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Kova dėl koplytstulpio
Ornamentuotas kryžius, koplytėlė ar koplytstulpis per šimtus metų puošė Lietuvos 
liukus* išgarsino mūsų šalį po platų pasaulį, o dabar draudžiama juos statyti, nfeldau- 
jantieji draudimo baudžiami
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Telšiuose, Pionierių gatvėje,Al- 
vydas Šeduikis, dirbantis Telšių 
btedros vargoninku, pasistatė 
prie savo namo koplytstulpį su 
Rūpintojėliu. Po mėnesio, 1977 
lapkričio 1.7 Telšių m. vykdomo- 
įj’lįmiteto pirmininkė E. Janu
šauskienė liepė Rūpintojėlį nu
griauti, nes jis pastatytas be ar- 
Aitekto leidimo. Kai Šeduikis at
sakė griauti ir net pažadėjo gin
ti, įuvo sustatytas aktas. Pana* 
faktas buvo sustatytas Danu
tei Dargužaitei, pasistačiusiai 
koplytstulpį Telšių kapinėse. Pa
suoji koplytstulpį statė su ar
chitekto leidimu, bet buvo apkal
tąjį, jog architektą apgavusį, 
neš Brėžinyje nebuvo nupieštas 
Kristus, o tik tuščias koplytstul
pį Pasirodo leidžiama statyti 

i koplytstulpius be religinių sim- 
Į tolių. A. Šeduikis, kovodamas už 
! »o koplytstulpį, parašė RRT 

jpĄotiniui du pareiškimus, *ku- 
I duos talpiname ištisai:

1-sis pareiškimas

IJd.pasisklaidysime lietuviško 
kaimo nuotraukų albumus arba 
lietuvių peizažistų senesnes re
produkcijas, dažname jų pastebė
sime yieną elementą, iš kurio su- 
prasįme, jog mes matome lietu- 
viškį o ne kitos tautos, krašto-
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vaizdelį. Tai mažosios medinės ar
chitektūros motyvas — ornamen
tuotas kryžius, koplytėlė ar sto
gastulpis, ištikimi lietuvio paly
dovai šimtmečių bėgyje. Kokie 
tai nuostabūs meno kūriniai, al
suojantys amžiais negęstančia kū
rybine liaudies galia, išgarsinę .Mūsų geografinėje zonoje įkastai 
Lietuvą po. platųjį pasaulį. Pa
žvelkime, 'kaip vertina šį reiški
nį meno tyrinėtojai.

1916 m. B. Ginet-Pilsudsky rą
žė: “XIX a. I-je pusėje kryžiai 
žemaičiuose buvo tokie dažni, 
kad juos skyręs tarpas neperženg
davo keleto dešimčių metrų (Ar- 
chives suises dės traditions popu- 
laires XX t), todėl lenkų geogra
fas V. Pol žemaičius vadino 
“šventąja Dievo žeme”. Prancūzų 
rašytoją J. Moklerą 1926 m. “nu
stebino kryžių ir koplytėlių dau
gybė. Kiekviename darželyje, 
kiekvienoje pievoje, prie kiekvie
no kelio matyti jų iškylant, ir 
nieko nėra meniškesnio, kaip jų 
begalinė įvairovė” (J. Mauclere. 
Sous le ciel pale de Lithuanie).

XX a. gausi pasaulinė literatū
ra taip pat liudija, kad Lietuvos 
negalima įsivaizduoti be kryžių 
ir koplytėlių,, pvz., žurnale “Vys
la” V. Szukievicz pastebi, kad 
šie paminklai išskiria etnografi
nę Lietuvą' nuo jos . kaimynų: 
“Kryžius,, susiformavęs, šiose vie
tovėse, yra neabejotina lietuvių 
tautos -kūrybingumo išraiška, 
yra paminklas, kuriame atsispin
di šios tautos grožio įsivaizda-

vimo tradiciniai įpročiai, t.y. vie
nas iš jos garbingos praeities kul
tūros pėdsakų”.

Medinė mūsų tautos 'kultūra 
nepaliko tokių gilių praeities pėd
sakų, kaip Egipto, Indijos, Šume
rų ar kitos pasaulio kultūros.

medis išsilaiko 4-5 dešimtmečius 
o antžeminę dalį veikia drėgmė 
šaltis, saulė, įvairūs medžio gry
bai.- Čiurlionis, Žmuidzinavičių: 
tąpfe pakrypusius koplytstulpiui 
ir kryžius, matome ir dabar ji; 
vieną-kitą prie senos sodybos ai 
apleisto keliuko, dažniausiai bai
giančius supūti.

G. Salvatori žodžiais, tarian' 
(L’Art rustiųue populare en Lithu
anie), “tie kryžiai pakrypę, par
kritę ir vėl atkelti, apnaikinti i) 
vėl kas šimtmetis atnaujinti kuk
laus lietuvio dailidės”, iki mūsv 
dienų atnešė senąją mitologinę 
informaciją raštuose ir simboliuo 
se, ornamentuose ir .statymo vie
tovių paskirtyje, jie yra nepakei
čiamas gyvasis reliktas mokslui 
mėnui,. “rodo nenugalimą vali:, 
gyventi tos mažos ir drauge di
delės tautos, kovojančios prie? 
pragaištingą sąmokslą, kuris at
rodė suruoštas žmonių ir gam
tos”. Savitoj, nepakartojamos ii 
kartu visiškai . laisvos puošime 
stiliaus tradicijos, paimtos iš pa
gonybės, .laikų,., mus pasiekė kaip 
gyvoji mūsų dvasinės kūrybos es
tafetė.

(Bus daugiau)

Viena iš daugelio Lietuvos koplytėlių, kurios išgarsino mūsų šalį po 
platų pasaulį

Kur yra Ševčenko?

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius Kurt 
Waldheimas apie Arkady Šev- 
čenko tiek žinojo ir galėjo prą-i 
nešti: jis atsisakė pareigų JT gęn. 
sekretoriate. Tai buvo aukščiau
sia tarnyba, kokią turėjo ru
sas, 76,000 dolerių metams. Šev- 
čėnko pasislėpė. Yra žinoma, 
kad jis turėjęs “kai kurių nesuta
rimų su savo valdžia” ir atsisa
kęs grįžti Maskvon.

Sovietai vis kaltina Ameriką, 
kad jis laikomas prieš jo valią ir 
neleidžiama jam grįžti Rusijon. 
Valstybės departamente sakoma, 
kad tas reikalas apsunkina dery
bas ginklų apribojimo klausimui 
“Chicago Tribume” rašo, kad 
Ševčenkos dingimas, kaip teigia 
gandai, rišamas su “kita moteri
mi” ar “išgėrimo problema”. Jo 
advokatas Emest Ross neigia 
tvirtinimus, kad jis būtų pabė
gęs. Valstybės departamentas ne
gavo jo pareiškimo pasilikti šia
me krašte. Jo tarnybinė sutartis 
su JT jam leidžia tam krašte pa
silikti dar dvejus metus.

Ševčenkos žmona Leongina 
Maskvoje tvirtina, kad. vyras A- 
merikoj nenorės pasilikti, o jo ’ 
dingimas yra “negraži Amerikos 
provokacija”.

Sunki Vance misija

Nori nuversti
Kambodijos režimu

Bangkokas. — Tajo žvalgybos 
žiniomis, Vietnamo armija aprū
pino ginklais ir treniruoja 20,000 
kambodiečių pabėgėlių, esančių 
pietiniame Vietname. Juos pa
naudos Kambodijos režimui nu
versti. Hanojus įsitikinęs, kad 
premjero Pol Pot diktatūra Kam
bodžoj taip įkyrėjo, kad šalis 
lengvai sukiltų. Valymai, egzeku
cijos ir žmonių žudymai nepake
liami, ir reikia suorganizuoti pa
čių kambodiečių perversmą. Tai 
būtų populiariau nei invazija iš 
Šalies.

Nauji mūšiai

Phnom Penn. — Kambodijos 
radijas apie naują Vietnamo 
ofenzyvą taip praneša: balan- 

I džio 7 vietnamiečiai pradėjo verž
tis per Kambodijos sieną. Veržė
si su tankais, juos rėmė lėktuvai. 
Kol kas dar galima buvo vadin
ti tik vietinio pobūdžio įsiverži
mais. Dalyvavo 25,000 vietna
miečių. Visi mėginimai buvo at
mušti. Iki šiol suskaičiuota žu
vusių.vietnamiečių 670. Prie pra
nešimo pridėta: “Vietnamiečiai , 
negarbingai išbėgiojo”.

‘Kitomis žiniomis, mūšiai nesu
stojo ir -vyksta toliau.

Suniekintas mokslas
Daktaratai teikiami ne už mokslinius veikalus, 

bet už okupantą šlovinančius lašinius

(Tęsinys iš vakar dienos)
į' Į^oks likimas pas mus ištinka 
Įidtyjeiią, kuris mėgina eiti tik- 
Mu mokslo keliu.
0 ‘kaip klojasi tiems, kurie ap- 

ONAS sprendė eiti koja kojon su “iš-
•W&si°” tr "brandaus’ socia- 

Kedzie A 1 listinio gyverflmo reikalavimais? 
776-8599^ I jįtonkui K. Navickui daktaro 
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"laiybų Sąjungos vaidmuo, gi- 
n®ht'lietuvių tautos gyvybinius 
^cionalinius interesus 1917 - 

metais”.
1w pati šio “darbo” antraštė 

jo antimoksliškumą ir ab- 
Sįlflmmą. Kas kit^s, jei ne 
JvRS puoselėjo planus užgrobti 

•‘‘Btuyą? Kur buvo ruošiami di- 
^•niai kadrai, jei ne Maskvoje, 

tautinių mažumų komu- 
’^lniame universitete?
6 £tąi Ir R. Šarmaičio, istori-iraues ** i « r • * ir šarmaičio, įston-

, f? Mokslų daktaro bei kandidato
Ątvy^ įgyti disertacijų temos:
j4aįrsite’ ii "Marksizmo - leninizmo idėjų pli- 
ctL Lietuvoje (iki 1940 m.)”

l '^etuvos Komunistų partijos 
as ^ ^1 lietuvių tautos laisvės ir

dieną* Jpdklausomybės”. Komentarų 
*' JI uiP pat nereikia.

