemė
lapiai, t a rp jų ir Europos. Tačiau 
šiame žemėlapuje nėra ne tik 
Lietuvos ir kitų dviejų Baltijos 

- 4traštų vardo, bet net taškučiais 
nėra pažymėta, kad šie kraštai ka-

,»»-*4a n o r s buvo. Kiti pavergtieji 
Ryt i i Europos kraštai pažymėti, 
Taškų linija atskirta ir Rytų Vo
kietija n u o Vakarų Vokietijos. 

Kai mes džiaugiamės, kad 
toks ar toks prezidentas pasakė, 
kad nepripažįsta okupacijos ar 
tos okupacijos nepripažįsta JAV 

rus Washingtone ir Nevv Yorke. 
* 

Visa tai rodo, kad mes, nors 
daug rašome ir informuojame, 
dar daug kam mūsų reikalai nė
ra žinomi, dar daug kas net ir 
iš tokių asmenų, kurie turėtų ži
noti, nežino ir net nežvilgtelia 
į savo pačios įstaigos leidžiamus 
žemėlapius. 

Kada mes baramės ar koks vai
kas nuvažiavo ar nenuvažiavo į 
Lietuvą, ar koks solistas padaina-

tinis blokas būtų vieningas ir kie
tas, kaip uola, kad būtų galima 
atsikirsti Vakarų valstybėms, ku
rios kalba apie Helsinkio konfe
rencijos sutartą pilietinių lais
vių nebuvimą komunistiniuose 
kraštuose. Pagal Maskvos planą 
visokie disidentiniai sąjūdžiai, 
ypač tie, kurie reikalauja pilieti
nių laisvių pagerbimo ir prakti
koje pritaikymo, turi būti sunai
kinti, sutramdyti. Maskvos '"Prav-
da" aiškiai ir atvirai pasakė: "'Re
akcinės, imperialistinės ir mili-
tarinės jėgos nori paversti Belgra
do susitikimą priešingų blokų 
arena". 

Imta tramdyti ir tildyti nepa
togius balsus, reikalaujančius lais
vės Bulgarijoje, Rumunijoje ir 
Rytų Vokietijoje. Tiesa, tie bal
sai buvo negausūs ir nedrąsūs, 
todėl su jais susidoroti buvo ne
sunku. Kas kita jau Čekoslovaki
joje ir Lenkijoje, kur pastaruoju 
metu brutaliai imtasi represijų 
prieš tuos, kurie išdrįso kelti bal
są dėl pilietinių laisvių nebuvi
mo tuose kraštuose. 

Laisvės siekimų tramdymas 
Nors laisvių reikalautojai el

gėsi labai atsargiai, atsiribodami 
nuo politinių klausimų, bandy
dami veikti legalumo ribose, ta-

, vo ar nepadainavo, tai viskas Kongresas, tos pačios AmeriKos , m , . n i _„;1,-
g mažiau reikšminga uz tuos 

atvejus, kada nebepaminima net 
pati Lietuvos valstybė. Savo kie
me triukšmaudami ir jaudin-
damiesi dėl daugelio ne pirmos 
svarbos reikalų, mes nebeturime 
laiko rūpintis daug daugiau 
mums kenkiančiais reikalais. 

Suprantame, visi dirba sava-

apmokami tarnautojai tų teigimų 
neskaito ir apie juos nežino. Jei
gu to nežino kokie nors departa
mentų direktoriai ar panašūs tar
nautojai , kongreso ar senato na
riai, tai dar galima suprasti, bet 
kai nežino JAV informacijos agen
tūros vyriausias direktorius, tai 
j au kelia nuostabą. Leidinys yra 
n e bet kam pasiųstas, bet oficia- noriškai, niekas čia neturi apmo-
liai pavadintas 44-ju rfportu karnų tarnautojų ir apmokamų 
kongresui. Nežinia, kiek kongre- biurų, bet jei jau randame laiko 
so nariai tuo leidiniu domisi, ta- raut is tarpusavy, ta i galim ras
čiau liūdna, kad toks faktas įvyks- ti laiko ir pasekti arba įgalioti, 
t a , kad mes, tiek per dešimtis me- kad kas stebėtų ir mums svar-
tų kovoję, vistiek nepajėgiame bius informacijos šaltinius, kad 
įtikinti, kad okupacija dar nėra juose nebūtų išduodama Lietuva 
priežastis iš žemėlapio ištrinti pa- ir lietuvybė. Gal ir nieko iš es-
vergtas valstybes. mės nebekeiČia tie visi mūsų iš-' 

Keisčiausia, kad tame pat lei- braukimai iš sąrašų, bet tos 
dinyje. 42 psl.. yra paminėta, smulkmenos vis tiek yra svarbes-
kad prez. Fordas prieš Helsinkio nės už savo kiemo smulkmenas, 
konferenciją priėmė Baltijos kraš- dėl kurių mes vis nenustojame 
t ų ats tovų delegaciją, kuriai pa- kovoti. 
tvirtino, kad Amerika nepripa- AI. B. 

ciau jie traktuojami. kaip valsty
bės išdavikai, kaip eiliniai krimi-
įalistai. Suėmimai, tardymai, bau
ginimai — tai eiliniai meto
dai sudrausti disidentus. Pasta
ruoju metu Čekoslovakijos Husa-
kas griebėsi jau kraštutinių prie
monių prieš pasirašiusius "Char-
ta 77" (apie 500). daugiausia in
telektualus, kurių apie trisdešimt 
yra kalėjime, kiti bauginimais nu
tildyti, persekiojimais palaužti, li
kę be darbo, išmesti iŠ buto ir 
pan. Prahos valdžia tikėjosi, tar
dymais pasiuntusi į kitą pasau
lį garsų Patocką, uždariusi na
mų kalėjime be teisės su kuo nors 
susitikti rašytoją Jiri Hajek, lai
kinai iš kalėjimo išleistą, bet li-

grafą Vaclav Havel sunaikinti 
"Chartos 77' vadus. Tačiau 
pats sąjūdis nepakriko ir 
neišnyko, nes r. nėra asme
nų ar asmenišku Nąskaitų klau
simas, o paverg' ,-s. beteisės tautos 
balsas, kurio aid i> pasiekia ir ma
ses. 

Sunkioje Ifklėje yra atsidūręs 
ir Lenkijos Gie rek is. Prieš metus 
susikūręs "Darnin inkams ginti 
komitetas" vis auga, susilaukia 
masių pritarim . Jeigu ne artė
janti Belgrado k mferencija, Gie-
rekas, gal būt. ir toliau būtų 
laikęsis santūriai disidentų klau 
simu. Gal būt, dar galėjęs ir toliau 
spirtis stalinistinė! partijos šakai, 
jei Maskva nebūtų kategoriškai 
įsakiusi likvi'duot Lenkijos disiden
tus. Iki tol Gie rek ui pavyko ma
nevruoti ir po Radomo bei Ursus 
įvykių įtikinti savo partijos kai
riąją šaką, kad geriau reikalo ne
aštrinti, kai krašte jaučiami eko
nominiai sunkumai. O Brežne
vui buvo aiškiai pasakyta, kad 
bet kokie griežtumai Lenkijoje 
gali sukelti viso krašto sukilimą. 

Tačiau pastaraisiais mėnesiais 
Giereko "realpolitik" atsidūrė 
prieš sunkų bandymą. įtampa 
jau prašoko saugumo ribą. Dar
bininkų sąjūdis gavo labai aiš
kią fizionomiją ir pasidarė cent
ras visų disidentų grupių, ku
rios tik buvo krašte. Nepavykus 
sukonsol įduoti tautos vienybės, 
Giereko padėtis darėsi vis sun
kesnė. Jo vadovaujamoji rolė im
ta kritikuoti partijos viršūnėse ir 
viršų gavo griežtojo režimo ša
lininkai. ',:., 

Nauja priespauda Lenkijoje 

Gierekas gal būtų išlaviravęs 
tvarkydama sis ?su vidaus priešais, 
jei Sov. SąjįSiga nebūtų visu 
svoriu įsikišusi į Lenkijos vidaus 
reikalus. Kremlius griežtai įsakė 
satelitiniams kraštams sunaikin
ti bet kokios formos opoziciją. 
Buvo tuoj nutildyti pasipriešini
mo balsai Bulgarijoje, Rumuni
joje, Rytų Vokietijoje. Atėjo ir 
Lenkijos eilė. Cia turėjo būti lik
viduotas Darbininkams ginti ko
mitetas. Bet čia susidurta su ne-
pramatytu faktu. Staiga pratrū
ko studentų pasipriešinimas. 
Studento Stanislovo Pyjas, kuris 
priklausė komitetui, laidotuvėse 
dalyvavo tūkstančiai studentų 
su juodomis vėliavomis. Nors 
valdžios organai paskelbė, kad 
Pyjas užsimušė girtas nukrisda
mas nuo laiptų (kaip gi kitaip?), 
bet buvo aišku, kad jis buvo sau
gumo organų nužudytas. Valdžia 
masinio studentų pasipriešini

mo išsigando. Griebėsi neteisė
tų priemonių: areštų, kratų, 
tardymų. Net tokie aiškūs mark
sistai, kaip Kuron ir Michnik, 
neišvengė kalėjimo. Kiti Darbi
ninkams ginti komiteto nariai 
dingo be žinios ir jų likimas nie
kam nežinomas. 

Bet sąjūdis nežlugo, o tik la
biau išsiplėtė. Uždraudus bet 
kokias viešas demonstracijas gat
vėse surengta daugybėj bažnyčių 
pamaldos už žuvusius ir suim
tuosius. Taip Bažnyčia regimai 
pasidarė aukščiausias moralinis 
autoritetas, sprendžiamasis veiks
nys ginant laisvę ir žmogaus tei
ses. Ypač po to, kai kard. Wys-
zynskis su visu savo moraliniu 
autoritetu griežtai pasmerkė 
įvairįus suiminėjimus, nekaltų 
žmonių persekiojimus. 

Masinis pasipriešinimas 

Lenkijos valdžia savo griežtu
mo taktika sukėlė masinį pasi
priešinimą, kuris apėmė ne tik 
studentus, bet ir visas kitas socia
lines klases. Stiprūs ryšiai, kurie 
po 1976 m. įvykių sucementavo 
pasipriešinimui darbininkus, stu
dentus ir intelektualus, pasida
rė dar glaudesni. Jaunimo tarpe 
pastebimas kritiškas nusiteikimas 
marksizmo atžvilgiu. O tai yra da
bartiniam Lenkijos režimui di
džiausias pavojus. 

Visa tai Varšuvos vyriausybei 
sudaro dramatišką dilemą: grieb
tis dar griežtesnių tramdymo 
priemonių, arba, laikantis libe-

dliagą, kuri būtų įrodymas, kaip j f 
komunistiniuose kraštuose min-i; 
džiojamos žmogaus teisės ir lais
vės. Bet ar jų balso ten kas pa
klausys? Jau dabar kai kurių 
kraštų valdžios aukšti pareigū
nai bando iš anksto apsaugoti 
Belgrado konferencijos pasiseki
mą. Neseniai Italijos užsien. reik. 
ministeris Forlani, spaudos kon
ferencijoje palietus Belgrado kon
ferencijos uždavinius, atsakė pri
sibijąs, kad konferencija gali bū
ti katastrofiška, jei kas nors ims 
kelti ne savo, o kitų kraštų pi
liečių teisių ir laisvių problemą. 
Esą, konferencijos uždavinys ne 
knaisiotis po kitų kraštų vidaus 
gyvenimą, o patikrinus, kas pada
ryta po Helsinkio konferencijos 
konkretaus ir naudingo, tartis, 
kaip tą kryptį dar pagerinti ir 
patobulinti. 