Hi to -ar ^etas Jau apgintų di- 
daktaro laipsniui įgyti 

I Sk" tdnių: Mykolo Buroldevi- 
aUi' "" “Lietuvos Komunistų 

Ideologinis darbas su in-
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Prancūzu karo laivas 
vizituoja Kiniję

Schmidtas už 
neutroninę bombę

Lietuvoje (iki 1940 m.)” 
'Uetuvos Komunistų partijos 

ir 
Komentarų

teligentija 1940-1965 metais”, J. 
AniČo — “Katalikiškasis klerika
lizmas Lietuvoje 1940-1952 me
tais”, V. Germano r— “Lietuvoj 
KP veikla, stiprinant darbininkų 
klasės ir valstietijos sąjunga 
(1944-1965. m.)”

Ne mažiau įdomios ir kandi
datinių disertacijų temos: E. Jan
čiausko — “Lietuvos KP vado
vavimas darbo žmonių socialinic 
aprūpinimo srityje socialistinės 
statybos metais” (Verčiau, saky
tum, autorius būtų parašęs tema 
—- “Suomiškų pirčių statyba so
cializmo metais valdantiems kad
rams vanotis”), L. Jeninos — 
“Lietuvos KP veikla, įtraukiam 
moteris į socialistinę statybą 
(1945-1952)”, Al Vilpišausko — 
“Lietuvos KP vadovavimas mok- 

. slinių-tiriamųjų įstaigų darbui 
respublikoje (1945-1958)”.

Panašių “disertacijų”, “sėk
mingai apgintų”, būtų galima iš
vardinti keleriopai daugiau. Bet 
ir šie pavyzdžiai, puikiai de
monstruoja, kokios rūšies “moks
las” klesti Lietuvoje ir kokio po
būdžio “mokslininkams” palan
kiausios darbo sąlygos. Beje, kai 
kam nereikia net disertacijų ra
šyti. Pvz., G. Zimanas gavo filo- 

I Sofijos daktaro laipsnį nepateikęs 
, jokių disertacijų... Panašių atvejų 
i yra ir daugiau.

(Bu* dflURiAų)

Washingtonas. — Kai Rumu
nijos prezidentas Nicolae Ceau- 
sescu atvyko į Baltuosius rūmus, 
sutikimo ceremonijose orkestras 
sugrojo ne Rumunijos himną. 
Tai pripažino Cartėris ir atsipra
šė per iškilmingus pietus, kada 
buvo sugrotas, tikras himnas.

New York. — Didžiausias pa- 
. šauly teatras, turįs. 6,200 vietų, 
Radio City oficialiai buvo užda
rytas balandžio 12, bet darryra 
vilčių, kad jį perims kiti savipin- 
kai ir kas nors su juo bus daro
ma.

Mogadishu. —P Somalijos pre
zidentas Šiad Barre sakė, kad pra
ėjusio savaitgalio sąmoksle nu
versti vyriausybę žuvo 20 žmo
nių ir 34 buvo sužeisti. Sukili
mą ruošė jaunieji karininkai. Be
veik visi sukilėliai suimti.

Šanchajus. — Praėjusią savaitę 
Šanchajaus uostą įplaukė pir

mas Vakarų karo laivas, prancū
zų laivas naikintojas Duguay* 
-Trouin. Toks vizitas yra simbo
liškas ir Kinijai, ir Prancūzijai, 
pradžia karinio bendradarbiavi
mo.

Praėjusių metų rugsėjo mėnesį 
Kinijos kariuomenės štabo virši
ninko pavaduotojas gen. Yang- 
Ceng-wu aplankė prancūzų kari
nes įmones, domėjosi helikopte
riais, prieštankinėmis raketomis 
ir Mirage lėktuvais. Kos kas ne
pastebėta, kad kinai būtų pradė
ję supirkinėti tuos ginklus, tik 
parodo, jog tai juos domina.

į “Newsweek” rašo, kad parti
jos pirmininkas Hua Kuo-feng 
yra išsitaręs, jog reikia sudaryti 

Į jungtinį, pasaulinio masto fron
tą prieš didžiųjų jėgų hegemoni
ją. Laukiama į Šanchajų įplau
kiant ir daugiau karinių laivų.

i
Bonna. — V. Vokietijos kanc

leris Helmut Schmidt apie neu
troninę bombą taip kalbėjo: jis 
norėjęs, kad ji būtų pradėta ga
minti, norėjęs NATO sutikimo ir 
būtų leidęs ją laikyti V. Vokieti
joj, jei ji būtų ten sudėta, ar kitose 
Europos1 salyse, bet jis priverstas 
sutikti su Carterio pozicija tuo 
reikalu.

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Vance išskrido ilgai 
ir sunkiai misijai. Pirmiausia jis 
lankysis Tanzanijoj ir Rodezijoj, 
sieks sušaukti visų partijų kon
ferenciją Rodezijos reikalu. IŠ 
ten skris į Pietų Afriką, o ba-i 
landžio 19-23 bus Maskvoje ir 
kalbėsi? dėl ginklų apribojimo 
sutarties.

Besiartinant konferencijai, Ro
dezijos vyriausybė pradeda palei
dinėti suimtuosius. Paleis 461 su
imtą politiniais sumetimais.

Geneva. — Filmų aktorius Yul 
Brynner nori J. Tautose ginti či
gonų teises, reikalaus jiems ats
kiros tautos pripažinimo.

Ūkininkams nebus
primokama

Washingtonas. — Atstovų rū
mai atmetė Senato priimtą įsta- 

I tymo projektą pagelbėti ūkinin
kams. 286:150'balsais buvo prieš 
siūlymą primokėti grūdų ir med
vilnės augintojams-iš iždo. Ap
metimas padėjo prezidentui, ■ ža
dėjusiam įstatymą, kaip infliaci
nį, vetuoti. Senatas buvo nubal
savęs “už” 49:41 balsais. Jei įsta
tymas būtų įsigaf ojęs, maisto kai
nos pakiltų dar 4 proc., o federa
linės išlaidos 5 bil. dolerių per 
metus.

DAR VIENAS MASKVOS "CIVILIŲ TEISIŲ" KANKINYS
Dėl žmogžudžio nuteisimo suorganizavo nepaprastą kampaniją

Dacca. Bengalijos sostinės centras

K Siis
bW.

Maskva. — “Neleisti siaubin
gai susidoroti”, “Reikalaujame 
atšaukti nuosprendį” — su to
kiomis antraštėmis dedami 
straipsniai ir šaukiama ne tik 
Maskvos spaudoje, bet ir Vil
niaus lietuviškose laidose (pvz. 
“Tiesa”III.14). Skaitome toliau: 
“Pasaulis plačiai protestuoja 
prieš įteisinto linčiavimo. grės
mę, kuri iškilusi judėjimo už 
Amerikos negrų pilietines teises 
aktyvistui Džonui Harisui. Dau
gelio šalių visuomenė pareiškia: 
siaubingas nuosprendis turi būti 
panaikintas, mirties bausmės ati
dėjimas 60^čiai dienų rieiŠgėlbs- 
ti kovotojo nuo susidorojimo”.

Toliau Tass cituoja ir kitų ko
munistinių. šalių spaudos balsus 
apie “Amerikos valdžios veidmai
niškumą ir šventeiviškumą”, 
prieš “politines žmogžudystes”. 
“Visi, dorieji pasaulio žmonės pro
testuoja prieš ruošiamą susidoro
jimą su ŠiuO narsiu žmogumi, 
kuris nenukrypstamai ir nuosek
liai kovoja už negrų ir baltųjų 
lygiateisiškumą”. “Visų pasaulio 
šalių demokratinės visuomenės 
pareiga — išplėšti Dž. Harisą iš 
budelio rankų”; “Tai gėdos stul
pas, prie kurio prikalė save smur
to ir beteisiškumo visuomenė”; 
“Nėra žodžių kurie išteikštų pa
sipiktinimą, su kuriuo aŠ . ir ma
no darbo draugai .sutikome žinią

apie mirties nuosprendį jaunam 
Amerikos darbininkui”, rašo Ta
lino deputatas V. Lijvas, ir t.t. 
■Kiekviename “Tiesos” numery 
nauji kaltinimai ir grasinimai. 
Skaitytojui gali susidaryti įspūdis, 
kad tas juodukas yra antrasis dr. 
King ir tik už tai jis nuteistas 
mirties bausme.

Ko vertas tas isteriškai plati
namas melas, atskleidžia “Time” 
žurnalas (IV. 17.) Žurnalas yra 
liberalinių pažiūrų ir niekas jam 
negali prikišti tendencijos. 
“Time” rašo: “Kas yra tas Joh- 
ny? Net daugelis civilinių teisių 
aktyvistų yra nustebinti sovietų, 
spaudos kampanija už “naują 
Martiną Lutherį Kingą”... Harris, 
kilęs iš Birminghamo, 32 metų, 
labai nepanašus į herojų. 1974 
metais jis sėdėjo kalėjime penke
riopai nuteistas iki gyvos galvos 
už plėšimus ir moterų prievarta
vimus. Kai pataisos centre, Atmo- 
re, kilo riaušės, jis užmušė bal
tą kalėjimo prižiūrėtoją, namie 
pasidarytu peiliu jį subadė 27 
kartus. 1975 buvo už tai teisia
mas ir pagal Alabamos 1864 me
tų statutą nuteistas mirties baus
me. Statutas įsakmiai reikalauja 
mirties bausmės tam, kuris pa
pildo pirmo laipsnio žmogžudys
tę, būdamas nuteistas iki gyvos 
galvos... Harris pirmą kartą už 
(plėšimus buvo teisiamas kaį dar

buvo 16 metų, ir nėra jokių įro
dymų, kad jis . būtų kada kovo
jęs už žmonių teises. Kovo 10 
buvo nuteistas mirties bausme, 
elektros kėde...Staigus sovietų su-? 
sirūpinimas jo likimų labai suta
po su Belgrado, konferencija, kai 
sovietai sugebėjo 1 Baigiamajam 
dokumente užslopinti bet kokį 
paminėjimą žmogaus teisių”.