Šių metų gegužės gale Va
karų Vokietijos kancleris Schmid-
tas lankėsi Jugoslavijoje ir kalbė
josi su Tito. Pasibaigus pokal
biams. Schmidtas pareiškė, kad 
abi šalys turi panašų arba labai 
artimą požvilgį į daugelį klausi
mų. Dėl atoslūgio Europoje, esą, 
abi šalys pilnai sutaria, kad reika
linga ir toliau tęsti žygius ta link
me, ypač veikti būsimoje Belgra
do konferencijoje "pozityviai ir 
konstruktyviai". Tito buvo drą
sesnis. Jis, analizuodamas Hel
sinkio konferencijos rezultatus, 

pripažinti, 

JAV-bių ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms Young 
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Rytų Vokietijos valdžia suė
mė mokslininką Helmutk Xi-
tsche, kur i s buvo pasiuntęs laiš
ką JAV prezidentui J. Car tenui , 
dėkodamas už j o pastangas ap
saugoti pasaulyje žmogaus tei
ses. Apie mokslininko Nitsche 
suėmimą pranešė Vakarų Berly
ne veikianti žmogaus teisėm 
ginti draugi ja . Hellmuth Ni
tsche, kuris y r a 52 metų am
žiaus, buvo su imtas drauge su 

. i žmona. Buvęs Humboldto uni-
kai kurie tikslai buvo pasiekti, ta- ,. -B uaiiMi+ti 

, i. , i i versi teto profesorius, Helimutn 
ciau esame dar toli nuo to, ko bu- : -_. , . . - - » —-

„ v • ., : t, , i Nitsche. kaip i r jo žmona — 
vo norima . Kaip pozitvvius Hel-1 . c . s-.n„*; -•» 

mokytoja — buvo pasalinti . s 

pasakė: 'Reikia 

rališkesnės linijos, nusikreipti nuo 
savo galingo sąjungininko Rytuo
se. Lenkijos problema ir Kremliui 
sudaro galvosūkį, kai artėja Bel
grado konferencija. Ar bus joje 
galima nemirkčiojant teigti, kad 
Lenkijoje nėra jokių disidentų 
ir kad ten žmogaus teisės bei lais
vės pilnai yra apsaugotos? 

Iš anksto galima pramatyti, 
kad Belgrade Sov. Sąjunga ban
dys įrodyti, kad nesą jokių disi
dentų, nė jų persekiojimo. Ban
dys išvengti polemikos, bandy
mų patikrinti, kaip vykdomi 
Helsinkio konferencijos nutari
mai. Vakarų Europos valstybių 
uždavinys — objektyviai iškelti 
sąlygas, kuriose yra Rytų Euro
pos gyventojai. Bet ar jos turės 
moralinės ir politinės drąsos tai 
padaryti? Ar ir šį kartą nepaims 
viršų pragmatizmas ir diploma
tiški kompromisai? 

Pasiruošimas konferencijai 

Belgrado konferencijai ruošia
si ne tik Rytų, bet ir Vakarų Eu
ropos valstybės. Jvairūs žmogaus 
teisėms ginti komitetai renka me-

sinkio konferencijos vaisius Tito 
nurodė Italijos ir Jugoslavijos su
sitarimą dėl teritorinio ginčo (Ita
lija galutinai atsisakė jai priklau
sančios Trieste teritorijos dalies), 
Rytų Vokiet'jos ir Lenkijos sienų 
galutinį nustatymą. Esą, "dabar 
reikia pradėti tartis dėl Europos 

e" 1 nusiginklavimo. Iki šiol apie tai 
i buvo kalbama tik bendrai. Da 
bar atėjęs laikas jau susitarti kon
krečiai, kaip apsaugoti Europą 
nuo karo grėsmės". Tito pabrėžė. 

pareigų po to , kai paprašė val
džios leidimo išvykti į Vakaru i . 
Profesorius Nitsche. savo laiške 
prezidentui Car tenu i , įvertinęs 
jo pas tangas kovoje už žmogaus 
teisių apsaugojimą, painforma
vo prezidentą apie kai kuriuos 
būdingesnius žmogaus teisių bei 
laisvių pažeidimus Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje. 

Beveik tuo pačiu metu, ka i 
buvo su imtas prof. Nitsche, Ry-

kad Belgrado konferencijoje Ju- į tų Vokietijos valdžia davė leidi-
goslavija ir Vakarų Vokietija lai- I mą k i t a m intelektualui — rašy-
kysis bendros linijos, kad "bet 
koks nesutarimas, pažiūrų skirtu
mas neiškiltų ir nepakenktų pa
čiai konferencijai". 

šiandien niekas Aišku, kad 
nenori pakeisti iki šiol pas 
pusiausvyros tarptautinio atoslū
gio srityje. Tačiau karo nebuvi
mas dar nereiškia taikos. O tikro
ji ir pastovi taika yra galima pa
siekti vien tik laisve tiek pavienio 
žmogaus, tiek ir paskirų tautų. 
Kur nėra žmogaus ar tautos lais
vės ten niekad nebus tikros tai
kos. J. V. 

tojui Rainer Kunze — išvykti į 
Vakarus . Kunze praėjusiais me
tais buvo pašalintas iš Rašyto
jų sąjungos dėl to, kad Vaka
ruose a tspausdino anekdotų rin-

iekto' k"1^ a p i e Syv 6 1"" 1^ Rytų Vokie
tijoje i r ki tuose komunistų val
domuose kraš tuose . Leidimą 
emigruoti į Vaka rus gavo t a ip 
pat ak torė D a g m a r Graf, kurios 
vyras, ta ip p a t aktorius — 
Eberhard Cohrs , išvykęs sukt i 
filmo į Vakarų Berlyną, nebe
grįžo į Rytų Vokietiją. 

— Atsižadėti reikalavimo pr i 
pažinti žmogaus teises — t a i 
pripažinti dabartinę vergiją Ru
sijoje ir visuose kraštuose, k u r 
komunistai ir tironai y ra įsiga
lėję. V. Tarsis 

MERO VEDYBOS 
Chicagos mero Bilandic ir 

Heather Morgan vedybos b u s 
liepos 15 d. Šv. Vardo kotedro-
je. Vaišės įvyks Glen View 
klube, šiauriniame Chicagos 
priemiesty, vadinamame Golf. 
Pakviesta apie 400 svečių. 
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Spaudoj ir gyvenime 

EUROPOS BENDRUOMENĖ 
Pagal Socialini raportą Europos I duomenis ir apie automobilių savi-

bendruomenėje. vidurkį paėmus, j ninkus. Belgija yra trečioji labiau-
46% gyventojų gyvena savo nuo- į šiai motorizuota šalis Europos ben-
savuose namuose. Belgijoje šis nuo- į druomenėje. čia 1000 gyventojų 

267 automobiliai. Liuksem-

i> 

šimtis aukštesnis - - 55 proc. bet 
Airijoj — 59 proc. ir Liuksemburge 
— 57 proc. gyventojų yra namų sa
vininkai. 

Trijuose kraštuose namų savinin
kų nuošimtis yra žemiau vidurkio. 
Prancūzijoje — 45 proc., Nederlan 
de — 36 proc. ir Vakarų Vokietijo
je — 34 proc 

Butų daugiausia yra Prancūzijoj. 
ten lOOo gyventojų tenka 399 bu
tai, bet jie ir seniausi, nes 71 proc. 
y ra statyti prieš 1945 m. Airijoje 
1000 gyventojų tenka 256 butai. 
bet ir ten 65 proc. butų statyti 
prieš 1945 m. Butai Airijoje yra 
taip pat tankiausiai apg:~venti Bu
tui vidutiniai ten tenka 3.91 gyven
tojas. EG gyventojų vidurkio skai
čius vienam butui yra 2.74 žmonės. 

Socialinis raportas turi taip pat 

tenka 
burgui - 389 automobiliai. Dani
jai — 257 ir Didžiajai Britanijai — 
253 automobiliai. Europos Bend
ruomenės vidurkis 1000 gyventojų 
yra 274 automobiliai. 

Kas liečia televizijos aparatus, 
tai Didžioji Britanija užima pirmą 
vietą su 308 aparatais tūkstančiui 
gyventojų. Belgija ir Liuksembur
gas turi jų 244. o Europos Bend
ruomenės vidurkis yra 265. 

Pagaliau, daugiausia telefonų tu
ri Danija — 428 tūkstančiui gyven
tojų. Belgi-'oje jų —272, a Europos 
Bendruomenės vidurkis — 293 tele
fono aparatai. Italijoje 1000 gy
ventojų telefonų aparatų — 246, 
Praneūziįoie — 236 ir Airijoje — 
127. (t) 

KARO LAKŪNAS 
Lietuvos karo aviacijos veterano - laktb* 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai 
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Sutikau tarpininkauti. Sleževičiaus žmoną buvo 
labai ar t ima mano sesutės Adelės bičiulė, nes juodvi 
abi Vilniuje dirbo vaikų našlaičių namuose. Sumaniau 
veikti tuo kanalu. Sleževičius per žmoną sužinojo apie 
galimą kariškių įsikišimą, bet vien numojo ranka, kad 
tai "moterų plepalai". Bandžiau kitaip. Dvi ar t r i s die
nas prieš perversmą, mano painformuotas giminaitis 
Vytautas Petrulis (buvęs ministeris pirmininkas) krei
pėsi į Vaclovą Sidzikauską, sakydamas, kad pervers
mas anapus slenksčio. Diplomatas Sidzikauskas pa
skubėjo su t a žinia pas M. Sleževičių, kuris tuoj pa
sikalbėjo su kariuomenės vadovybe. Premjeras su
rinkęs žinias apie padėtį, nuramino Sidzikauską, kad 
jokio perversmo nebus, nes kariuomenėje drausmė ir 
tvarka labai gera, o jei kas iš kariškių bandytų maiš
tauti — žiauriai nukentėsią... 

I r š tai . sekančią naktį, gruodžio sept\-nioMktąt 
kariuomenė sukilo pagal iš anksto parengtą planą. Bu
vo nuversta piliečių rinkta valdžia. Be pasipriešini
mo šūvių... Tą naktį buvo suimti Krašto Apsaugos 
ministeris Juozas Papečkys ir vidaus reikalų ministe
ris Vladas Požėla, o taip pat kai kurie kairiųjų parti
jų seimo atstovai ir prezidentūroje internuotas gink
luotų pajėgų vadas — respublikos prezidentas Kazys 
Grinius 

Paskutinis Jurgio Dobkevičiaus skrydis 

Su Jurgiu Dobkevičiumi susipažinau Kaune 1919 
metais aviacijos mokykloje. Jis buvo jaunas, judrus , 
tik vienas petys truputį išsišovęs. Tačiau šis fizinis 
trūkumas iš prigimties jam netrukdė nei rikiuotėje, 
nei skraidymuose. Užaugęs Petrograde, Dobkevičius 
nemokėjo lietuviškai, bet Kaune labai greitai pramo
ko. Ir ne šiaip sau, o visai gerai. Taip pa t išmoko ir 
lietuviškai rašyti . Gabus. 

Karo aviacijoje jis buvo palyginti trumpai. Po pen-
ketos metų pasitraukė, nes išvyko studijuoti Prancū-
zijon. Mokėsi savo lėšomis. Buvo gana uždaro būdo, 
savo mintimis ir projektais su kitais plačiai nesida-
lindavo, bet jeigu apie ką nors įsišnekėdavo, visada 
turėjo savo minčių, iš kitų jų nesiskolindavo. Apskri
tai, buvo pažangus, su perspektyva. Visada papras
tas, daugiau civilinio sukirpimo. 

Jis pirmasis mūsų aviacijoje išrietė "mirties kil
pą". Ši figūra mums dar buvo nežinoma, apie ją tik 
kalbėdavome... Dobkevičius viską ramiai apgalvojo ir, 
pakilęs su "Fokeriu", padarė... Už tai buvo nubaus
tas, nes neprašė viršininkų leidimo. Gal ir būtų ap
sieita be bausmės, bet kaip tyčia aerodrome aplink 
šieno kupetas vaikštinėjo aviacijos viršininkas gene
rolas Kraucevičius, dairydamasis, kaip čia pat ganosi 
jo karvės. 

Dobkevičius turėjo sunkią avariją su Halb C IV. 
Šį lėktuvą vadinome popieriniu. Vokiečiai statė jį pa
čioje karo pabaigoje, skyrč apkasų atakoms, tad bu
vo numatę t rumpą jo amžių ir statybai naudojo pa
prastą ir pigią medžiagą. Halb C IV — mažas, trum
pas, ginkluotas keturiais kulkosvaidžiais, ore drebė
davo ir, atrodė, skrisdamas suirs į gabalus. Dohkevi-
ėilis, kuriamas šiuo lėktuvu, prarado erpitj ir nuslvno 

iki žemės. Sparnas j a m t renkė per galvą, įskėlė kiau
šą. Mažai betrūko, k a d ir pa ts būtų užsimušęs. 

Net rukus kitas Halb C IV t ragiškai pagarsėjo. 
Aviacijoje tarnavo Aleksandras Kaputauskas , su di
deliu stažu, geras lakūnas. Ne sykį jis kalbėjo, k a d 
su Halb kilpų daryt i negalima — per silpnas. O š ta i 
vieną dieną, pakilęs išbandyti suremontuoto lėktuvo, 
ėmė ir sumezgė kilpą, po to antrą, tačiau nebaigė... 
Nulėkė sparnai, sulūžo liemuo. Kaputauskas ir su j u o 
skridęs jaun . inžinierius E d u a r d a s Vacetas iškrito 
iš lėktuvo. O parašiutų nebuvo... Ta ip ir kr i to abu iš 
1,5 kilometro, lydimi suaižėjusio lėktuvo gabalų. 