Toliau “Time” mini daugybę 
atvejų, kur sovietai nusižengė 
žmogaus teisėms, išvardina ilgą 
sąrašą nuteistų "už priešsovieti- 
nę agitaciją ir propagandą” ir 
paminėjo, kad Sovietijoj mirties 
bausmė taikoma net už tokius 
nusikaltimus, kaip kyšiai arba 
valstybinio .turto pasisavinimas, 
pvz. gudas A. G. Metluško buvo 
sušaudytas už ginkluotą apiplė
šimą, kai už tokį pat nusikaltimą 
Harris gavo tik kalėjimą iki gy
vos galvos.

KALENDORIUS

Balandžio 14: Valerijonas, To- 
maida, Visvaldas, Vainilė.

Balandžio 15: Teodoras, Anas
tazija, Vilnius,-Vaidote.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 6:29.

ORAS

Dalinai, saulėta, be žymesnio 
temperatūros pasikeitimo, apie 
55 laipsniai.
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ŠALFAS S-GOS SPECIALUS
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

BR:^ETURAKIS

Galutinis apsvarstymai PLS 
žaidynių «pasiruošimo eigds, iš- 
Jty^inant kai kuriuos^sporto ša- 
iiį; programinius^ purtk tus, ka- 
mūolio žaidimams (krepšiniui 
-ir -tinkliniui) nustatant rungty
nių pravedimo sistemą, įvairių 
ruošos komisijų ligšiolinė veik
la, nurodant esamas kliūtis, 
kaip sporto padalinių (o jų ne
maža dalis) pavėluotą pirmąją 
(1978. UI. 15) registraciją, pini 
ginio vajaus stovis buvo fyŠ- 

—Iriausi esminiai suvažiavimo
.klaiisįmai

ŠALFAS S-gos pirm. Br. Ber 
; neckas savo kalboj pabrėžė bū- 

T-_ . tiną ir. glaudų kddperavimą vi
sų sričių pareigūnų, o sporti
ninkams gerą varžybinį pasi- 
fiiošimą. Invokaoija kūh. A. 
Paškaūs iri* LB apylinkės pirm. 
ĄH. Juškos pasveikinimas buvo 
atgaiva ir dalinas, ryžtas būsi
moms dienotvarkės svafrsty- 

l boms.
Sūstiprinant šią sėkmingą 

pradžią suvažiavimo eigos, šei
mininkų — Detroito sp. klubo 
Kovas pareigūnas Algis Ru
gienius buvo pakviestas suvąžia 
vimui pirm.irifnka.iiti. Taigi sėk- 
mingumo laidas nagrinėjant 
paeiliui dienotvarkę, privalėjo 
būti sklandus ir hėabejotinai 
visais požiūriais solidarumu ir 
tvarka paremtas. Nagrinėjant 
lengv. atletikos nustatytą pro
gramą ir vertinimą .taškais bei 
žymesniųjų sportininkų atžymė 
jimus dovanomis, jų laipsnį nu
statant remiantis tarpt, lentelė 
mis, kas jau buvo priimta 1977 
suvažiavime Glęvelande, pagrin 
dinai pakeista, motyvuojant, 
jog anksčiau numatytos šios ša 
kos varžybos paversti dvigubu 

, suskirstymu, pavadinant atvi
ros ir ..prieauglio klasių, nuver
tina PLS žaidynių paskirtį. Taip 
pat čia pat nusistatyta ir žai
dynių laimėtoją Apdovanoji
mas, būtent: pirmųjų trijų vie
tų laimėtojai gauna medalius 
(aukso, sidabro ir brohzosh Ii* 
kusios vietos 4, Eį^.B-ji .ątitiii- . 
kmhsjynstin\iriiįiųt ką^pįlLęlius 
■—■juosteles. ’ Bėgimo nuotolis 
3000 mtr. pakeistas klasine dis
tancija 5000 mtr. ir bėgimų 
rungčių skaičius prieauglio kla
sėm nustatytas 2-jomis, plius 
estafetė. Pagrindas: nepertemp 
ti mažai paruoštų jaunųjų, nes. 
trumpi nuotoliai, kur raumens 
jėga vytauja ir širdis su labai 
mažu deguonies kiekiu dirba,.

z greitai gali pakenkti.
■Dėl skubaus nagrinėjimo li

ko nesvarstytas teisėjų klausi
mas. Tai pagrindinė spraga A. 
Bielskus, kaip ŠALFAŠS-gos 
lengv. atletuos vadovas turi 
rasti greitą ir aiškų sprendimą, 
nes kitaip bus daug maišaties 
aikštėj.

Ilgesnėse diskusijose išsijotas 
galingasis ir centrinis’ žaidimų 
Variklis krepšiais, kur vado- 
vui R. Koržonlri teko 2 vai. 
sugaišti, kol pasiūlymus suve
dė į galutiną pravedimo siste
ma. Ąhot Korzono, rastas ‘‘lo
giškas” būdas.

Kai kurių kitų sporto šakų 
galutinė programa dar nevisai 
aiški, nes, kaip minėjau, šlubuo 
ja registracija. Atstovų dažnas 
išsireiškimas, “dar lankiame ar 
tikimasi”, kad užsiregistruos, 
visur , buvo pabrėžiama jų prane 
Šimuose. Neleistinas padalinių 
atsilikimas, o visų (1976 m.) 
dūotas' pažadas sėkmingam įr 
kilniam šventes ruošimui, dar 
daug kur net fiėfa Įpusėjęs.

Antroji popierinė sūvašiavi- 
sžo dalie, kuri buvo tęsiama. kifc < 
$232© parapijos kaz&bitft svan-

ta-nt PLS žaidynių varžybiniuš 
nuostatus, nelauktai sukėlė kar 
taus sąmyšio, kai A. Rugienius 
kaip šALFASS-gos Garbės teis
mo pirm, ir Jokūbaitis — Rev. 
k-jos, staigiai pareiškė, kad iš 
savo postų pasitraukia. Moty6- 
vas, kurį pilnai girdėjau tik iš 
Jokūbaičio, kad į sudarytą PLS 
žaidynių kontrolės k-ją nėra 
įtrauktas ŠALFASS-gos rev. 
k. pirm. Kuo grindė savo pa
sitraukimą A. Rugienius, ne
drįstu čia tvirtai pasakyti, nes 
narių pakilęs triukšmingesnis 
balsas neleido pilnai išgirsti. 
Jeigu tų nuostatų priėmimo ei
goj, kuriuos skaitė Baziliaus- 
kas, iš anksto pabrėždamas, kad 
paskaitys tik būdingesnes vie
tas, būtų paminėtas Jokūbaičio 
ar A. Rugieniaus užimtos vietos 
lyg ir nuvertinimas, tai jie ture 
jo teisę apginti savo titulus, bet 
čia 'klausimas sukosi apie PLS 
žaidynių kontrolės k-ją, kuri 
tikriausiai turės veik 100%-tinj į 
darbą, susijusį su varžybine ei
ga visų sporto šakų.

Jiems (A. A. ir j.) taip ašt
riai reaguoti ir tokios rūšies su
važiavime viešai ir gana rūsčiai 
rodyti savo nepasitenkinimą ne 
buvo jokio teisinio ar moralinio 
pagrindo. Abu vyrai turi gerą 
vardą platesnėje lietuvių visuo
meninėje veikloje, abu yra ŠAL 
FASS-gos aukštuose postuose 
ir visiems sąjungos darbams 
.reikalingi, bet neapgalvotu ir 
per staigiu susijaudinimu su
kėlė drumscios nuotaikos besi
baigiantiems svarstymams. Prie 
to dar per didelis triukšmas ir 
bereikalingos diskusijos pietose 
.pirmininkaujančiam R. Korzo- 
nui sudarė daug sunkumų.

Kažin ar suvažiavimo nutari
mas pakeisti ankstesnį nu- 
balsavimą šiuo klausimu ir pa
vedimas organizaciniam komi
tetui galutinai apšlifuoti šiuos 
nuostatus turi rimto pagrindo t

Suvažiavimas buvo baigtas 
Tautos himnu ‘,’su viltimi, kad 
viskas greit * išsilygins ?ir—var
dan’ garbingos švehtės kilnių 
tikslų visa sportinė šeimynėlė 
dar glaudžiau suartės.

VID. VAK. SP. APYGARDOS
PIRMENYBĖS

r

Artėjant PLS žaidynėms To
ronte, visose trijose mūsų spor 
to apygardose ruošiamos pir
menybės. Jomis susidomėjimas 
labai didelis, nes tai paskutinė! 
pasiruošimo stadija, naujų žai
dėjų bandymas, o kai kurioms 
komandoms kvalifikacija arba 
durys į Torontą.

Vid. Vak. -sporto apygardos 
krepšinio ir tinklinio pirmeny
bės įvyks bal. 22 ir 23 d. Chi- 
cagoje. Užsiregistravo net 17 
krepšinio ir 15 tinklinio koman
dų. Lauktina ypatingai įdomių 
kovų vyrų krepšinyje, kur Dėt 
foitas atvyksta su dviem koman

yiėna iš paėąiiliol futbolo pirmeky4’
Uą reklamų

dom, o Chicagos Lituanica iš-j 
stato net 3.

šeštadienį, bal. 22 d, nuo 9 
vai ryto ir visą dieną krepšinio 
rungtynės vyks Curie mokyk
los salėse, o tinklinis Marųuette 
Parke. Sekmadienį visi finalai 
fiuo 1 vai. p. p. Marųuette Parko . 
salėje.

Be to, šeštadienio vakare Jau 
nimo centre įvyks sportininkų, 
susipažinimo šokiai, kuriuos, 
ruošia Lituanioos sporto klu- į 
bas. - a

FUTBOLAS
"lituanicos rungtynės

Šį sekmadienį numatytos pir- 
mėnybių futbolo.. rungtynės tarp 
Lituanicos — Liths vyrų koman
dos ir Tanners Winnemac Parke 
2 .vai. p. .p.

Praėjusį sekmadienį rungtynės 
prieš H. F. tlnited neįvyko, nes 
vyriausioji futbolo valdžia nesusi
tarė, kas turi teisę skirti rungty
nių .teisėjus. Ach, tos .yąldzįoš, 
valdžias... kaip nžiai ant. siauro 
liepto. Neįvyko ir -kitų, koman
dų rungtynės. Grąžus sekmadie
nis nuėjo niekais.

Kitą sekmadienį balandžio 23 
d., 3:30 v. p. p. Calųmet -Parke,' 
95th East, prie ežero, Liths žais 
prieš serbų Yoųths.

Balandžio 30 d. sezono .atida-- 
rymo Marųuette Parke .rungty
nės prieš puikią lenkų Eagles ko
mandą. Eagles yra kritę iš major 
divizijos, bet dabar, stipriai atsijau
ninę, pasiryžę ir .vėl grįžti į major 
diviziją. Futbolo sezono Marąųet- 
te Parke atidarymas tegu ir ne
prilygs Whitę Sox sezono atida
rymui, kurio proga ir kai kurios 
mqkyklos buvo uždarytos ir be
veik visų įstaigų ir fabrikų di
dieji Bosai “nusiėmė”, bet įvykis 
futbolo mėgėjams bus dėmesio: 
vertas. Rungtynių pradžia 2 vai.

Komandos, vadovas Bielskus ša
kosi žaidėjų turįs pakankamai/ 
net -gal per daug. Tad “geriau 
tegti nemano, kad tik koks įžai
dėjas užsiregitravo ir jau bus. ant 
“starting line up’1 ir gaus žaisti ■ 
.visas 90 minučių. Užtenka žai- , 
dejų ir režervavo komandai. 
•Ne visi jie lietuviai, bet ■ 
to -paties Adomo ir Ievos vai- , 
kai. Norint patekti į komandą, 
teikės pasistengti.

j- J,
KITŲ KONtANDŲ 

RUNGTYNĖS

pirmenybės prasidės šį savait-i 
galį ir kitose divizijose. Rezervas 
Žąi^ sekmadiė'nį,. TO, vi. . prieš L. 
E. D, 'Wilspn — ’Ęast Parite.- Jąu- 
nįąį. žaų WęlĮš^pą^kėsiT\yai?-rjrto 
prieš-H. F.'lSnltėd. • ••

Šeštadienį Winnemac Parke ma
žiukai žais prieš Vikings 1 vai. Jau 
nučiai žafc Marųuette Parke 3 vai. 
30 min. prifeš H. F. Unitėd.

Veteranai pirmenybes pradės 
balandžio 22 d. prieš Kickers.

IŠ PIRMŲJŲ PASAULIO 
FUTBOLO PIRRIENYJBiŲ

Pirmosios pasaulio futbolo 
Į pirmenybės įvyko Urugvajuje 
1930 metais, ir jas laimėjo 
Urugvajus. Dalyvavo tik 13 
kraštų, iš kurių vos 4 iš Euro
pos: Prancūzija, Jugoslavija, 
Rumuniją ir Belgija, pirmoje 
grupėje laimėjo Argentina, ant
roje Jugoslavija, trečioje Urug
vajus, o ketvirtoje JAV. Pus
finaliuose JAV pralaimėjo Ar
gentinai 6—1, o Urugvajus įvei
kė Jugoslaviją taip pat 6—1. 
Baigmėje Urugvajus laimi prieš 
Argentiną 4^-Ž ir tampa pir
muoju pasaulio mdštėriu- Įdo
mu, kad prieš 48 metus Ameri
kos futbolas buvo gana stiprus 
ir pasiekė net pusfinalius. Tik 
vėliau kitos Bporto šakos jį Čia 
nustelbė ir jis atsiliko.’ - Taip 
kad liko tik malonūs prisimi
nimai.

rungtynėse 
staigmeną 

1—0, kuri

★
Tarpvalstybinėse 

Prancūzija pateikia 
jr įveikia Braziliją 
savo ruožtu laimi prieš dabaiti-
nį pasaulio meisterį V. 'Vokie
tiją. taip pat 1—0. &aEŪija 
dar Žais 13 paruošiamųjų ruhg* 
tyĖąį 9 grįžusi iš Europos pra-

dės stažą netoli Rio de Janeiro. 
Kitose rungtynėse Argentina 

i — -Bulgarija 3—1, Peru — Bul
garija 1—1, Švedija — R. Vo
kietija 1—ū,.. Austrija — Švei
cariją. 1—0; Ispanija — Italija 
■77- lir—1 ir Ispanija Noiyęgį-
9^ . T“ ’

Į''■y ‘..F ' :■

Skolų ptkžiba . B. Bremes/ 34 
m., /žaidęs- už apglų;Lęeds Uni- 
tęd, pasirašė Sutartį su Loą An
geles jAztecs ir žais šalia gar-> 
>siojo airio G. Best.

Vyt. A. Krikščiūnas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York. Gal atsimenate 

jauną jūreivį Joną Stankevičių, 
prieš keletą metų pabėgusį iš 
savo laivo ir per Prancūziją 
.atsiradusį Chicagoje?

Jis šiuo metu gyvena New 
Yorke, o vakarais studijuoja. 
-LąisvaĮaįkių prądėjo lygumų 
slidinėjimą ir jau Spėjo gero
kai pasižymėti: Windham . 10 
kim varžybose laimėjo antrą 
vietą, o -Brattleboro 60 klm. ma
ratone iš 1000 dalyvių finišavo 
100-ju ir gavo mažąjį aukso 
medalį.

Juozas Juška, N. Y.

Ryty Vokietija. Greičiausia 
pasaulio moteris,’ 20 metų, Mar- 
lie Oelsner pirmoji pralaužė 11 
sėk. ribą 100 mtr. bėgime ir 
pastatė naują rekordą 10.8 sek. 
Ji neseniai ištekėjo už futboli- 
niriko U.-Gbehr ir pasakė, kad 
per veštiivėš ji daugiau nervą-, 
‘v-osij negu 100 
pradinėje.

Piety Afrika, 
pranešimas iš 
pirmininko lordo KiUanin, kad 
jP. Afrikos sportininkai nega
ilės dalyvauti 1980 mt. Mask-

vos olimpiadoje dėl, politinių su
metimų-

Tad mūsų nuogąstavimai jau 
pradeda tvirtintis. Maskva jau 
demonstruoja savo politinę jė
gą ir duoda nurodymus pa
čiam olimpiniam k-tui. Neabe
jojame, kad jų bus daugiau.

Vakarų Vokietija. “Buenas 
Dias Argentina” — taip vadina
si plokštelė, įdainuota V. Vo
kietijos rinktinės žaidėjų su 
solistu Udo Jurgelis. Ši 14 dai
nų plokštelė oficialiai buvo įteik
ta rinktinei ir solistui prieš 
rungtynes V. Vokietija — Bra
zilija Hamburge. Rinkoje ji 
pasirodė tik vasario 18 d. ir iki 
šiol sumušė visus rekordus: iš
parduota jau 300,000. Visas 
pelnas, kurio bus apie 350,000 
dol., atiteks. Vokietijos Futbolo 
federacijai futbolo mokyklų ge
rinimui ir bendrai prieauglio 
lavinimui.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS j
Motobolas taip pat popūlia-| 

rėja Lietuvoje. Skuodo tarp
tautiniame turnyre pirmą vietą 
laimėjo,Ryga, nugalėjusi Skuo
dą, kuris, yra Lietuvos meiste
ris 3—6. Trečioje vietoje liko 
Kretinga, o ketvirtoje Estijos 
Baidė.

Plaukimo aukštųjų mokyklų 
komandinių varžybų metu Mon- 
trealio bronzos laimėtojo J- Juo
zaičio komanda liko trečioje 
vietoje. Tačiau pats Juozaitis; 
laimėjo 100 ir 200 mtr. kruti-, 
ne ir visų dalyvių buvo nuo
širdžiai .pasveikintas ne tik su 
pergalėmis, bet ir šeimos sukū
rimo proga.

Futbolo sezonas greit prasi
dės. Abi Lietuvos reprezenta
cinės komandos jau ruošiasi. 
Vilniaus Žalgiris baigia su. Ja- 
roslavliu 1—1,. o Klaipėdos 
Atlantas pralaimi Gdynėje 0—2, 
bet įveikia Gdanską 2—1 ir bai
gia lygiomis su Tčevo “Vysla”.

Rankinio tarptautiniame tur
nyre Budapešte dalyvavo, ir 
Kauno Žalgirio moterų koman-

(Nukelta į 4 psl.).

■

=

s

mtr. bėgimo'

Čia gautas 
olimpinio k-to

SOPHIE BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
•Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5:00 “• 
3:30 vaL popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 <ki 9:30 v. ryto.

Telef.: 434-2413 
1490 A. M.

7159 S. MAPLĘWOOD AVĖ. x
CHICAGO, ILL. 60629

J.&J. PHARMACY

LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2557 W.69th Street Tel. 776-4363

Vaistai, vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos žolės Irti 
Važiuojamos kėdės, rementai Ir kt., pirkt) ar nuomoti; 
k'’’’. ' Nemokamai supakuojame dovanas.

Pristatymas nemokamai 
ANGELA ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

PASSBOOK 
SAVINGS- 
the best way to

see us for 
fl"anBlno 

nATOUR IDVRMB
with repAVment 

TO FIT YOUR INCOME

Compounded
Qusrterly

OUR6AVING8
CERTIHCATESfto* 

EARN UP TO ___________  INSUREDaHi

Mutual Fedėral 
Savings and Loan

202 VEST CERMAK ROAD CBKAGO^ niINCB ®ŠOI
ffcĮB Vfcįįli 74MT

BOUSSt fliur.9-8 9=1

SERVING CHICAGO W SUBURBS SINCE 1905

OK.AUOAS
L2THUANIAA VORIJ>WIDE 4)411.7

| Second claM poetage pdd «t Chicago, DL PublHhed 
•accpt >unuap Lpgal Hoiidayt, day< after Chrirtmu 

and Easter by the Ltthuanian Cathoįic Presą Sodety.