Kai Dobkevičius grįžo iš Prancūzijos, tuoj paste
bėjome jį kiek pasikeitusį. Dabar j a u nebebuvo t o k s 
atsiskyrėlis, daugiau kalbėdavosi, j o šnekoje atsirado 
visokių formulių ir neįprastų mums terminų. Dobke
vičius niekad nebuvo dabita, bet po Paryž iaus mokėjo 
pasirinkti drabužius ir nešioti. Buvo tvark ingas . 

Kai pakilo "Dobi-1". buvo surengtos lėktuvo 
krikštynos, pilotai ypač norėjo pagerbt i jauną k o n s t 
ruktorių, bet vadovybė lakūnų svetainėje uždraudė į 
stalą paduoti gėrimus. Teko susimesti kitur. 

Vėliau, jau žiemą. Dobkevičius patyrė avariją su 
"Dobi-1" ir susilaužė koją. Jo namuose ypač valdinga 
buvo motina, aukštaūgė moteris. J i labai mylėjo sūnų 
ir išgavo iš jo pažadą, kad j is neskr is "Dobi 3-ju", su 
kuriuo jam irgi nepavyko — an t rą kartą tūpdamas , 
palaužė sparną. 

Po kelių dienų Dobkevičius tu rė jo išvažiuoti vėl 
Prancūzijon. lėktuvų gamykloje pagilinti studijų. J i s 
pašnibždėjo mums. kad. nors motinai nuraminti pasi
žadėjęs nebeskristi su "Dobi-3", bet negalįs keliauti 
Paryžiun, geriau neišbandęs savo t reč io kūrinio. 

(Bui daugiau} 
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LIETUVIV GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Pasaulio ir Amerikos lietuvių, reumatinio artrito įcjMynia, naru-
gydytojų sąjungų XI-sis suvažia- j dojant auksą ir penidlillaminų. 
vimas, įvykęs gegužės 27 — 29 
dienomis Clevelande. praėjo sėk
mingai. 

Suvažiavimo dalyviai ir Cleve-
lando lietuviai turėjo progos pa
matyti meno ir lietuviškos medi-1 

ciniškos literatūros (dr. K. Pem-
kaus rinkinys) parodas. 

Suvažiavimą atidarė Ohio Lie
tuvių gydytojų draugijos pirm. 
dr. J. Stankaitis. Trumpą žodi 
tarė PLGS ir ALGS pirm. d r. J., 
Balčiūnas. Suvažiavimą raštu 

•Dr. Romas Sakalas, Medicinos ko
legijos Virginijoje asist. prof., kal
bėjo apie apopleksiją ir dabarti
nį chirurginį gydymą. 

Dr. Dainiu^ Degesvs, odontolo-
gas, Case Wes'tem universiteto 
Odontologijos mokyklos kliniki
nis instruktorius, apie dantų ne
galavimus žymių pasaulio asme
nybių. 

Dr. Antanas Butkus, Ph. D. CJe-
velantio klinikų tyrinėjimų cent
ro bendradarbis ir patarėjas arte-

sveikino Lietuvos atstovas Wa* riosklerozės reikalams American 
shingtone. Vilkas, Aha. PLB J Heart Assn., ir dr. Vitoliš Skrins-
JAV Lietuvių bendruomenės] ka, Clevelando klinikų tyrinė-
krašto valdyba, Lietuvių londas, 
Balfas, min. SL Lozoraitis, lietu
viu konsulai šimutis 

jimų centro bendradarbis, kal
bėjo apie arteriosklerozės naujus 

Daužvar-j tyrimo metodus ir jų rezultatus. 
keletas dienė ir Žmuidziftas bei keletas Dr. A. Butkus pateikė informa-

daktarų, negalėjusių savaži«vi-|cijų apie mokslinius tyrinėjimus 
me dalyvauti. į kupuotoje Lietuvoje arteriosklero-

Gausi auditorija su dideliu dė-{zės ir reumatinio artrito srity Dr. 
mesiu išklausė turiningų paskai
tų prof. dr. J. Jakšto "Lietuva 
Vilniaus universitetui besiku-
riant" ir prof. dr. J. Puzino "Ba
sanavičius — lietuvių tautinio 
atgimimo tėvas".-

Seštadienio vakare Park Piaza 
viešbuty Cleveiando klinikų ra
jone surengtame bankete — kon
certe dalyvavo per 200 svečių kar
tu su 66 gydytojų atstovais ir iš
klausė mūsų žinomų instrumen^ 
taiistų — menininkų brolio ir 
sesers — Kuprevičių koncertą. 

Dr. J. Balčiūnas koncertui _—-
pobūviui vadovauti pakvietė Mil
dą Lenkauskienę. Pristatyti pro
gramos dalyviai pianistas Cleve
iando valstybinio universiteto 
prof. Andrius Kuprevičius ir 
smuikininkė Elena Bergienė -
Kuprevičiūtė. Smuikininkė ir pia
nistas atliko Tartihi - Kreisler Fu
gą, Bacho Ariją aht G stygos, 
Paltanavičiaus Tris lietuviškus 
lokius: Džlgūną, Per žalią girelę 
ir. Voverelę. Ark)rius Kuprevičius 
jŽsMlfibifto Chopino rvdktiu'r--
riį, Debussy Auksinę žuvytę, Lisz=̂  
to Petrarkos sonetą NTo. 104 ir 
Uzrnir^tą vaisa, ir Ravelio Tocca-
1ą. Pabaigai abu menininkai — 
Sara^ate 'Garmen" fantaziją. 
Banketo dalyviai su pasigėrėjimu 
išklausė mūsų mielų meninin
kų gražų koncertą. 

'Po kunigo J. Kijausko, Sf, 
ilivokacijos puikių vaisių me
tu buvo pristatyta ir nauja Pa
saulio ir Amerikos lietuvių gydy
tojų sąjungų valdyba: pirm. dn 
Antanas Pacevičius, sekr. — ižd. 
dr. Antanina Barkauskas ir vice 
pirttt; dr. Edvardas Puodžiukas. 
Visi iš Kanados. Vadinas, Cleve-
land&s neteko vienos mūsų cent
rinių organu vadovybės. Dvejus 
metus sėkmingai vadovavusi val
dyba su pirm, dr. J. Balčiūnu prie
šaky, baigusi savo kadenciją, pa
sitraukė, užleisdama vietą JAV 
kaimynui — Kanadai. 

Dr. A. Pacevičius naujos valdy
bos vardu, padėkojęs už pasirikė-
jiną ir suteiktą garbę, pažadėjo 
atlikt! p"areig»s, kuriSs uždeda ši 

LB TARYBOS SESU8S ISTAIRtSE 
BALYS RAUGAS 

Kiekvienam Lietuvių bendri ^inai nupieš' mėsinė* saVo veik-
ruomenės tarybos nariui dal^ra««.j4s» va&fe, W k bendrinių krai
ti kartą metuose vykstančioje ta-i to valdybos įvairių organizaci-

esiio^e yri neatiaidi i*nfu> Hriarišnių ir kitblcių rėi* 
garbinga pareiga, surišta su atsa- kalų, stabtelėta ir prie švietimo 

Butkus pranešė, kad šį rudenį 
vyksiąs trims savaitėms į okup. 
Lietuvą ir Vilniaus universitete 
skaitys 7 paskaitas. 

Dr. Regina Kulienė (Mickevi
čiūtė), Chicagos universiteto ty
rinėjimų bendradarbė, kalbėjo 
apie senatvę kaip palaima ar žiau
rią tikrovę. 

Visos paskaitos buvo pailiust
ruotos nuotraukomis, skaidrėmis, 
diagramomis. Mediciniški termi
nai kai kuriuos jaunesniuosius 
prelegentus vargino tiksliau lie
tuviškai išsireikšti, todėl specifi
nėse vietose buvo naudojami ir 
anglų kalba definicijos bei paaiš
kinimai. 

Paskaitų ciklui vadovavo dr. 
Edmundas Lenkauskas, asist. 
prof. Case Westem Reserve uni
versitete. 

Gydytojų žmonos turėjo savo 
pramoginių susitikimų, o jauni
mas buvo pakviestas į dr. Juozo ir 
Birutės- Skrinskų- sodybą prie eže
ro Sekmadienio popietei. 

Šis suvažiavimas negalėjo pasi
girti gausiu dalyvių skaičiumi, 
bet džiuginantis faktas, kad į šią j 
profesionalų sąjungą jungiasi jau-j 
nieji gydytojai, kurių ne taip jau Į 
mažai kasmet įsilieja ne tik į 
'profesinį, bet ir į lietuvišką gy
venimą. 

Suvažiavimas priėmė ir pareiš
kimą visuomenei, ("Drauge" pa
skelbtas birželio 6 d. laidoj), kvie
čiant "lietuvių visuomenę, or
ganizacijas ir veiksnius laikytis 

1 tautinės viersybės. kaip laikėsi 
mūsų didieji tautinio atgimimo 
tėvai dr. Jonas Basanavičius, dr. j 
Vincas Kudirka ir kiti mūsų tau- ] 
tos žadintojai, ries tėvynės me:-' 
lė visiems yra viena ir visi turi
me užmirkti asmeninius nesuta
rimus". 

Sis suvaitaviniės buvo sėkmin
gas, nes nuoširdžiai dirbo Sąjun
gos vadovybė, Ohio lietuvių gydy
tojų draugija, ypač dr. J. Stan-

komybe priės tuos bendruomenės.1 'fetkaių, kurte7 apims lituanistinį 
narius, kurie atidavė savo bal--
są rinkimuose. Tą pareiga prirne* 
na ir JAV LB įstaiai (^r. 25):: 
''Be pateisinamos priežasties LET 
narys, neatvykęs į sesiją, laiko
mas pasi t raukusiu išLBT". 

Birželio 18 — 19 d. dabartinė 
taryba renkasi antrajai sesijai 
Clevelande. Pirmoji šios tarybos 
sesija buvo Ghicagoje prieš 10 
mėnesių. Sesija buvo vienadienė, 
nes jos tikslas buvo išrinkti val
domuosius organus ir sudaryti ta
rybos darbų komisijas. 

Dabar šaukiamoje LB aštun
tosios tarybos antroje sesijoje ir
gi nėra specifinių kl&usirnų; Gal 
todėl girdėti nuomonių, kad ši se
sija šiuo metu nėra reikalinga. 
Esą, ją reikėjo atidėti rudeniui. Ta
čiau, nežiūrint to, sesija įvyks, 
kaip tarybos prezidiumas skelbia. 

Besirengiant šiai sesijai, tenka 
nugirsti pastabų ir dėl šios sesi
jos darbotvarkės. Esą jos turinys 
šabioniškas.Sesija yra viena pras
mingųjų L-nės demokratinių 
apraiškų. LB rinkimuose laimėk 
jęs kandidatas prisiima pareigą, 
kuri ir yra dalyvauti tarybos dar
buose, vykstant į sesijas.Tik tary-
bos sesijose akivaizdžiai patiria
ma, kaip vykdomi LB darbai, įpa
reigoti LB įstatų ir tarybos nuta* 
rimų. Tuo pačiu metu gali būti 
keičiami ir LB įstatai ir kitomis 
vagomis pakreipiami LB darbai. 
Šitokiuose sprendimuose kiekvie-
no tarybos nario balsas gali būti 
labai svarbus. 

Tarybos sesijos yra viešos ir at
viros visuomenei, o darbai skelbia-
mi viešumon ne vien tik atlik* 
tais pasigrožėti, bet tuos darbus, 
vykdomus mūsų išeivijos bend
ram labui, suprasti. Juos turi ma
tyti ir tie, kurie LB-nės veiklos ne
nori nei matyti, nei girdėti. LB* 
nės "sesijose išryškėja LB-nės. dar
bų įvairumas, gausumas ir 
mas. 

mą. Švietimo tarybos rū
pesčiui priklauso ir lituanistinės 
mokykfos su mokytojais ir vado
vėliais bei mokymo priemonėmis. 
Ver-ta sesijos {ttt>ga ^ i e lituanis
tinį- švietiaią į* ^ritiašias* iliitar-
ti> 

Mūsų tautinės kultūros lobiais 
rūpinasi kultūros taryba ne tik 
dėl to, kati mūsų gyvybė šiuo lo
biu laikosi, bet ir todėl^ kad mū
šą tautinė kultūra tautai pelno 
tarptautini pripažinimą". Mūsų 
tautinė kultūra, yra ir j^nklas už 
Lietuvos laisvę. Kultūros reika-' 
lams skiriamai dėmesys šioje se
sijoje neturėtų, likti nepastebėtas 
nei spaudos, nei visuomenės. 