Subacrlption Rates: $33.00 — Chicago, Cook County, 
nilnoie and Canada. Elsevrhere ls the UJA. 131.00 Foreigj 
ountrtes $34.00

tais

įd 3 

prasta 
$mgur 
fcu. P3 
jėj'ima. 
pavykę 

Šio 
įžja ti 

tos Lit 
profekt 
n-rv (! 
tybė i 
31-mu 
tinkam 
nustaty 
puotos 

Į. tu k & 

| žymimi 
įi-ąėtekm 

„ - J-'stato Si
Tel, ofiso Ir buto: OLymplc^

DR. P. KISIELIUS '"punktai 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI ąkupuo 

1443 So. 50fli Avė., Cicero plikiau 
Kasdien 1-3 vai Ir S-t vaL m ’ Kitai 

išskyras trečiadienius.
SeStadlenlalfl 12 iki 4 vaL p6pj»( . nne su 

----------------:'^yĮygūs .p
Tel REliance 5-1811 ^somai :

DR. WALER J. KIRSTO! turtinės
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VAI: plrmad., antrad., tetartai I 
penkt nuo 12-4 vaL popiet Ir | 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždui

Palto išlaidas mažinau? pakvitavimai uf gautas premaą'
ratas neslunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojoj 
rašo, gavus ii jo mokestį, atžymima flri kada yra užsimoku

DRAUGO prenumerati mokama .U anhtu
3 mSa. 

315.00
134)

15D0 
lino

, 9.00

jietams
Chicago Ir Cook apskr. $33.00
Kitur JAV ............... 31.00
Kanadoje ................... 33.00
Užsienyje ................... 34.00
Savaitinis 25.00

* Administracija dirba kas, 
'iiea nuo 8:30 iki 4:30, šešta- 
dieniais nito 8:30 iki -12:00.

• Redakcija dirba- kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

• Redakcija straipsnius taiso sar 
nuožiūra Nesunaudotų straipsnį 
nesaugo. Juos grąžinti tik ii ank? 
to susitarus. Redakcija .ui skėty, 
nų turinj neatsako Skelbiu 
<aino pruiunčiairM* gavų, prv 
tymą

*
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DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologini Chirurgija.

6449 So. Paboki Rd. (Cravford 
Medical Building) Tel LU 5-6446
Jei neatsiliepia skambint 374-8004

Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
•189 So. Kedzie Avenue.

VaL: pirmad., antrad ir ketvlrtad.
6 iki 7:30 vai', vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki 8 vai. 

Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048.

Tel ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm,, antr.; ketv. Ir penkt.
1:00 - 5:00-vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus.

“religija* 

nuo gyv 
Įietuvo 

"vo mok 
tarpu Ii' 
našaus 
muose ; 
Ateistai 
anojimt 
palaikor

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Ulinois 60629

TbL — 476-3409
Valandos pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 IVest 51st Street 
Tel — GR 6-2400

VaL: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; fieštad. 10-2 vai.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGŽ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING 

7156 Soutb Western Aveniu. Į ,, 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ji ^klOS 

, 1 vai. .popiet* ", I nTODflO’a: 
Ofe. teL KE 7-1168, rez.
---------------------- -----------■ ■ les
Ofs. HE 4-1818; ret PB Ml jt neturi

DR. J. MEŠKAUSKAS nei oiga
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI -:o 34-mt 

Specialybė vidaus ligos Lakama 1 
2454 West 71st Street tykiuose 

71-os ir Campbell Avę. kam?. įjajį^. M 
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtai i. r- 
penktad. 3 iki 7 v’ p. p. Tik sti);ltauj:į!etuvos 
----------------- - --------------r ‘ J įkasęs”, i

OPTIOAL BTUDIl.^a •, 
VIOLETA KAROSAfH •' /

7051 So. Washtenaw — TeL 7’ty 'a^ ^et 
•Pritaikomi akiniai pagal gydHS PSČlU p; 

receptus. < j galimybė
Didelis akinių rėmų paslrlnklmM' < . į, y 

^VaL: pirm., antr., penkt 10-5:11 <>4 . TaC
Ketv. 1-8 v. vak. šešt 104 t pi _

TrečladleniaJn nMarrti■ ne[un ID 
vietose Si 
nė viena

Trečiadieniais uždaryta,

Ofis, tol 735-4477; Rez. 246-2839

DR.E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SpecialybS — Nervų ir
EknodnSa ligos. 

CRAW0RD MEDICAL. BLDG. 
6449 So. Pnlaski Road

Telef. - 282- 4356

DR. ROMAS PETKOS
AKIŲ IitGOS — (iHlKUlMff

Ofisai:
111 NO. TOAB&SH AVĖ 

4200 NO. OENTRAL AVĖ

Valandos pagal susHarlm).

DR. A. B. GLĖVECKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos

3967 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tek — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
9 O K š A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir penkt. 
nuo 12 Ud 2 vai. Ir nuo S Iki 8 vai. 
vak. fieštad. nuo 1 iki 4 vaL

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8914 West 68rd Street 

Valandos pagal ■pritarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA
5214 No. Western Avenue 
1002 No. Westero Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

Įstaigos Ir buto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUKAS
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Oourt, Cicero, HL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Gtakyrua treč. ir šeštad

ū; Tame : 
ma: “Bet 

^tiesioginis 
r ®a&... ba 

teisės a 
• T moksle!

Į jiems atsi 
įj^tu klau:

DR. FRANK PLUKO
(Kalba lietuvittaP 
OPTČMĖtRIŠtAS _______

Tikrina akis. Pritaiko aktaio I J-
“Contact rasl

2618 W. Tlst Št — Tet gyvauti 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryti U

DR. LEONAS SEIBIITA fc“u
INKSTŲ, PŪSLES IR ***

PROSTATO CHIRURGUI
2656 W; 63ri Street

Vai. antrad. niib 14 popiet 
ir ketv. nuo 54 vakare

Ofiso tel. 776-2880, rerid.

Uosius m

' Jokytojai 
į^eižiami 
r Fiemonėr

—————' ®^nvčias
DR. J J. SIMONAITIS l^monisk

GYDYTO JAS ..Htrosmo 
Adresas 4255 W. 6SriSW Jesuj ne.

Ofiso telef. RE M414 »;RaiQ .
Rezidencijos telef. GR P^UC

Ofiso vai; pirmad. ir ketvirtį,,:u rason 
nuo 1:00. ligi 3:00 vai. turi

—————————"7L j ^ines i 
Ofiso tol. HE 4-2123. Namu ® ‘^Sves ’ ų

DR. V. TUMASOKK irįstat 
CHIRURGAS ^eijos n

2454 West 71st Street , į>agand( 
Vai.: pirm , antrad., keta ir . eJl

Ž-5 ir 8«7 — 13 anksto F

Tel ofiso PR HMS j X strafp

F. C. WINSKUNAS b
GYDYTOJAS IR ti

8107 West Tįsi Street siaurj;
Valandom vaL MjL. • - °trios

Treč. k 3«*iad. pagal K
Ofe. teL 586-3166; oa»9

DR. PETRAS KUOM .
GYDYTOJAS IR CHIRVRGJ 
6234 So. Narragsnsett A^ .

Vai.: pirm., antr., ketv U Vj 
2-7; fieštadlenlab pagal
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ŠALFAS S-GOS SPECIALUS
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

sr-Keturakis

dom, o Chicagos Lituanica iš-i 
stato net 3.

Šeštadienį, bal. 22 d-, nuo 9 
vai ryto ir visą dieną krepšinio 
rungtynės vyks Curie mokyk
los salėse, o tinklinis Marąuette 
Parke. Sekmadienį visi finalai 
nuo 1 vai. p. p. Mahjuette Parko . 
salėje.

Be to, šeštadienio vakare Jau 
nimo centre įvyks sportininkų j 
susipažinimo šokiai, kuriuos į 
ruošia Lituanioos sporto fclu- į 
bas. N

' Galutinis apsvarstymai PLS 
žaidynių pasimošimo ei^ds/iš- 
-lyginant kai .kuriuos < sporto ša
kų, pfograminids - puiiktus, ka
muolio žaidimams (krepšiniui 
dr tinkliniui) nustatant rungty
nių pravedimo sistemą, įvairių 
ruošos komisijų ligšiolinė veik
loj nurodant esamas kliūtis, 
kaip sporto padalinių (o jų ne
maža dalis) pavėluotą pirmąją 
(1Į0Į78. III. 15) registraciją, pini 
ginio vajaus stovis buvo ryš- 

■—kiausi ir esminiai Suvažiavimo 
klausimai

ŠALPAS S-gos pirm. Br. Ber 
. neckas savo kalboj pabrėžė bū

tiną ir. glaudų kooperavimą. vi
sų sričių pareigūnų, o sporti
ninkams gerą varžybinį pasi- 
tuošimą. Invokacija kun. A. 
Poškaus iri* LB apylinkės pirm. 
Alf. Juškos pasveikinimas buvo 
atgaiva ir dalinas, ryžtas būsi
moms dienotvarkės svarsty
toms.

Sustiprinant šią sėkmingą 
pradžią suvažiavimo eigos, šei
mininkų — Detroito sp. 'klubo 
Ktg&s pareigūnas Algis Ru
gienius buvo pakviestas suvažia 
vimui pirmininkauti. Taigi sėk- 
mingumo laidas nagrinėjant 
paeiliui dienotvarkę, privalėjo 
būti sklandus ir heabejotinai 
visais požiūriais solidarumu ir 
tvarka paremtas. Nagrinėjant 
lengv. atletikos nustatytą pro
gramą ir vertinimą ..taškais bei 
žymesniųjų sportininkų atžymė 
jimus dovanomis, jų laipsnį nu
statant remiantis tarpt, lentelė 
mis, kas jau buvo priimta 19771 
suvažiavime Glevelande, pagrin 
dinai pakeista, > ,motyvuojant, 
jog anksčiau numatytos šios ša 
kos varžybos .paversti dvigubu 
suakitstymu, pavadinant atvi
ros ir prieauglio klasių^ nuver
tina PLS žaidynių paskirtį. Taip 
pat čia pat nusistatyta ir žai
dynių laimėtoj^ apdovanoji- 
mas, būtent: pirmųjų trijų vie
tų laimėtojai gauna medalius 
(aukso, .sidabro ir bronzos), lį- 
kušios vietos 4, 5^.6-į įątitiiį- 
kąmus^risimjnm^.;k^pmęlliis 
— juosteles. ’ Bedimo nuotolis' 
3000 mtr. pakeistas klasine dis
tancija 5000 mtr. ir bėgimų 

'■ rungčių skaičius prieauglio kla
sėm nustatytas 2-jomis, plius 
estafetė. Pagrindas: nepertemp 
ti mažai paruoštų jaunųjų, nes, 
trumpi nuotoliai, kur raumens 
jėga vyrauja ir širdis su labai 
mažu deguonies kiekiu dirba, 

' greitai gali pakenkti.
Dėl skubaus nagrinėjimo li

ko nesvarstytas teisėjų klausi
mas. Tai pagrindinė spraga A. 
Bielskus, kaip ŠALFAŠS-gos 
lengv. atletikos vadovas turi 
rasti greitą ir aiškų sprendimą; 
nes kitaip bus daug maišaties 
aikštėj.

Ilgesnėse diskusijose išsijotas 
galingasis ir centrinis' žaidimų 
Variklis — krepšinis, kur vado- 

• .viii R. Korzonūi teko 2 vai. 
sugaišti, kol pasiūlymus suve
dė į galutiną pravedimo siste
mą. Anot itorzono, rastas “lp-į 
giškas” būdas.

Kai kurių kitų sporto šakų 
" galutinė programa dar nevisai 

aiškį, nes, kaip minėjau, šlubuo 
ja registracija. Atstovų dažnas 
išsireiškimas, “dar laukiame ar 
tikimasi”, kad užsiregistruos, 
visur buvo pabrėžiama jų prane 
Šimuose; Neleistinas padalinių 
atsilikimas, o visų (1976 mO 
duotas pažadas sėkmingam ir 
kilniam šventės ruošimui, dar 
daug kur net ŠėTa įpusėjęs.

Antroji popietinė suvažiavi
mo dalio, kuri buvo tęsdama ki- 
toaao parapijos kambža^ svars-

tant PLS žaidynių varžybinius 
nuostatus, nelauktai sukėlė kar 
taus sąmyšio, kai A. Rugienius 
kaip ŠALFASS-gos Garbės teis
ino pirm, ir Jokūbaitis — Rev. 
k-jos, staigiai pareiškė, kad iš 
savo postų pasitraukia. Moty
vas, kurį pilnai girdėjau tik iš 
Jokūbaičio, kad į sudarytą PLS 
žaidynių kontrolės k-ją nėra 
įtrauktas ŠALFASS-gos rev. 
k. pirm. Kuo gimdė savo pa
sitraukimą A. Rugienius, ne
drįstu čia tvirtai pasakyti, nes 
narių pakilęs triukšmingesnis 
balsas neleido pilnai išgirsti. 
Jeigu tų nuostatų priėmimo ei
goj, kuriuos skaitė Baziliauš- 
kas, iš anksto pabrėždamas, kad 
paskaitys tik būdingesnes vie
tas, būtų paminėtas Jokūbaičio 
ar A. Rugieni aus užimtos vietos 
lyg ir nuvertinimas, tai jie ture 
jo teisę apginti savo titulus, bet 
čia klausimas sukosi apie PLS 
žaidynių kontrolės k-ją, kuri 
tikriausiai turės veik 100%-tinį 
darbą, susijusį su varžybine ei
ga visų sporto šakų.

Jiems (Al A. ir J.) taip ašt
riai reaguoti ir tokios rūšies su
važiavime viešai ir gana rūsčiai 
rodyti savo nepasitenkinimą ne 
buvo jokio teisinio ar moralinio 
pagrindo. Abu vyrai turi gerą 
vardą platesnėje lietuvių visuo
meninėje veikloje, abu yra ŠAL 
FASS-gos aukštuose .postuose 
ir visiems sąjungos darbams 
reikalingi, bet neapgalvotu ir 
■per staigiu susijaudinimu su
kėlė drumsčios nuotaikos besi
-baigiantiems svarstymams. Prie 
to dar per didelis triukšmas ir 
bereikalingos diskusijos yietose 
pirmininkaujančiam R. Korzo- 
nui sudarė daug sunkumų.

Kažin ar suvažiavimo nutari
mas pakeisti ankstesnį nu- 
balsavimą šiuo klausimu ir pa
vedimas organizaciniam komi
tetui galutinai apšlifuoti šiuos 
nuostatus turi rimto pagrindo?

Suvažiavimas buvo baigtas 
^ūfbs ffimhu‘Įsu viltimi, kad 
.viskas. greit- išsilygins Į if ~var- 

• ilan' garbingos šventės kilnių 
tikslų visa sportinė šeimynėlė 
dar glaudžiau suartės.

VID. VAK. SP. APYGARDOS 
PIRMENYBES

FUTBOLAS
LITUANIGOS RUNGTYNĖS

Šį sekmadienį numatytos pir- ■ 
mėnybių futbolo..ningtynės tarp 
Lituanioos — Liths vyrų koman-,j 
doš ir Tanners Winnemac Parke-; 
2 .vai. p. .p.

Praėjusį sekmadienį rungtynės 
prieš H. F. United neįvyko, nes 
vyriausioji futbolo valdžia nesusi
tarė, kas turi teisę skirti rungty
nių -teisėjus. Ach, tos .valdžios, 
valdžios... kaip ožiai ant. siauro 
liepto. Neįvyko ir kitų, kcįihan- 
dų rungtynės. Grąžus selaūadie-. 
niš nuėjo niekais.

Kitą sekmadienį balandžio 23 
d., 3:^0 v’ p. p; Calųmėt -Parke,' 
95th East, prie ežero, Liths žais 
prieš serbų Yoųths.

Balandžio 30 d. sezono atida-- 
rymo Marąuette Parke rungty
nės prieš puikią lenkų Eagles ko
mandą. ĖagĮės yra kritę iš major 
divizijos, bet dabar, stipriai atsijau
ninę, pasiryžę ir vėl grįžti į major 
diviziją. Futbolo sezono-Marąųet- 
te Parke atidarymas tegu ir ne
prilygs Whitę Sox sezono .atida
rymui, kurio proga ir kai kurios, 
mokyklos buvo uždarytos ir be
veik visų įstaigų ir fabrikų di
dieji bosai “nusiėmė”, bet .įvykis 
futbolo mėgėjams bus dėmesio 
vertas. Rungtynių pradžia 2 vai. >

Komandos/vadovąs Bielskus ša
kosi žaidėjų turįs pakankamai,' 
net gal per daug. Tad “geriaū 
tegu nemano, kad tik koks įžai
dėjas užsiregitravo ir jau bus. ant' 

;“starting line up” -ir gaus žaisti- 
.visas 90 minučių. Užtenka:žai
dėjų ir Ježervavo kdmąndai. 
ĮNe visi jie lietuviai, bet 
to paties Adomo ir Ievos vai
kai. Norint patekti į komandą, 
reikės pasistengti.

Artėjant PLS žaidynėms To^ 
ronte, visose trijose mūsų spor 
to apygardose ruošiamos pir
menybės. Jomis susidomėjimas 
labai didelis, nes tai paskutinė 
pasiruošimo stadija, naujų žai
dėjų bandymas, o kai kurioms 
komandoms kvalifikacija arba 
durys į Torontą.

Vid. Vak. -sporto apygardos 
krepšinio ir tinklinio pirmeny
bės įvyks bal. 22 ir 23 d. Chi- 
cagoje. Užsiregistravo net 17 
krepšinio ir 15 tinklinio koman
dų. Lauktina ypatingai įdomių 
kovų vyrų krepšinyje, kur Dėt 
toitas atvyksta su dviem koman

• J. /.
KITŲ KOMANDŲ 

RUNGTYNĖS

Pirmenybės prasidės .šį savait-i 
galį ir‘kitose divizijose. Rezervas 

’sėkrriadięnį,. T'0-, vi. .prieš L. 
E.. P/,WiĮspn — 'East Parltė5 Jam 
iįįąj. žai£ Węns5'pafkę; ri^yai.'-Į^o 
prieš 'H. F.'Uhited. “ ‘ ■

Šeštadienį Winnemae Parke ma
žiukai žais prieš Vikings Į vai. Jau 
nučiai žais Marąuette Parke 3 vai. 
30 min. prieš H. F. Ųriited.

Veteranai pirmenybes pradės 
balandžio 2-2 d. prieš Kickers.

IŠ PIRMŲJŲ PASAULIO 
FUTBOLO PIRMENYBIŲ

Pirmosios pasaulio futbolo 
pirmenybės įvyko- Urugvajuje 
1930 metais, ir' jas laimėjo 
Urugvajus. Dalyvąvo tik 13 
kraštų, iš kurių vos 4 iš Euro
pos: Prancūzija, Jugoslavija, 
Rumuniją ir Belgija. Pirmoje 
grupėje laimėjo Argentina, ant
roje Jugoslavija, trečioje Urug
vajus, o ketvirtoje JAV. Pus
finaliuose JAV pralaimėjo Ar- 
gentinai 6—1, b Urugvajus įvei^- 
kė Jugoslaviją taip pat 6—l.J 
Baigmėje Urugvajus laimi prieš 
Argentiną 4^-2 ir tampa pir
muoju pasaulio meisteriu* Įdo
mu, kad prieš 48 metus Ameri
kos futbolas buvo ganą stiprus 
ir pasiekė net pusfinalius. Tik 
vėliau kitos sporto šakos jį čia 
nustelbė ir jis atsiliko. - Taip 
kad liko tik malonūs prisimi
nimai.

| dės stažą netoli Rio de Janeiro. 
Kitose rungtynėse Argentina 
— ■Bulgarija 3—1, Peru — Bul
garija 1—1, Švedija — R. Vo
kietija 1—0, Austrija — Švei
cariją 1—0; Ispanija — Italija 

fe-l Įr Ispanija Norvegi-

ir i
Skotų pažibą . B. Bremes; 34 

m., .žaidęs už anglų.Lęeds Uni
ted, pasirašė sutartį , su Los An
geles Aztecs ir žais šalia gari 
;>iojo: airio G. Best.