Tarybos sesisja išklausys me
tinės veiklos-apžvalgą iŠ visuome
ninės veiklos. 133-nes išėjimas į 
politinės veiklos lauką kai ką py
kina, kai ką džiugina, nes tikį LB 
idėja žino, kad LB-nė turi du 
tikslus, kaip Liet. charta skelbia 
— pagrindini k atsitiktinį. Pa
grindinis - išlaikyti išeiviuose lie
tuvybę. Atsit&Snis - atkovoti Lie
tuvai laisvę, {iš prėl. Krupavi
čiaus PLB keliu). Šias LB pastan
gas tarybos sesija turės tinkamai 
vertinti. Sesijoje bus aptarti ir ki
tos beridruomėrninės pastangos* 
&ai£ baftdymas pasiekti senąją 
lietuvių atfivife, kuri jau nebe-
kaHja lietuviškai. Tam tikslui 
valdyba pradego Įeiti periodinį 
leidirrl "Sridges". kurį redaguo
ja yieępfrm, dr. A, Budreckis. 
Tai daromą su viltimi, kad ir jau 
nebekalban<Hrj8 lietuviškai seno
sios aterv-rjps artŽa los įsiKeš į Bend
ra^ ^p^afigas;-.'-. 

Į sesijos darbotvarkę nėra įra
šytas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimo, kuris įvyks 1978 
m., Įffetftirfia^ Nežinia, ką tary
bas prezidiumas Siūt> reikalu gal
voja, Jsett atrodo, ;• šioje sesijoje 
tM ••atstovavimas turėtų būti iŠ 
spręstas. Tarybos nariai gali ras-

Šioje sesijoje LB vykdomieji or- ti ir daugiau svarbių klausimų, 
kurie turėtų būti įrašyti į sesijos 
darbotvarkę. Tai padaryti leidžia 
LB įstatų para grafas Nr. 23, ku-
ris sako... "Susirinkus mažiau ne* 
gu dviems trečdaliams tarybos 
narių, sesijoje sprendžiami klau* 
simai, kurie nurodyti prezidiume 
iš anksto pasiūlytoje darbotvarkė
je". Tikime, kadU 8-sios LB tary
bos sesija bus darbinga ir joje d a* 
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SKELBIMAS 
4 butų mūras. Atskirt 
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TELEVIZIJOS 
M I 6 L I N f t S T f 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pan&viiHas ir Taisymas 

2346 W. 69th Sfc, tel. 776-1488 
HiumiiimmiMiiHumnuHsiimsnufiiiiir 
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R A M Ų R E M O N T A S 

PROSNAMA KAINA 
ir naujai įrengiu vonias. 

ir nan jas hibaa. Jrengin 
kambarius rūsy. Daiau. 

trt. 776-0882 po 6 v. 

d—ifat aokatua m nauju ątoga 
l-lų aukžrį iidfcuiis aamas. Naujfos 
garu SSdymas. nauja elektra. Dvijpa-
bai plato skrypas. Vakarą Marquett» 
Pise. PMmttges. $25,99a 

Oka 2 aiškia' gąžo Saldymai Ifeagtaj 
betkioe^as. G&r&aaa. $32,0y0.00 

« karna, -szidencija, tvirto moto 
PHe* parka, lafial jfldfeii touftbmrtei 

VALBIS REAL ESTATt 
3G25 West 71st Sti^et 

VA. 7S7-T300 aro* 73T-8S54 

P»tė'72ios ir Talnum raūrkris — 2 
bittai pi> 5 kari* If-etigtss sausas 
rūsys. Natrliįei ge*o pežias. Pirkgj'ui 
5 kamb. butas ir S370.00 nuomos. 
Nam-̂ is geras ir nebrangus. 

J*TQrnrs 8 butų. 19 njetų. Namas 
k:a:p naujas. Kabinetinės virtuves. 

! Brandos vomos. Sausas rūsys. Visi 
j butai užimti. Metams $20.8dfr nuo-
{mų. Įmokėti S2C.008. Vieta gera ~ 

nuo Kedzie į vakarus. Geras- pelnin
gas namas. 

PH* 72*os ir Troy. 6 kamb. 4 mte* 
gami. 28 metu mūro rezidencija. 

Mūrinis. 15 metų, 2 liuksus butai 
— 5 ir 6" kamb.: Prie 72-es ir Fra»» 
ciseo. Namas labai gėraš. 

Brofeeris P. ŽTJlfB AKB 

First Shm. 

ACTIVE VLASmCS INC. 
KKf)^. BntdM, Harwood Hgte. 
(7100 We«t) n o B e 807-7131 

i * t ! « » • 

Parduodamas namas — 2 butai po 
po 5 kamb. (3 miegami). Labai ge-

^ K * * * * * * * * * * * ^ ^ stovy. Naujai atrefndhtttotas, 
^irąuette Pke. Kreiptis į savinto-

SIUNTINIAI 1 UETOT4 
S. Ifmlmm St., OhhMco, 1H. 

oooooooooooooo«oooooooooo< 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDOS 

Ir 

mm H IVVatiS Visi tan-bos nanai. 

kaitis ir dr. Nelė Juškėnienė 
gy-dv-tojų moterų pagalbinis vie- į tuvišką veiklą. 
netas^ vadovaujamas I. Stankti- i 
tienės ir E. Azelienės. 

Vladas Seler.is. ilgametis ''Draugo" 
^orpspomJemtag Detroite, baigia 
sveikti ir vėl ruošiasi įsijungti į Ue-

Nuotr. J. UfBono 

— Visi ^aindža.m«( laikD 
trurnpumvL, o vig dėlto turime 
jo daug daugiau, negu žinome, 
ką su juo daryti* Mūsų gyveni
mas praleidžiamas arba iš viso 
nieko nedarantį arba nedarant 
nieko, ką privalėtume daryti. 
\*isada sfcufrdzialfteš, Ifat! mtfcstĮ 
dienų nedaug, o darome lyg jų 
mitų be galo. Šeneca 

t. BUBNYS —TfLttK 7-ffMI 
oooooooooooeoooooooooooooe 
•000000000000<X>000000«0000« 

S1UNT1NIH J L1ETUV9 
if kitus kraihis 

!TBIHfl?<SRAS, 4MB Artbt* Ava 
CM«?o. IC. « « « , M»L 927-BflBr 
K » O O O O O O O O O O O « » O O O O O O O O O O 

M O V I N G 
SERfiNAS p^rlcrausto baldus ir ki' 
tus daiktus. Ir iš toK miesto leidi
mai it pilna apdrauda. 

ras* — wa 

ką po 4 v. 
Pke. 
popiet tel. 7714311. 

Plainfield, I1L savininkas parduoda 
gražiai apsodintą, atremontuotą 244 
aukSto ūkto rezidenciją prie Route 
126, puse mylios nuo I — 5 keHo. 2 
butai, arba gaii būti S miegamų na
mas. Didele vieta daržui,. 24 vaišmo-
dZiai. Sieteliais užflafytas patlO: 
2 garažai. Daug priedų. Pamatę Įver
tinsite. Kairia $115,006. Su3ita*intui 
apžiūrėti skambinkite 8U 4M 383 .̂ 

SECURITY GUAfiDS 
F C i L OR PAKf TIMB 

• 18 TEAJiS A&TD OVBR 
MTALB OR FEMAlJfr 

* SE^n-RETIRKD 
* N<> EKRERIENCE NeCBSSART 

Ali Shitts, E^iecially nr*«k«ads. 
Able to pass polygraptt įtfcd b6n«able. 
Stc*t a t obee. E a m wail« yva leara. 

4413 W. HarrLson, Hilkide, BL 
Ę<Įųal -ORportunltt Bmployer 

FRBS FULIY Ft-RNISHED 
APAaRIMENT 

For rnature woma». la eseba^e for 
part time Cook-Housekeeper. Some 
Engiisr. necessary. 

Tet 728-1576 after S PM. 

Marąuette Pko. apylinkės ištai
gai reikalinga tarnautoja (te*-
ter). Su patyrimu ar be. Be ang
lų kalbos tori kalbėt ir Metu-
višfeai. Skambintį — 254- 4470. 

GIRL FRBDAY 
Vari^- čtUtiec Typili^. figure &ptt. 

tude reąuirėd. Selfstarter and 
rsliabiė, 

Gaii for appointiHent 327-2711 
SKJ0UD PLATINO CORP. 

i * * 3To. KlpatriA. Cbkaųco, DL 
m ^ » i i - • •>«• 

BELL REALTY 
i. BAOETIOUJB 

Am - TZMMt 

Budraitis Realty Co. 
nRATTirVfAI ĮVASBSŲ 

Or^irifjSiciia, tėvynė, tatrta ir ių 
pfofesijs it po dviejų metu, kai 
įarylcs XII LiPAirvių gydytojų su-
va^a\irnars, kvietė atsiiarftytf Ka-
rrasion if jie buš taip pat vaišm-
f!, kaip ir ClevTįlandas. 

Pokylio vadovė pristatė gydy
tojų atsten-us iš Delaware, flli-.j . . 
nois, Indianos, Kansas, Midi igan , ' ^^ g o t f l s 

NewYo^o,^rginiKOntario--į J o į^HUrrf—> šitaip yra dėl 
Kanados ir Ohio. Banketo daly-1 .. T Z 7 " J L L ^ a „„ 

. . . , , . , , ^ to. kad jie per daug cukraus šū
viai pne geros ŠOKIU kapelas sma- v a r t 0^& > 
gjai ir ilga: pasišoko. T;^ „ 

Sekmadienį, gegužės 29 d. gy
dytojai dalyvavo Dievo Motinos 

WELP WANTE» —. MAI.K AVO FLMALE 
V. Račmnas j a(mmf|mnf1,miHHii«HnfliWHHlWiW^^i^l«BiHi 

cnat t s IR SVEIKATA i 
Amerikietis dantų gydytojas ;£ 

E. Ceraskinas sako. kad JAV|£ 
gyventojai kaip taisyklė turi pri- į£ 
siauginę per daug «Vurio ir tuo j H 

nepakanka- i | 

S 
Jis sako, kad amerikietis vi- g 

Wilkes College - WSka Barre, Penu. 
C O L L E G E N U R S I N G 

F A C U L T Y 
ACADEMIC YEAR APPOlNTMENTSi FOit NfR^S fiDŪCATORS 
miU MINIMUM MASTERS DEGkfeE 1N THė fUNKAL AREAS 
0F PARENT CHILD NURfI?m. PRgtfARY CARi >HJRSaNG, MEM-
TAL/HEALTH PSYCH1AT1UG Mm^MC. MEDICAL - StJRGaAL 
NUKSING. AND CONTimmG ElMJCATlOf?. ^,5frlOSS AVAIL-
\BLE AUGUST 1ST, i«77 IN A IfcCCALALTlt • TE ?RtJGRAM. 

MARIJA JiOKOKlBtt 
V Y t A t l A S ZrSAT-SKAS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
I>abal pn«pridawjamos gera tS^M 

a*™ \P. «9tb št. rjfitojgio, ttt <nMsa 
TF.U — WA 5-27S7 

^oo©oo<>oč^6fe«<Jč*e^Wr^o-c-ooo* 
NAMŲ AJPMUHTMAS 

T»foaa seno" tr Įfndetlu riS-nJne pe 
Ittm. Pigiai išralan taipsd MyrtDiai 
ir pMdlrba d?1 duja. irt«hj r«*&*B* 
MdftnTue. Kreiptis 

A- BANYS — M, 147 $S& 

3 akrai žemes, 2 nonai, 
dss. Prie 1 -̂Ctbs ir A«*or. $8?,008. 

iLeratmte — 2 mūro BAMI po 4 bato*. 
j 10 mettt afeniimo. Kaft« $1^,0^0. 
12 bwtq mOtas. Li&ai ?er*i pfižKJ-
rė»s. Prie- 63««OS it Ko&enakr* — 
S!»5,00», 

8348 So. Ard** Aveano, W31o^ 
SpRags, 3L, 8 Kamo. (3 mjeg.) našeo 
bursgalo*. įrengtas tUSys, 2 nteS. mi
ražas. Ptatus iotaSk $4€55W. 

S ateganMt tn*. r*#*«w<i* so pfl- \ 
mt -?algoiauojo. 2 nw*. mūro 0tr» r 
^^, Prj,. SG-«3s IT Mozs»t. į 

8 moderstfc omaL Labai gerai lSoj* 
sytas namas. Visi butai po 4 ttflnb. 
Apyi. 55-os ir Kedzie. 

68 aJrrg fanuo | pfetrahartas »•» 
Lemont HL Galima išdalyti sklypai* 
sau;.;: statybai. Kaina $5500 už ak?ą 

— OPPOBTCNRDK 
M- • • • " ' t j - : - t - i n i i _ 

ftte"<luo<la«Mt taverna ir 3 butai — 
2 po 5 kambarius ir 4 kanlb»riai^ 
OaraifcB. Geroo pajamos. Kaina — 
144,090.00. 2997 W, 5» 3L 
metu krtfpuo i —• 

WaH»r — tek *47-774^ 

• M M l l I l I 

PA m PAGRAiam-A 
LAIDA 

dutiniikai sunaudoja per metus g S A L A j į Y ^ ^ R A N ^ coMMfiNSUUAIt vrrE"" FBUCATK)N AND 

N^uo!alinės Pagalbos bažnyčio
je lietuvių pamaldose, o po pa-
rftaJdų padėjo vainiką prie pa
minklo mirusiems ir Žuvusiems 
gydytojams prisiminti. 

Po pietų mokslinių* pas^aftų 
cMalr Cleveiando klinikų Bunt 
auditorijoje. Gydytojai ir gražus 
lietuvių bui-ys išklausė gerai pa-
ru*£lu trumpų prarte?lmų ap*e 
p*s£u?:ri£s rhėdicfnis naųjienars. 

Tir. Vtktemarss Bfeflpss; Ohio 
State imtv*8fSiteto medicinas k«-
legijcs asist prof., siioeiv af4t; 

115 svarų cukraus, o tai reiškia, 
kad jis ištisą parą suvalgo jo po 
arbatinį šaukštelį kas 45 minu
tės. 

Tokia, statistika jam atrodo 
pasibaisėtina. Jeigu. sako. jis Į1 
sumažintu cukraug kiekį, tai į g 
maliau sirgtų nemiga, rečiau' s 
jam baigtų galva, rečiau ji kan-1 s 
kintų kojų raumenų mėšlungis, f 

| PROFESSIOKAL BACKGH&IND. 

Ssod Resome Of Ofcli 

— Nesi pakeAfs ianogaus dėl | 
tft, tS& 46 ^ Stttildįa. ^ 

* * * * * * ^ 

(717) 824-461!, ftHtffen 2*M 

WILKES COLLEGE 
WfftM-iirravNs 11713 

iniiiiinimniii'iiiniiiiiir 

ftntfl»niimiiiiuinitiirmittirhri«mitHiit 
KR BEiKT? ^mrniŲ 

KORTELIU? 
Vtattlnlų kertelių o«idoitma» yre į 

pAios paprotys. Biznieriai jat 
plaflal naudoja, S«t tieka i r f l s t 
MBOBĘ ststovama turėti gražia 
vttttmas leortelsB 

b a k u t i s i "Drauges" adminis 
tiaulją Tisais panaaiais reikalaia 
Būatte pst—lrlnrl mūsų patams*) 
am 
• • t i t tHt»MWtH»Mtl t f l l l f * IHtmlf»M»l •«*»»« M* 

BUTŲ NfJOilA*mA& 
Parir.kstBse WSOMIBBBSSS 

£243 W. «rd » . tai 7«^ew 

istsafe Beptintą laida Stoa papiia-
itat virimo knygo*. j ; DauJbardie-
nė TŠ patjksllnn ir pagrasino lią 
laida aaufefa paruofteafet. 

Tai gBriaaaia dovana msajtfto. 
fttronom ar m&rt5em. Daugelis ap-
<lwmo5a kitataučius supaMudin-
dami jaos SU HetufMIru n*Wai ir 
Tirinm. Si Myga yra sukėltMt la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki-
«twjči^ darbą vištose ir orsa&iza-
cijb^. 

Ssyga yra IsfeM grsBsi Jfišta h* 
su spalvotomis iHiistracijoania. La-
bai ^togi vartejii»ni. 

tTSiw?alrvkJt*» rsapftj-
MtATH*"*.̂  Ifcvga *krri«S 

4545 Wr̂ 4. 6 M Street 
*" *" • 

Kama «,0d. PrMiSfti? ^ eėntus 
pašto išiaidoraS. IH»»e« gyreiat©-

20 centų mokesčianjs. 
•iiiiiiitnHtitiHniiintsa* 

llllllllimilllllHIHUHIi» 

A. V I L I M Ą S 
M O V I N G 

Apdrattttas perkraastymas 
{vairia statuma 

•Prf- «a ST6-1»8 arha 

i IrtlIlHUflIlHflItMiniftMM 

• i" • . » • • 

-jų S S S | »ri«. Į vakarus au© šail-
fo-ata A*e A^ii parKo, 

« h n n mSf F»ii'rf'»e» gfe,lfcjpSfla į 
Ma-ąaa*t« Pke. 

Š 1 M A I T U RE&LTY 
tnsorance — Inemne Ta% 

2951 W. fl^d Street - ««.7»78 
ISirao*. ?,\< ka«b «vi«ms batss 

moteriai. Arti krautaVių ir sv. Aa* 
tano bažn. Cicero. Skanilrtnt tarp 2 
ir 5 v poCMet td. 662-5T46 

ANTANO VAICIULAMIO 

Vakattis sargo namely 

skalsai* die*wsJty>? 'iMa^a". 

rtras^l jto te»4a btrvt> ifbasta Na* 
priklau.<toTūO)e Lietuvoj kr rurAja <b» 
dat( paftasama. <3 lakia saatnyts 
haaals aaajals apsakymaj* 

ūtekyisas akĮsu — OHAOCAA, 
ąm W. ftrt ftraet Chicagr>. IK MES. 

Kntsa - ItOa. MB ptt*. fltoftjaus 
* • S i i irai i f u l n • * t isaa« i ^ k ^ J j 4 A M ^ f r /ftlfe 

gyvaaMfai pratoDn pnaau 3% (M 
- - - — *— m 

* * k 

Platinkite <1>«Qgfn . 



mmm 

K K VALERTTl s -\ V v 

Šeštadieni, birželio .11 d. rytą, 
ilga laidotuvių procesija po ili-
«ų.#i'ė. M. Mari jo? Gimimo baž
nyčioje į Šv. Kazimiero lietuvių 
ka|įne§ palydėjo vos 53 m. am
žiaus sulaukusio a. a. Valerijaus 
Jasaičio palaikus. V. Jasaitis, 
po -sunkios ligos pradėjęs sveik-
fįiStaigiai .mirė birželio 8 d, va
kare, palijęs mylimą žmoną 
Ęįžną. brolį Joną, seserį Agnę 
]£įiien.ę,ir k^tus gimines bei di
dėlį būrį draugų. 

• • -

Valerijus gimė 1923. VIII. 15 
Mažučių kaime, Vilkaviškio aps.; 
Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. 
Vokiečių okupacijos metais da-i 
lyvavo rezistencijoje, platino 
pogrindžio spaudą. 1944 m. va
sarą su motina, broliu, sesute 
ir kitais paliko tėviškę, paliko 
nebaigtą gimnaziją ir pasitrau-
kė į Vakarus. 1946 m. Doerver- j rugphičio 28 
dene, V. Vokietijoje, baigė lie
tuvių gimnaają ir trejus metus 
studijavo inžineriją Pabaltijo 
universitete Pinneberge. Atos
togas praleisdavo pas motiną, 
gyvenusią Seedorfo, Stadės. De-
dėlsdorfo ir Diepholzo stovyklo
se, nes anglai stovyklą vis kil
nojo iš vietos į vietą. Valeri
jus visada apie save jungė bū
rius draugų, nes buvo socialus, 
atviras ir draugiškas. 

A. 6. Valerijus Jasai t is 

metu . - te is ingai .pas tebė jo , k a d 
BU kiekvieno a k t y v a u s l ietuvio 

mirGnu vis labiau tolr-
ir prieš mūsų tautos okupan
tus. Atsisveikinant su velioniu 
Evans laidotuvių koplyčioje, po 
atkalbėto rožinio jokių oficialių 
kalbų nebuvo, tik brolis, .Joną* 
Jasaitis, taręs trumpą žodį šei
mos ir giminių vardu, atvėrė 
vieną epizodą iš 1944 m. pava
sario. Tada reikėjo atlikti re
zistencinį uždavinį. Uždaviniui 
atlikti buvo trys kandidatai, 
bet visgi jį savanoriškai prir
ėmė Valerijus. Uždavinį atliko 
ir į savųjų tarpą laimingai su
grįžo. Praėjus 33 m. vėl staiga 
išvyko ten, iš kur jau niekas 
nebesugrįžta. V. Ramofas 

; j i i l i Į Į i Į ĮpĮi 

ETROITO 2LNIOS 
( A t k e l t a i š 2 p a s l . ) 

- r u g p i ū č i o 31 d. 
V ą s a g o j e • moks l e iv ių i r 

j a u n a č i ų — l i e p o s 17 — liepos 
31 d. 

N e r i n g o j e — m o k s l e i v i ų i r 
j a u n u č i ų — r u g p . 14 — rugp . 
20 d. 

Los A n g e l e s — moks l e iv ių i r 
j a u n u č i ų — r u g p . 27 — r ū g s . 
4 d. 

Į v a a s a r o s s t o v y k l a s ruoš ias i 
važ iuot i D e t r o i t o a t e i t i n i n k a i 

j s t o v y k l a u t i i r v a d o v a u t i 
j m e t a i s j a u n u č i ų s t o v y k l o s pro

g r a m ą D a i n a v o j e r u o š i a savie-
vyko į J A V i r aps igyveno Chi- jį d e t r o i t i š k i a i , v a d o v a u j a m i 
cagoje. 1952 m . vedė Eleną j a n i n o s U d r i e n ė s . J a i t a lk in in -

1950 m. Valer i jus J a s a i t i s a t -

v a d o v a u s p a t y r ę menia inka i : 
k e r a m i k ė d r . M. Gaižutienė i š 
Ch icagos , medž io drožinėjimo 
e k s p e r t a s V. Veselka, muz i 
k a s F a u s t a s S t ro l i a iš Chicagos. 
Ta ip p a t k i toms sritims bus 
kva l i f i kuo t i asmenys. P i r m ą 
s t o v y k l o s v a k a r ą pasakėčią vai 
k a m s s u v a i d i n s žinomas D e t r o i 
t o l i e tuv ių a k t o r i u s K. B a l y s . 

Ša l ia v i sų užsiėmimų b u s p r o 
g o s v a i k a m s i r arkliais pa jod i 
nė t i . V a i k a i s m a g i a i ir n a u d i n 
ga i p r a l e i s la iką lietuviškoje, 

Šiais I k r i k š č i o n i š k o j e dvasioje h* g ra 
žioje g a m t o j e . 

I š D e t r o i t o apylinkių n o r i n t i e 
j i s a v o v a i k u s (pradžios m o k y k 
los m o k i n i u s ) s iųs t i j š ią s to-

Moksleivių ettfti. ..,;ų jįjytmgos 
pirm- Saukus Čyva* • umuue -Pi-
kūnaitė dalijasi įspū . >> Dainavo
je, ateitininkų šaįnu ? -šventėje 

Huotr. J. Urbono 

— AIras Šukys, eiklios jūrų 
šaulių icūopos Oet: ite pirminin
kas, kuopos 10 nvtų sukakties 
proga, dėkodamas "Draugui" už e v a -
gražu reportažą, įteikė 20 dol. aū-
ką. 

KLAVSIMAIS 

Venecijoje įvyko keturias die
nas užsitęsę katalikų ir evange
likų ekumeniniai pasitarimai. 
Jų tikslas buvo — tęsti prieš 
kelerius metus pradėtą teologi
ni dialogą evangelizacijos klau
simais, konkrečiai siekiant nu
statyti tai, kas jungia ir skiria 
katalikus ir evangelikus, vyk
dant žmonijos išganymo ir evan 
geli jos skelbimo misiją. Atviro
se diskusijose išryškėjo, jog kai 
kuriose srityse katalikų ir evan
gelikų nuomonės pilnai sutam
pa, nors nebuvo nuslėptas f ak-, 
tas. kąd kai kurįais klausimais 
dar yra šhio metu nenugalimų 
pažtūrų skirtumų. Venecijoje 
įvykusiose diskusijose katali
kam atstovavo Krikščionių Vie
nybės .sekretoriato nariai, o 

Bažnyčiai — tarp
tautinė evangelikų kunigų dele-
tegacija. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, TBT7 m. birželio men. 16 d, 

Pranešame, kad po sunkios ligos 1977 m birželio 14 d.. 9 :30 
vai. ryto mirė suiaukusi S2 m. 