Vyt. A. Krikščiūnas

{ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York. Gal atsimenate 

jauną jūreivį Joną Stankevičių, 
prieš keletą metų pabėgusį iš 
savo laivo ir per Prancūziją 
atsiradusį Chicagoje?

Jis šiuo metu gyvena New 
Yorke, o vakarais studijuoja. 
•Laisvalaikiu pradėjo lygumų 
slidinėjimą ir jau Spėjo gero-1 
kai pąsižyinęti: Wįndham • 10 
klm- varžybose laimėjo antrą 
vietą, o Brattleboro 60 klm. ma
ratone iš .1000 dalyvių finišavo 
100-ju ir. gavo mažąjį aukso 
medalį. .

Juozas Juška, N. Y.

Bytę 'Vokietija. Greičiausia 
pasaulio moteris,' 20 metų, Mar
ile OelSner pirmoji pralaužė 11 
■sėk. ribą 100 mtr. bėgime ir 
pastatė naują rekordą 10.8 sek. 
Ji- neseniai Ištekėjo už futboli
ninko U. Goehr ir pasakė, kad 
per vestuves ji daugiau nerva-i 
yosij negu 100 - - • - - ■
pradinėje.

Pietų Afrika, 
.pranešimas iš 
‘pirmininko lordo KiUanin, kad 
įP. Afrikos sportininkai nega
ilės dalyvauti 1980 mt. Mask-

vos olimpiadoje dėl politinių su
metimų-

Tad mūsų nuogąstavimai jąu 
pradeda tvirtintis. Maskva jau 
demonstruoja savo politinę jė
gą ir duoda nurodymus pa
čiam olimpiniam k-tui. Neabe
jojame, kad jų bus daugiau.

VakaFy Vokietija. “Buenas 
Dias Argentina” ?— taip vadina
si plokštelė, įdainuota . V. Vo
kietijos rinktines žaidėjų su 
solistu Udo Jurgens. Ši 14 dai
nų plokštelė oficialiai buvo įteik
ta rinktinei ir solistui prieš 
rungtynės V. Vokietija — Bra
zilija^ Hamburge. Rinkoje ji 
pasirodė tik vasario 18 d. ir iki 
šiol sumušė visus rekordus: iš
parduota jau 300,000. Visas 
pelnas, kurio bus apie 350,000 
dol., atiteks Vokietijos Futbolo 
federacijai futbolo mokyklų ge
rinimui ir bendrai prieauglio 
lavinimui.

■

š

s

s 
f

mtr. bėgimo'

Čia gautas 
olimpinio k*to

rungtynėse 
staigmeną 
1—0, kuri

★
Tarpvalstybinėse 

Prancūzija pateikia 
ir įveikia Braziliją 
savo ruožtu laimi prieš dabaiii-
nį pasaulio meisterį V. Vokie
tiją. taip pat 
dar žais 13 paruošiamųjų rvng* 

grjžttBi is Europos prae*

DRAUGAS
rHF I.rTHUANUN wo*u>-wn)e DA&r

Second pmUge st Cnlcago, Dl. Publižittd

szcept Sundajs. Legal Holldayt, daya aftsy Chrtetiati 
and Eaater by the Llthuantan CatboHc Preia Sodety.

Sutecrlption R a tęs: $33.00 — Chicago, Cook County, 
nUnofr and Canada. Ehohere 1> the U.S.A $31.00 Pareigi 
ountriea $34.00

DRAUGO. preuunMi'ata mokam* 11 aokitu

PaMo išlaidas mažinaii?, pakvitavimai o® gautas preoofr 
iratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojoj 
vėso, gavus ii jo mokestį, atžymima flri kada yra užstoiotefet

jietams
Chicago Ir Cook apakr. $33.00

6 mėn. 3
$19.00 $15418

Kitur JAV ....... . 31.00 18.00 13A0
Kanadoje ........... .... 33.00 19.00 15.00
Užsienyje ......... 34.00 20.00 tino
Savaitinis 25.00 15.00 . 0.00

• Administracija dirba kas- 
uea nuo 8:30 iki 4:30, šefita- 
itieniaie nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija dirba kasdie 
gigo — 1.00 ieltadieniai
8:30 — 12:00.

v

* Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straipsniu 
nesaugo. Juos grąžina tik M ank. 
to susitarus Redakcija již skelbt, 
nų turinį neatsako Skelbiną 
■raino pn&iunčiamcej gaviE pą. 
4ymą
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K OKUPUOTOS LIETUVOS j
Motobolas taip pat populia-Į 

rėja Lietuvoje. Skuodo tarp
tautiniame turnyre pirmą vietą 
laimėjo Ryga, nugalėjusi Skuo
dą, kuris, yra Lietuvos meiste
ris 3—4). Trečioje vietoje liko 
Kretinga, o ketvirtoje Estijos 
P-aidė.

Plaukimo aukštųjų mokyklų 
komandinių varžybų metu Moii- 
trealio bronzos laimėtojo J- Juo* 
žalčio komanda liko trečioje 
vietoje. Tačiau pats Juozaitis 
laimėjo 100 ir 200 mtr. kruti-į 

ir dalyvių buvo nuo-j otbK>

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

6449 So. Pulasld Rd. (Cnvford 
Medical Building) Tel LU 5-6446 

M neatsiliepia skambint 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą..

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marųnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue.
pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeėtad. nuo 1 iki S vaL

Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048.

VaL:

Uis

A®

įjd 
išrasti 
$ingw 
kiu P

pavyk 
Šio 

kėja 1 
tos Li 
projek 
n-i? ( 
lybe 
31-mu 
Snkan 
nustat 
puotos 
tttir S 
žymim 

rbėtekii

Tel ofiso fr boto: OLymp^

DR. P. KISIELIUS >kta
GYDYTOJAS IR CHIRURGU, bkupu< 

1443 So. 5001 Ave^ Cicero priklai
Kasdien 1-3 vaL Ir 6-8 va!, m

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popini

5 Kita 
"nyje si

■------------- ——-------- -^Rygūsj
TeL REliance 5*1811 ■ somai

DR. WALERJ. KIRSTUI į.startinė
t Ji^religija

nuogy 
Lietuvi

širdžiai pasveikintas ne tik su 
pergalėmis, bet ir šeimos sukū
rimo proga.

Futbolo sezonas greit prasi
dės. Abi Lietuvos reprezenta
cinės komandos jau ruošiasi. 
Vilniaus Žalgiris baigia su.Ja- 
roslavliu 1—1, o Klaipėdos 
Atlantas pralaimi Gdynėje 0—2, 
bet įveikia Gdanską 2—1 ir bai
gia lygiomis su Tčevo “Vysla”.

Rankinio tarptautiniame tur
nyre Budapešte dalyvavo ir 
Kauno Žalgirio moterų koman-

(Nukelta į 4 psl.).

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir 3ešt. 

tik aušitarus.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS IR STUBURO UGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Dlinois 60629

TeL — 476-3409
Valandos pagal susitarimą

Dr.

SOPHIE BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 tai 9:30 v. ryto.

Telef.: 434-2413 
1490 A. M.

7159 S. MAPLĘMOOD AVĖ. x 
CHICAGO, ILL. 60629

Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. C1ARA
OPTOMETRISTAS 

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

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 16-1 vai.

Ofla. teL 785-4477; Rez, 246-2889

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir
Emocinės ligos.

CRAWFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

Lietuvia gydytojas) |
3925 West 59th Street

VaL: pirmad., antrad., ketvirtai j 
penkt nuo 12-4 vai. popiet fr p «n mol 
vaL vak. Treč. ir šežtad uždam ,

__________ _ tarpu 1
našaus
muose
Ateistai

Fžnoįnn
I palaiko 

uumi a venos. * f 11
Kasdien nuo 10 vai q| K^aJoS

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG2 f
KŪDIKIŲ m VAIKŲ HG08 . » 

SPECIALISTfi f
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westerh Avenue. 
Valandos: i __ ___

Iki 1 vai. popiet nmnaa-'
Ofs. teL RE 7-1168, rez.

Ofs. HE 4-1818; rez. PR Mt'fnetur

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI »34-m 

Specialybė vidaus ligos iakoma 
2454 Mest 71st Street

71-os ir Campbell Avė. kamp. į}ama; 1 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtai I 
penktad. 3 ik! 7 v. p. p. Tik 8Ū?ftara^lietuvos 

teises”.
•tikinaųj 

iau net 
j 

galimybt 
bą”. Ta, 
neturi e 
vietose S 
nė vieni

tykiuose

OPTICAL studio.
VIOLETA KAROSAFIt

7051 So. Washtenaw — TeL 77M?I ■
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji i 

receptus
Didelis akinių rėmą pasIrlnklmM . ■ 

VaL: pirm., antri, penkt 1«-4:M I 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt 1(M k Mt i 

Trečiadieniais uždaryta 1

Telef. - 282- 4356

DR. ROMAS PETKUS
AKTŲ LIGOS — OHIRURG1M l 

Ofisai:
WABASH AVĖ. 
CEATRAL AVĖ 
pagal auoitartmą

J.&J. PHARMACY

LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2557 W.69th Street Tel. 776-4363

Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gydomos žolės Ir Lt 
Važiuojamos kėdės, remontai Ir kt., pirkti ar nuomoti; 
v '" : ' Nemokamai supakuojame dovanas.

Pristatymas nemokamai
.. ANGELA ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 West 103rd Street
Valandos pagal, susitarimą

Ofiso teL — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
JOK BA

VAIKŲ LIGOS
2656 Wesi 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 Ik) 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vaL

MSSBOOK
SAVINGS...
the best wayto

see us for 
flnancbl0* 

11AT OUR IOW RATO
VVITH REPAVMENT 

TO FIT YOUR INCOME

OUR8AVINGS
CERT1HCATE3 J % *

KARNUPTO___________ INąUREDfHi

Mutual Federal 
Savings and Loan

9M? wftiįr c&RMAK ROAD CHKAGOk ItUNOIS 4N0I

BOUBSt Non«Tue«ni»9”4 7hur«M 6at» M 
ŠERTO CHICAGO AND SUBURBS SUKĘ 1905

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA
5214 No. Mestern Avenue 
1002 No. VVestern Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

įstaigos fr buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

1407 8o.49th Court, Cicero, HL 
Kasdien 10-12 fr 4-7 

ūtakynis treč. fr šeštad.