A. t A. ZUZANA GIROVAINTTĖ 
Gimė Lietuvoje. Kontautvių parap., Telšių apakr. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Gyveno Chieago, 111., Brighton Parko apyl. Vokietijoje g y 

veno Hanau stovykloje prie Mittenwaldo. 
Priklausė Balf'ui, Skaatėma. Aivudui. Vas. 16-tos Gimn. i r 

Lietuvių Bendruomenei. 
Kūna» pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Cal i -

fornia Avenue. 
Laidotuvės įvyks penktad, birželio 17 d. is koplyčios 9 va i . 

ryto bus atlydėta į gvč. }i. Marijos Nekalto Prasidėjimo p a r a 
pijos bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos uŽ vel ionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta i kapines. 

Mimataitę ir visą laiką dirbo kauja programos paruošime Va j vykią prašomi registruotis pas 
braižykloje. Priklausė ir buvo lentina Žerniauskienė, Jadvyga Į Gintę Damušytę tel. 354-0746 
aktyvus narys trijų pagrindinių Damušienė, Valius ir Ulė Gra- [ ar Darių Mičiūną tel. 535-2724 
organizacijų; Lietuvių Bendruo 
menės, lietuvių fondo ir Balfo 
Abu su žmona labai mėgo lietu-
tiška knygą ir spaudą. Nekly-
siu pasakęs, kad beveik visos 
išeivijoje išleistos lietuviškos 
knygos Jasaičių buvo nupirk- j 
tos, perskaitytos ir po to įri-j 
kiuotos į didžiulę jų biblioteką, j 
šiferi jus buvo tikras pareigos I 
žmogus ir giliai jautė pareigos 
atsakomybę, nors į tokį platų į 

visuomeninių pareigų barą, ku-; 
ffefce Ogesnį laiką gyvai reiškė- j 
Ę O P brolis Jonas Jasaitis, Va- Į 
teffjus niekad nėjo. Jis buvo ir j 
pasiliko eiliniu ir kartu parei- į 
gingu bendrinių lietuvių orga-! 
nizacijų nariu. Didžiai vertin-
damas "Dainavos" stovvklavie-1 
tės reikšmę ypač augančioms1 

kartoms, Valerijus aktyviai da-į 
lyvavo "Dainavos" stovyklavie-1 
tės rėmėjų eilėse, padėdamas Į 
darbu ir pinigais. Besimokyda- i 
mas gimnazijoje ir universitete, i 
šoko tautinius šokius, po vedy-Į 
bų abu su žmona daug keliavo. 

Gaila, kad mirtis iš gyvųjų 
tarpo taip anksti išskyrė akty-
v ^ i r pareigingą lietuvį, vyrą 
fc^lsrolį, nes a. a. Valerijus Ja
saitis kaip tik buvo vienas iš tų, 
kurie sudaro gyvąją lietuvių 
tautinę bendruomenę išeivijoje. 
Ksn. V. Zakarauskas pamoksle, 
pasakytame laidotuvių 
ja ' • - — - — — 

Žuliai, dr. Romualdas ir Graži- į iki birželio 19 d. Moksleiviai 
na Kriaučiūnai, Roma Petru-; (gimnazistai) registruojasi pas 
sevičienė, Jurina Rugienienė ir; globėją Lilę Gražulienę. 
Narimantas Udrys. Stovykloje i <?. Damvšytė 

įįpįįįį!**.**':; 

\ 

I* 

-msm& 
Sendraugių pirmininkas Leonas Bajorūnas kalba Detroito at-kų šeimos 
šventėj Dainavoje Nuotr. I. Daraušytės 

žmoną 

n u c 

M I N I O T Ų 

r k a r t u 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

G0LF Ofe 
ASSOCIATES 

«SA1. ETATE 
— \ 

Veron*ea Jakusnvas. Realtor 

Jeigu jdoraaujatts jsigyti šioje 
apylinkėje aekUnojamo turto nuo-
IJSvybe, maloniai jums patarnaus 
^Vieronikos Jakušovienes vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9 — 4:30. 

6705 Guif Blvd, 
S t Ptetersbarg Beav», FL . 33706 
: Tel. 813-3*7-1791 diena arba 

013-360-6744 Nfcafci 

Pranešame giminėms, draugams h- pažįstamiems, kad ItfH 
m. birželio 15 d. tragiškai mirė 

A. t A. STASYS NUTAUTAS 
Lietuvos Karraomeites Kūrėjas-"*^ a-tori*. 

^Gimė Šiauliuose. Lietuvoje. 1899 metais 
Gyveno Sodus. Michigan. 
Liko dideliame nuliūdime žmona Ona (Sobiytė), 2 dukterys 

Alma Adamkienė, žentas Valdas ir Dana Daugirdienė. 3 anūkai: 
Laura . Ju rg i s ir Marius. Lietuvoje 2 broliai FeKksas ir Domi
ninkas su šeimomis ir kiti gimines, d raugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 6 vai. vak. Mažeikos-fcvans 
koplyčioje. d845 S. VVestern Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštad„ birž. 18 d. 10 vai. ry to bus gedu
lingos pamaldos T. Jėzuitų koplyčioje. Po pamaldį iš koplyčios 
bus nulydėtas ir palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
_ 

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentas ir anūkai 

Laid. direkt . Evans ir Sūnūs, tel. R E 7-860f, 

« * • 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GtUNYCIA 

2443 WEST «trd STREET 
fMafamk PR 8-0833 ir PR MS34 

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gfltfe Brtehlų I««Otuvė. 

TfBE DAIŠY STORE 
ibry, Oak lauru 

T«L 489-1318 

V I E N O S A I S T R O S I S T O R I J A 
Šis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M, Unamuno, 
Pradėjus romaną skaityti — nenoriai sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau- j 
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W, 63rd St„ Chieago, B, 60S29, KaJ-„ 
aa tu persiuntimu — $4.25 

VIENERIŲ METL* MIRTIES 
SUKAKTIS 

• • %^fy-w?^:^c:«)ĮS!^^JPs? 

. - - - * f r ^ J K " •-' 

Agota Pietuškienė 
šiandieną, birželio 16 d., suėjo metai, kai tu iš mūsų tarpo at

siskyrei, brangioji mama. Tesuranda tavo siela amžinuosius namus 
begalinuiuose žvaigždynuose ir aplanko gimtuosius namus, į kuriuos 
vis tikėjaisi grjžti 

Negailestinga mirtis tave taip staigiai ir netikėtai atskyrė iš 
mūsų tarpo. Liūdna be tavęs. Paliko didelė tuštuma. Žinom, kad tu 
pas mus nesugrįši, bet tavo dvasia visuomet su mumis. 

Jos prisiminimui buvo atlaikytos šv. Mišios Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje Kennebunkport, Maine.Tėvų Jgzaitų koplyčioje ir Šv. Kry
žiaus bažnyčioje Chicagoje. Prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti ją savo maldose. 

v 
Liūdinti duktė Irena ir žentas Vytos Radžiai. 

Ada 

1 1 A. HELEN PHILLIPS 
JOCICTE 

Gyveno 2513 W. 57 Street . Chieago, Illinois. 
Mirė birž. 14 xJ., 1977, 9:05 vai. ryto. wriaukus 75 m. amž 
Gimė Chicag-o. tllinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony Phillips Jr. , 

marti Agnės. 3 dukte rys : Lorraine Slykas, žentas Frank, Doro-
thy Zrenda. žentas Steve ir štephanie Mader. žentas Nicholas. 
16 aaūkų, 12 proanūkų, sesuo JuHa Schultz. dukterėčios ir sū-
aėnai. kiti gimines, draugai ir pažjstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Anthony PhiBips. 
Priklausė šv . Teresės dr-jai, buvo jos pi rmmmkė; Marijos 

Gimimo parap. Motinų klubui, buv. pirmininkė; š v . Kazimiero 
Seserų rėmėjų dr-jaį, K. of C. Cardinal Mundelein Women's 
Auxiliary ir St. Adrian's Senior Čitizens Club. 

Kūn£» pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
"Western Ave. 

LAidotuvės įvyks penktad.. biržeUo 17 d. iš koplyčios 10 
vai. ry to bus atlydėta j gvč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią.. MiSPioįe ̂ y * s gedulingos pamaldos už velionės sielą Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

kai. 

Nuoširdžiai Icviečiaate visus: gimines, d raugus ir pažjsta-
ėalyvanti « a s e laidetejvese. 

N'uii*dę: %a«K. d«kie*ys. marti, Sen*ai, aaūka i ir proanū-

LaMotuvių direktorius Evans ir Šlinūs, tel. R E 7-8600 

Ctse k Evaldas Veteckiai 

A. t A. Dr. DOMUI JASAIČIUI mirus, 
jo žmona SOFUJJ, dukrą ElENJį ir sūnų STAN] ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame. 

A. t A. VALERIJUI JASAIČIUI mirus, 
jo žmonai Elenti Jasaitienei reiškiame gilia 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Kretiną, Šigiftt ir danpnrii Kaunai 

Giminės, draugai ir pažįstami prašomi 
se ir laidotuvėse. 

rauti sermeny-

Nuliūdę: 4*» g l ob t a i Karolis ir Viktorija Berruiiai. 

Laid. direkt Petras Bieliūnas, tel. LA 3-3572 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

E U D E I K I S 
LMD0TUYIŲ DIREKTORIAI 

OOYYDAS P. GAIDAS !r GĖRALOAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4S30-84 South Callfornla Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

W)5-07 Se«th H«rmltage Avenue 
Teleksas — YArds 7-1741-2 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T I V A S iK SUKUS 
T E T 8 MODEBNMKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So, SOth Ave., Ctcere T0wnhall 3-2i08-t 

AffiATt AUTOMOBILIAMS gTATTTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos f*o#*«i.. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir UORYvMS LABANAUSKAS 

83m 9 0 . LITDANICA AVE. Tel. YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LA0U1MC) 4r S0N0S 
M14 W. 23rd PLACE TeL Vlrgtafai T-6*TPB 
2424 W. «Sth STREET TeL REpublic 7-121S 
11929 S«athwest Hlffhway, Palos H11K HL TeL 974-4410 

PETRAS UELIONAS 

4S48 SO. CALEFOBKIA AVE. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. birželio mėn. 16 d. 

X Kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, Marijonų vienuolijos vy
riausiojo vadovo pavaduotojas 
ir Šv. Kazimiero provincijos 
atstovas generalinėje taryboje 
Romoje, atlikęs Įvairias parei
gas Amerikoje ir Chicagoje pa
buvęs kurj laiką pas savo tėvus 
bei gimines, vakar išvyko į New 
Yorką, o iš ten lėktuvu vyks į 
Portugaliją lankyti ten dirban
čių Marijonų vienuolijos narių. 
Po to grįš į Romą. 

X Inž. Ant. Rudis tik ką su
grįžo iš Venecuelos. Ten daly
vavo atsisveikinime dr. Vyt. 
Dambravos, kuris, gavęs pa
aukštinimą, išvyksta Public 
Affairs konsulo pareigoms į 
Salvadorą. Dalyvavo daug 
amerikiečių, venecueliečių ir 
diplomatinių atstovybių narių. 

X Dr. V. Klemas nuo liepos 
1 d. persikelia vieneriems me
tams gyventi Washingtonan, 

X Marija Rudienė, 
centro vald. pirmininkė, grįžo 

x DaiL Juozas šodaitis, ; 
Union, N. J., ligi Šiol y ra gra-

Balfo l i ^ c u būdu padaręs keliasde- j 
1 bimt Jie t. knygos ženklų — eks- i 

į ~ Š t Franciscorku"r""jT skaitė • * * kurie -uąlaukė nema 
paskaitą Business and Profes-
sional "VVomen's organizacijų 
suvažiavime. Ta pačia proga 
turėjo pasitarimą su San Fran-
cisco Balfo darbuotojais. Vieš-
nią globojo San Francisco Bal- nė> Kriauceliūnų vardo Montes-
fo pirm. A. Vai tkus . M. R u d i e - ! s o r i V a i k l * nameLų vedėja, yra 
nė dalyvavo ir šv. Jono bažny-! Paguldyta šv. Kryžiaus hgom-
č-os, San Jose, klebono kun. V. N į 618 kamb., ir laukia ope-
Pavalkio 40 m. kunigystės su- į r a c l J o s - L « o n e i *&£** *? 

dytis bent porą savaičių. 
x Pulk. Karolis Dabulevičius, 

ža dėmesio. Šiomis dienomis jis 
mums vėl atsiuntė jo pagamin
tus penkis naujus ekslibrisus. 
Dėkojame. 

x Mokyt. Janina Jukaevičie-

buvęs Lietuvos Karių-Veteranų 

kakties minėjime. 
X | moksleivių a-kų Daina

vos stovyklą autobusas išva-
žiuoja sekmadienį, birželio 19 *&*&» pirmininkas, veiklus 
d., 8 vai. ryto iš Cicero nuo pa- 'Chicagos betuvių visuomenėje 
rapijos mokyklos aikštės ir 9 v. 
ryto iš Chicagos nuo Jaunimo 
centro. Stovyklautojai renkasi 
30 min. anksčiau. 

X Žurn. B. Railos knygos 
"Bastūno maišto" pristatymas, 
pačiam autoriui dalyvaujant, 
Įvyks šį penktadienį Jaunimo 
centre, 7:30 vai. vak., o ne 8:30, 
kaip per klaidą buvo paskelbta. 

X Ukrainiečių radi jas Chica
goje savo programoje paminėjo 
1941 metų masinius trėmimus 
iš Lietuvos. 

X B. A. Racevičius, St. Ca-

bus vienas paskaitininkų l i e t . 
Šaulių sąjungos kultūrinėje po
pietėje, kuri vyks Union Pier, 
Mich. 

x "Speak u p ' \ Kanadoje lei
džiamas laikraštis, šį kar tą ra
šo apie Romo Kalantos tragiš
ką mirtį ir jo įtaką laisves troš
kimams okupuotoje Lietuvoje. 
Šis numeris skir tas gegužės — 
liepos mėnesiams. 

X U. Celevych, ukrainiečių 
veikėja Chicagoje, tarp savo 
tautiečių y ra surinkusi apie 
300 parašų už Nijolės Sadūnai-
tės išlaisvinimą. Taip pa t uk 

pridėjo 15 dolerių auką. J is parašus įr priimti rezoliuciją N . ' džia ir taip p a t lietuvių t oms 
skelbiamas 'Draugo' ' Garbės Sadūnaitei gelbėti. i okupacijoms pasipriešinimas. 

x Juozas ir Elena Jan iūna i Įdomiausia, kad visi ekspo-
gyveną Stratford,^Conu,^ b u v o | n a t a i kurių nepapras ta i gausu, 

y ra Broniaus Kviklio, kur i s i r j 

prenumeratorium. Labai ačiū. 
x Dr. Kazys Alminas iš Loup 

City, Neb., savo laiške "Drau- j atvykę į Chicagą dalyvauti bro 
gui" nusiskundė blogu pašto! ljo Liongino ir Leolialijos Janiū-
patamavimu ir r a šo : "Sutarti- nų dukters Lili jos vestuvėse 
nai spaudžiant pašrą gal gautų- ! Lilija Janiūnaitė sukūrė šeimos 
si koks nors pagerėjimas — j židinį su Geraldu Can Cura. 
Vox populi — vox Dei". Palin-. Svečiai iš tolimų rytų per savo 
kėjo sėkmės dienraščiui ir pri-; brolį "Draugui" prisiuntė 10 
dėjo auką. Ačiū. dol. auką ir išreiškė pasitenki

nimą dienraščio informacija 
"Draugą" jie skaito daugelį 
metų. Už auką ir prisiminimą 
nuoširdus ačiū. 

X Bronius ir Antonija Klio-
riai, St. Petersburg Beach, Fla., 
žinomi pedagogai, skautininkai 
ir visuomenės veikėjai, anks
čiau gyvenę Cicero lietuvių ko
lonijoj, atsiuntė malonų laišką, 
prenumeratos mokestį i r dar 
pridėjo 25 dolerių auką. Jiedu 
skelbiami "Draugo" Garbės pre
numeratoriais. Nuoširdžiai dė
kojame. 

x 

kur jis praleis savo "sabbatical" therines, Kanadoje, prie pre- j r a m į e č i ų moterų organizacijos 
NSF įstaigoje. Todėl prašome j numeratos metinio mokesčio 
trečiojo mokslo ir kūrybos sim
poziumo reikalais į prof. Klemą 
kreiptis šiais naujais adresais: 
Namų — 4521 Harling Lane, 
Bethesda, MD 20014. Raštinės 
— Division of International 
Programs. National Science 
Foundation, "VVashington, DC 
20550, tel. (202) 634-7930. 

X Karolis Milkovaitis, Lietu
vos Šaulių sąjungos centro val
dybos pirmininkas, dalyvaus 
sąjungos rengiamam kultūrinia
me savaitgaly ir pasakys atida
romąją kalbą. K. Milkovaitis 
daug dėmesio skiria šaulių są
jungos organizaciniams reika
lams, nes stipri organizacija 
gali atlikti didesnius ir svarbes
nius uždavinius mūsų tautai ir 
kovai už Lietuvos valstybės 
laisvę. 

X "American Security Coun-
cil" birželio 17 d. 9:30 vai. va
kare televizijos vienuoliktam 
kanale rodys dokumentinį fil
mą, pavadintą "Price of Peace 
and Freedom''. Vertas pažiū
rėti. 

X Jadvyga ir Adolfas Pupe-
liai, visuomenininkai iš St. Pe
tersburg Beach, Fla., atvyko į 
Chicagą ir, atsiradus įvairių 
reikalų, pasiliks iki rugsėjo 1 
d. Apsistojo pas dukrą Laimą, 
Cicero, UI., kur gyveno prieš 
išsikeldami į Floridą. J . ir A. 
Pupeliai aplankė "Draugą", įsi
gijo naujų knygų ir pasidalino 
įspūdžiais iš visuomeninio gy
venimo. 

X "Amerikos Lietuvių Tary
ba'*, parašyta L. Šimučio, kai
navusi 10 dol., dabar papigin
tai parduodama už 3.35 dol., 
kreipiantis į "Draugo" admi
nistraciją, (pr.) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais i r priei
namais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (pr.) 

X RAŠOMOSIOS maš. lietuvišku 
raidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St, 
Ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J L. Giedraitis, 10 Barry Dr„ E. 
Northport N. Y. 11731 (sk.) 

NAUJA DANTŲ GYDYTOJA 
Birželio 3 d. Dinois universi

teto odontologijos mokykloje 
Irena Skiriūtė - Jurjonienė ga
vo dantų gydytojas - chirurgės 
diplomą. 

Prieš ketverius metus I rena 
į odontologijos mokyklą įstojo 
konkursiniais egzaminais, nes 
kandidatų buvo didelis pertek
lius. Į temptos studijos ir ryž
tingas darbas atnešė gražius 
rezultatus. I š 132 odontologiją 
baigusių studentų Irena su ki
tais 18 buvo atžymėta Specia
liam garbės sąraše. I š pas ta -

Birželio 12 d. Liet. Fronto bičiulių rūpesčiu. Chicagoj s buvo suruoštas Lietuvos partizanų — Lukšos Dau- į rujų tik keturi , ka r tu ir Irena, 
manto ir kitų, už laisvę žuvusių minėjimas. Čia matome dalį svečių. Iš dešinės; inž. J. Ardys (minėjimo va- įgavo dantų gydymo kabinetus 
dovas), Br. Nainys, Br. Nainienė, dr. K. Ambrozaitis, vysk. V. Brizgys, gen. konsule J. Daužvardiene, 
dr. Nijolė Lukšienė-Paronetto. J. Damušienė, dr. A. Darnusis, Br. Kviklys (parodos vadovas). 

Nuotr. Jono Kuprio 

KOVOJANČIOS LIETUVOS 
DOKUMENTINĖ PARODA 

Birželio 12 d. Jaunimo centre , i kaip pavyzdžiui Kupiškio parti-
Cbicagoje, buvo paminėti par- j zanai. 
tisanai, žuvę u ž Lietuvos laisvę, į Be nuotraukų, laikraštėlių, 
ir partizanų v a d a s Juozas Luk į plakatų, piešinių, apsčiai įvai-
ša-Daumantas. Ta p r o g a tose Irių leidinių, daugumas išleistų 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— JAV ir Kanados lituaoisti-

universitete tolimesniam savo 
profesijos gilinimui. Čia I r ena 
dar dvejus metus specializuosis 
vaikų dantų gydymo srity. 

Tam pačiam Illinois universi
tete Irena Jurjonienė anksčiau 
yra baigusi biologiją ir gavusi 
magistro laipsnį iš viešojo svei
katingumo mokslo. 

Visą savo sėkmingą studi
jų metą I rena buvo veikli atei
tininkė ir uoli visų Jaunimo 

tinė paroda, kurioje įvairiais 
dokumentais, p lakata is , nuo
t raukomis ir knygomis pavaiz-

suvažiavime ji skatino rinkti [duota Lietuvos okupacijos pra-

pačiose patalpose buvo suruoš ta Vakaruose, iš kurių matome, j nių mokyklų mokytojų ir Jau- kongresų rengimo komitetų na-
Kovojančios Lietuvos dokumen I kad mūsų informacijos srityseį nimo studijų savaitės paruošia- rė ir talkininkė. Jos laimėji-

padaryta jau ne taip maža. Yra j mieji darbai vyksta sėkmingai. į mais džiaugiasi vyras Stasys, 
Įvairiausių leidinių anglų, vo- j Kviečiami paskaitoms kompe- j ! ėvai Regina ir Klemensas Ski-
kiečių, prancūzų, ispanų kalbo- j tentingi paskaitininkai, svarsty- j iai ir brolis studentas Ričar-
mis, nekalbant jau apie lietuvių j bų dalyviai, patyrę pedagogai, j i a s , o taip pa t ir visa lietuviška 

Jaunimui tautinių šokių, lietu-1 visuomenė. Sėkmingų studijų 
vių kalbos pasitobulinimo ii j užbaigimui atžymėti Irena i r 

Be šių, taip 1 Stasys Jurjonai sukvietė savo 
studijų draugus ir savo tėvų 
artimuosius jaukiai puotai savo 
namuose. 

Dr. Vaclovas šaulys kalba apie 
anesteziją Liet. katalikų mokslo 
akademijos Chicagos židinio su
ruoštame susirinkime birželio 12 d. 
Jaunimo centre. Nuotr. M. Nagio 

mas čikagiškis, nusipirko "Drau
ge" knygų už didesnę sumą. 

x Brighton Parko U e l u \ i ų 
Namų Savininkų Draugija, bir
želio 18 d., šeštadienį, Vyčių 
sode-salėje, ruošia joninių gegu
žinę (pikniką). Pradžia 1 vai. 
p. p. Veiks baras, restoranas, 

j labai turt ingas laimės šulinys. 
X Chicagos Lietuvių Taryba G r o s Ramonio orkestras. Visus 

ruošia baisiųjų birželinių įvykių \ maloniai kviečiame atsilankyti, 
minėjimą, kuris įvyks birželio atsilankę tikrai surasite papar

čio laimės žiedą. Valdyba 

kalbą. Iš visų tų didesnių ir 
mažesnių leidinių matyti, kad 
lietuvių buvo kai kur gana sėk- tautodailės kursai 
mingai darbuotasi. i naudingų užsiėmimų, skiriama 

Didelis skyrius jau čia išleis-; laiko pasimaudyti karštomis 
„ . . , j tos beletristikos, kurioje dau-i popietėmis Spyglio paplūdimyje 

parodą s u r e n g ę talkimnkauja-1 ^ ^ a r m a ž i a u p a ! i e č i a m a Ue-1 pabendrauti vakarų laisvalai-
mąs mz. K. Kiiauciuno, E u g . | t u ^ ų r e d s t e n c i ; j a ( p v z . , S p a l į 0 ; k i a i s i r k i e k v i e n a m pasireikšti į 
Kriaučiūnienės u- N . Miciaus | „ R e z i s t e n c i ; j a „ fc Landsbergio; savo kūryba laužo programų * " 
Kai kuriuos foto d a r b u s a t - . „ p e n k i s t u l p a i turgaus aikštė-įmetu. Viskas daroma, kad stu-
bko Jonas Kuprys . Įvai - j . „ l i e t u v i a n g l ų i r l a t v l ų kal-idijų savaitė būtų naudinga ir 
riais plakatais, isakymais , nuo-1 ^ , ^ ^ į j ą k v i e č i a m i v i s i J A V 

Taip pat i šs ta tyta knygų iš j ir Kanados lituanistinių mokyk-
pavergtos Lietuvos. Iš jų gali- i ]ų mokytojai, Mokyt, sąjungos 
ma matyti , kokį didelį dėmesį nariai, Pedagoginio instituto 
okupantas skiria religijos nie- • studentai, lituanistinių kursų ir 
kinimui ar ateizmo skleidimui, ki tas jaunimas, mokyklų vado-
Taip p a t y r a nemaža knygų, vybis, tėvų komitetų nariai, ad-
rodančių, kaip komunistinis oku-; ministratoriai ar besidomį Lit. 
pantas daug skiria dėmesio už- švietimo darbu. Registruotis 
sienio lietuvių veikiai. Iš visų reikia jau dabar pas šių metų 
šių didesnio a r mažesnio popu- i stovyklos vadovą Bronių Kroki 
džio leidimų matyti , kad mūsų į 69 Fern Castle Dr., Rochester, 

j veikla išeivijoj toli gražu nėra j N. Y. 14622. Mokestis už sto-
;taip j au nesėkminga, kaip mes; vyklavimą: 1 asmeniui 70 dol. 

kos iš antrosios Sovietų R u s i - | H - | i f c b a n d o m e sau priekaiš- Jaunimui 50 doL, vaikams 20 
jos okupacijos, kur m a t y t i t o t m & G a l n i ^ r t a i p akivaiz-i dol. (iki 12 metų) . Tačiau 
meto pogrindžio l a i k r a š t ė l i * ^ n e m a t y t i ideologijų ir lais-j t iems jaunuoliams, kurie pavyz-

vės kova, kaip iš šių leidinių. Iš! dingai lankys paskaitas ir pa-
vienos pusės tikintieji ir laisvės; mokas ir pavyzdingai elgsis sto 

traukomis pavaizduota pa t i 
okupacijos pradžia, 1940 m., po 
to vokiečių okupacija i r j a i pa 
sipriešinimas. Čia gal ima ma
tyt i pogrindžio la ikrašč ia i : 
"Laisvės kovotojas", " Į Laisvę" , 

J į "Pogrindžio kuntapl i s" su žino
mu eilėraščiu "Viens raudonas , 
kaip šėtonas, k i tas rudas , ka ip 
šuva", "Judas" , skelbęs kolobo-
rantų su vokiečiais są rašus i r 
daug kitų leidinių. Be t bene 
įdomiausi laikraščiai i r nuo t rau-

Juozas Jurevičius, žino- j n u o t r a u k o s e par t izanų būreliai . 
apkasai, part izanų kapai i r 
daug kitų tiesiog u ž širdies : g a v o toutai t r o k š t ą Uetuviai, o \ vykioje, bus grąžinama 15 dol. 
griebiančių, tačiau i r lietuvio 
ryžtą liudijančių eksponatų. 

Daug nuotraukų ir dokumen-

iš kitos pusės ateistinis koloni- į išvykstant į namus. Studijų sa-
zatorius rusas. j vaite įvyks rugpiūčio 14—21 

Paroda tikrai įdomi, vertai dienomis Dainavoje. Manches-
tų iš Sibiro, k u r lietuviai, n e - ^ . ^ g į susidomėjimo ir jau ter . Mich. 

Dr. Irena Skiriutė-Jurjonienė 

KANADOJE 

paisant sunkių sąlygų, stengėsi 
Mato-

yra Lietuvių fronto bičiulių už-j 
išlikti dvasiškai s t iprūs . ^>**-: kvieįt& j k i t u s miestus. Paro-
me nuotraukose Romo Kalan 

19 d., sekmadienį: 
10:30 vai. pamaldos švč. M. 

Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje ir 

10 vai. pamaldos Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų parapi
jos bažnyčioje. 

Lietuviškoji visuomenė ir or
ganizacijos (su vėliavomis) 
kviečiamos pamaldose skaitlin
gai dalyvauti. (pr .) . 

X Cicero Lietuvių, Žmauto-
jų - Medžiotojų klubas savo ūky
je' Deep Lake Road. Antioch, 
111., birž. 25 d., šeštad. ruošia 
Joninių laužą - gegužinę. Pra
džia 1 vai. popiet. Programoje 
dail. Petrikonio tapybos ir dr. 
Gaižiitienės keramikos darbų 

(p r . ) . 

CHICAGOS ŽINIOS 
ANITA BRYANT CHICAGOJE 

Solistė Anita Bryant, žymi 
kovotoja prieš homoseksualų 
iškrypimus, pasiekusi laimėji
mo Miami apylinkėse, antradie
nį buvo Chicagoje. Medinah 
Temple salėje ji dainavo patrio
tines dainas, švenčiant 200 me
tų Amerikos vėliavos sukaktį. 

PLfcšIKĖ 

Vidutinio amžiaus moteris 
paroda. Akordeonų muzika va-;Hancock centre, Chicagoje, ka-
dovaujant muz. F . Stroliai. Sve- \ sininkei grasindama, kad sprogs 
čiai bus vaišinami skania lau-; bomba, jei nepaklausys, išnešė 
kiena, veiks baras , bus turtin- j iš Upper Avenue National ban
ga loterija. Į gegužinę vyks au-! ko apie 5.500 dol. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
da bus at idaryta šį savaitgalį J — DBLS Manchesterio sky-

tos skaudžią dramą n- taip p a t , penktadienį i r Šeštadienį nuo i r iaus v-ba surengė M. L. S. klu-
skaudžią. gerai pasibaigusią S . : 5 l i g i 8 v a ] v a k s e kmadieni ' be skyriaus garbės nario Vlado 
Kudirkos istoriją. Y r a nuo- j n U Q l 0 v a l ^ i i g i 2 v a L p p Į K u p s c į o pagerbimo pobūvį. Ta 
traukų ir dokumentų i š l iaudies j P a r o d ą š i u o m e t u g i o b o i a L F B i p a č i a proga buvo prisimintos ir 
seimo ir jvairių kitų liudijimai, C h i c a g o s sambūrio vadovybė.; kitos jo svarbios sukaktys, ku-

Ji įruošta Jaunimo centro apa- įnos sutapo su šiuo pagerbimu, 
tinėje salėje. L. Galinis į Tai 65 m. amžiaus ir 30 m. vi-

suomeninio darbo sukaktys. 
Vladą sveikino ir geros kloties 
tolimesniame gyvenime ir veik
loje linkėjo A. Pranskūnas, L. 
K.V. S-gos "Ramovės"' Man
chesterio skyr. pirm. K. Mu
rauskas, DBLS Leigh skyr. 
pirm. V. Bruzgys, DBLS Roch-
dalės skyr. pirm. D. Banaitis, 
M.L.M. Ratelio "Rūtos" pirm. 
E . Murauskienė, DBLS Boltono 
fckyr. pirm. H. Vaines ir A. 
Podvoiskis. 

— Londono lietuviai pagerbs 
savo kleboną kun. Joną Sakevi-

GALMOS KALTOS 

Pravedęs 

sužeisti. Rochford pripažino, 
kad du riaušių dalyvius nušovė 
policininkas, be t aplinkybės pr i 
vertusios tai padary t i . Apskr i 
tai, Rochfordas pareiškė, k a d 
policija savo pareigas atl iko ge 
rai. 

ETN1KŲ L A B U I 
Ulinois švietimo įs taiga, no

rėdama mokytojus padary t i 
jautresnius etnin'ų studijų rei
kalams. Chicagoje. Roosevelto 
universiteto patalpose. 430 S. 
Michigan Ave., birželio 21 d. 
įuošia konferenciją t e m a : "Kul
tūriškai jautrių mokytojų auk 
lėjimas pliuralistinei visuome
nei". Konferencija tęsis nuo 
8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. p . p-
Paskaitas skai tys 8 įvairių uni 
versitetų profesoriai. 

A R E Š T I O S 
Chicaeros susisiekimo teismo 

— Kanados Lietuvių fondo 
narių susirinkimas įvyko bir
želio 4 d. Toronto Lietuvių na
muose. Pirmininkavo fondo ta
rybos pirm. dr. A. Pacevičius, 
padedamas valdybos pirm. H. 
Stepaičio, sekretoriavo J. Kar 
ka ir dr. Kl. Liutkus. Pagerbus 
mirusius fondo narius, ypač 
vieną iš j o steigėjų ir ilgametį 
valdybos narį Pr. Bastį, invoka-
ciją sukalbėjo kun. A. Simana
vičius, OFM. Žodžiu sveikino St. 
Jokūbaitis šaulių vardu, J. Straz
das Lietuvių namų vardu, J . 
R. Simanavičius KLB vardu. 
Raštu sveikino konsulas dr . J . 
Zmuidzinas. Išrinkta nauja ta
ryba šios sudėties: adv. Puteris , 
J. Bersėnas, K Lukošius, St. 
Jakubickas, V. Montvilas, E. 
Cuplinskas, dr. A. Pacevičius, 
V. Ignaitis, L. Skripkutfc, L. 
Tamošauskas, P. Januška, J . 
Kšivickis. Revizijos komisija: 
V. Aušrotas , dr. A. Dailydė, A-
Bumbulis. Pagerbtas suvažiavi
me dalyvavęs Fondo narys Al. 
Koj^laitis, paaukojęs Fondui 
1C0.OO0 dol. ir čia pat salėje 
pridėjęs dar 3 000 doL "kavos 

aprr.okėti.. Fondas , , išlaidoms ciu, švenčiantį 4o metų kunigvs- , . „ . - , , r.-,-,- . , * . , . - . , / . - simet įsdauno 9,300 dol tes ir savo septvmasdesimtąjį 

Rezistencinės parodos Chicagoj 
rengėjas red. Br. Kviklys aiškina 
Al, Eivienei apie kai kuriuos eks
ponatus Nuotr J. Kuprio 

K l U O IŠLAIDOS 

gimtadienį. Pagerbimo vakarie
nė bus birželio 25 d. Sporto ir 

i Socialinio klubo salėje, 345A 
Victoria Park Road, E9. 

— Toronte lietuviams "Vil
niaus" paviljone ats tovaus 
"Miss Vilnius" — Lilija fSenke-
vičiūtė. paviljono btrrjiififetras 
Marius Rusina ir 1976 m. **Miss 
Caravan" — Ramoną Siminke-

Miss Vilniaus1* parei-

ttlItlIlIlIHIlIlIlIMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 
/ A. a. Leonardo Simučio 

surinkta dokumentinė medžią- tobusas. kuris 4 vai. popiet su-
ga — kaip Amerikos lietuviai stos Marųuette Pke. prie Para-
laimėjo Washingtono užtarimą ™os parduotuvės, 69 ir Maple- Pravedęs tyrimus, Chicagos Paskaitas skai tys 8 įvairių un i - penatus Nuotr J. Kuprio į teikusioms bendrovėms už as-
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė W<**1 g-vių kampo. Taipgi su- policijos vadas Rochford pa- versitetų profesoriai. menis, turinčius mažas pajamas, j vičiūtė. 
išlais\inti Lietuvą, yra paskelb- stos Cicero, 4:30 vai. pop>et prie;skelbė, kad dėl riaušių Hum- ' K I H O IŠL-MDOS J 6 ^ DUs pripažinta, kad jiems gos Bus pasveikinti svečius prieš 
ta knygoje "Amerikos Lietuvių Sv. Antano bažnyčios. Autobu-; boldt Parke kaltos vietinės gau- j AREŠTTOS " parama reikalinga. Tam reika- koncertus, paaiškinti apie mūsų 
Taryba'*. Knyga kainavo 10' sas grįžta į Chicagą 11:30 v. v. J03 ir vietinių žmonių priešiš- Chicaeos susisiekimo teismo] Ilinois gyventojai, kurie turi j !ui paskirta 18,6 mil. dol. Chi- - ^ 0 ^ ^ valeius kultūra isto-
dol." dabar ją""Drauge" galima Kaina į abi puses $3.50. Dėl kūmas. Riaušių metu buvo su- teisėjas sdavė raš tus a reš tuo t i sunkumų apmokėti dideles pe- cagoje reikia tuo reikalu kreip- .'.' _ . 
gauti už 3.35 dol. su persiuu-!daugiau informacijos skambint žeisti 149 žmonės, jų tarpe 56 22,834 automobilistus, kurie n e - ! reitos žiemos kuro išlaidas, gali ; t is į šalpos įstaigą ar į Mayor's r i j ą i r ^n' .y1^ l r M a n u s * 
t ^^ j ' fr,r) vaknraic; tpl. 423-9S19 s rba ' ^o '^ 'n 'nkai Biiv^ mibtAšA* o11rnAlr<, nab^udn V*PT>?S f ^a į gnttil fUnmM ik* 250 de! Rei- ! Offiop for Senior Citizens. 330 atstovaudami lietuviams, aplan-

; & £ 7-57oO. (pr.) Į3 policijos automobiliai i r 56*nesumokėjęs net 369 pabaudas . ; kiama sumą bus išmokėta kurą |So , Wells S t |kys daugumą kitų pavUjony. 
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