Tame 
ma: “Be 

..tiesiogini 
'inaš... b;

DR. FRANK PLEKM'te;

(Kalba lietuviškai' jj^ atJ 
įietų Idai

111 NO. 
4200 NO.
Valandos

(Kalba ĮiėtuviŠk^ 

OPTOMETRISTAS _
Tikrina alds. Pritaiko skinta

“Oontact lenses^ «H1 ras
2618 W. 71st St — TteL TO-W*lyvauti 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta trvt ffiUose. >1 

Tpvumu j 
l:j Uosius u 
;Apus post 
į Jiokytoja: 

.Veiziam.
t priemonė 
įpHmybii 

--------------------. — Tr^znvčias 
DR. J. J. SIMONAITIS I J^monis^ 

G Y D YTO JAS i
Adresas 4255 W. 63rd Streel 

Ofiso telef. RE 5-4410
Rezidencijos telef. GR B-vbn 

Ofiso vai: pirmad. fr ketrirtei į .18 rasoj 
- - - ' ^^tui

' >es...

i •b^Sand 
^■yrap 

15,^81

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS B 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popW 
fr ketv. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880, rerid.

m 
ne 

Ofiso telef. RE 5-441® 
Rezidencijos telef. GR 

nuo 1:00. ligi 3XX) vaL popįj.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namu GI

DR. V. TUMASONIS
CHI R URGAS 

2454 West 71st
Vai.: pirm., antrad.. ketv; ir pen«*'

2-5 ir 6<7 — Iš anksto fiusitan*

TeL ofiso PR 6-6446

z F. C. WINSKUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 1

< Sonios
3107 West 71st Street

Valandos: 1-6 vai. popt«< j 
TreČ. Ir šeštad. pagal 

Ofs. tel. 586-3166; namą SŠ^

DR.PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGU- 
6234 So. Narragansett

Vai.: pirm., antr. ketv. fr P^) k JVj 
2-7; fieštadleniaia pagal susitari

. ..

Perskaitę "Draugę", duokite ji kilto®*



Laisve kcfisfitaeijofe ir

NEREGĖTA PRIESPAUDA TIKROVĖJ
SOVIETŲ ĮSIGALĖJIMAS JUROSE

, Amerikiečio rašytojo O.S. je ruoštis kunigystei. 4 5-tas
Marderio įsidėmėtinas posakis: straipsnis skelbia “meninės kū- 
1x1 šiol pasauly dar nieko nėra rybos laisvę”, o tikrovėje kūrėjai 
išrasta, kas galėtų pakeisti tei- yra suvaržyti visokių “socialisti- 
singumą. Daugelis yra ieškoję to- iiio realizmo” reikalavimų. Jie 
]dų pavaduojamų idealų, bet ka
lėjimai pasakoja, kiek jiems yra 
pavykę”.

šio dėsnio tikslumas ypač ryš
kėja toliau nagrinėjant okupuo
tos Lietuvos naujos konstitucijos 
Pliektą, paskelbtą “Tiesos” 66 
n-ry (1978. m. 19). Skyrius Vals
tybe ir asmenybė pradedamas 
31-mu straipsniu, pagal kuiiį ati
tinkamai su Sovietų Sąjungos 

[nustatyta -tvarka kiekvienas oku
puotos Lietuvos pilietis yra kar- 
; tu ir Sovietų Sąjungos. Netgi pa- 
Bymima, kad pilietybės įgijimo ir 

r^jji-’iietėkimo pagrindą ir tvarką nu- 
Ifci J'stato Sovietų Sąjungos pilietybės 

įstatymas. Taigi šis konstitucijos 
punktas vaizdžiai parodo, kaip 

Iokupuotos Lietuvos gyvenimas 
[■priklauso nuo Maskvos.

Kitame konstitucijos straips- 
f nyje suminima, kad piliečiai yra 
Mygus prieš įstatymą “nepriklau- 
Fsoinai nuo kilmės, socialinės ir 
[-„turtinės padėties..., santykio su 
rreligija”. Bet -tas nuostatas toli 
Nuo gyvenimo tikrovės. Rusai ok.° 
Kietuvoje turi plačias .teises — sa- 
'vo mokyklas, savo teatrus, tuo 

[ tarpu lietuviai Rusijoje nieko pa
našaus neturi. Religijos klausi
muose yra didžiausia nelygybė. 

[■‘Ateistai turi visas valstybės susi- 
ržnojimo priemones, jų spauda 

palaikoma valstybės iždo, jų mo
kyklos valstybės išlaikomos, jų

verčiami nusilenkti komunistų 
partijai. Valstybė, iš tikrųjų ko
munistų partija turi visų knygų 
leidimo monopoli, viso kultūros 
(gyvenimo kontrolę ir laisviau be
sireiškiąs menininkas išmetamas 
iš rašytojų, menininkų draugijos.

Tačiau amerikiečiai dar pranašesni savo technika
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tė: “Kalbėkime lietuviškai —» 
Lithuanian for Begmners”.

— Jūs esate įsijungęs į atei
nančią Lietuvos Kankinių bažny
čios ir parapijos (anksčiau tu
rėjo šv. Jono) 50 metų sukaktį. 
Kada sukaktis bus švenčiama?

— . Sąmoningai atskyrėme 
šventovės šventinimą nuo para
pijas jubiliejaus minėjimo, nes 
tie du įvykiai yra skirtingo po- 
būdžio. šventinimo iškilmėse 
pagrindinis dėmesys bus skiria-, 
mas mūsų tautos kankiniams, 
o jubiliejinėje sukaktyje nori
me pagerbti parapijos gyvuosius 
ir mirusius geradarius. Nema
ža jų dalis yra iš senosibs emi
gracijos, kuri suki'aisiais laikais 
(1928 In.) įkūrė ir išlaikė tą ne
paprastos reikšmės religinį ir 
tautinį lietuvybės židinį To
ronte. Jubiliejinė šventė įvyks 
rugsėjo 16-—17 dienomis. To 
jubiliejaus paruošime man teko

(P. GAUCYS Sovietų užsakymais. Kai kurias 
pasenusias rūšis jie pakeičia nau
jais, moderniais - laivais, greites
niais, geriau ginkluotais. Ypa
tingai daug dėmesio skiria’ ato
minių pavandeniriių laivų staty
bai. . 1 '

Pastaruoju metu vis daugiau 
rašoma, reiškiamas susirūpini
mas ir baimė dėl Sovietų beato- 
dairinio ginklavimosi. Ryšium 
su tuo ne tik kaimyninėms, bet 
ir toli nuo jų esančioms tautoms 
gresia pavojus. Šiuo metu' jie lai
ko didžiausią puikiai apginkluo
tą kariuomenę, labai gausią mo
dernią aviaciją ir žymiai daugiau 
už JAV transkontinentinių rake
tų. Taip pat vykdomas milžiniš
ko modernaus karo laivyno sta
tymas, rodąs rusų ryžtą nė tik vi
sose jūrose turėti savo karo 'lai
vus, bet ir jas dominuoti.

Sovietų laivynas

Sovietai karo laivyno statybą 
pradėjo 1961 m. kai JAV pradėjo 
didinti pavandeninių 'Polaris lai
vų skaičių ir juos apginkluoti a- 
tominėm raketom, galinčiom pa
siekti svarbiausius Sovietų taiki
nius. JAV karo laivyno pasižy
mėjimas Kubos raketų krizės me
tu rusams parodė jūrinės jėgos po 
litinę bei diplomatinę reikšmę. 
Po septynerių metų Sovietų karo 
laivynas jau galėjo amerikiečiam 
padaryti daug nemalonumų įvai
riose pasaulio dalyse.

■Per nepilnus 10 metų jis pra
dėjo savo replėmis gniaužti, apei
damas 'NATO šiaurinį ir pietinį 
sparnus. Savo -karo laivais šiaurės 
Atlante viršydamas Danijos ir. 
Norvegijos jėgas santykiu 6-1, 
jis sukėlė abejonę,, ar karo metu 
jos gali, tikėtis, kad NATO 
Įstengs jas apginti. Viduržemio 
jūroje Sovietų karo laivynas pra
lenkia galingą JAV VTjį laivyną 
65 laivų skaičium prie 40. Dėl to 
ne tik Graikija, Turkija, Italija, 
bet ir Jugoslavija jaučia grėsmę, 
nes,- prasidėjus karo veiksmams 
Vidurio Rytuose, rusai gali mė
ginti pasigrobti kurį Jugoslavijos 
uostą savo laivyno bazei įrengti. 
Strateginė Jugoslavijos uostų 
reikšmė -kelia rusams .pagundą į- 
sikišti į Jugoslavijos vidaus rei
kalus Tito mirties ar pasitrauki
mo iš valdžios atvejais.

Sovietų karo laivai,dažnai lan
kosi Sirijos ir Irako (anksčiau ir 
Egipto) uostuose, iš dalies norė
dami .trukdyti Izraelio orinius 
pratimus, o karo atveju jie gali 
mėginti užblokuoti Izraeliui naf
tos pristatymą ir -bet -kokią Vaka
rų jam pagalbą, nepaisydami,, 
kad toks veiksmas galėtų sukelti 
susidūrimą su VI JAV laivynu. 
Sovietai teisina savo karo .laivy
no buvimą rytiniam Viduržemio 
jūros kampe, kaip -ryžtą globoti 
neišsivysčiusias tautas nuo impe
rialistinių užmačių.

Indijos vandenyne

Pastaruoju metu Sovietų pa
stangos kaip galima stipriau įsi-

tvirtinti Persijos įlankoje ir Indi
jos vandenyne, tam reikalui anks
čiau -panaudojant Somaliją, o da
bar Etiopiją, kelią didelį amerikie
čių ir visų vakariečių susirūpini
mą. Pasikeitus Indijos politinei 
vadovybei, Washingtonas džiau
giasi, kad Indija neleidžia rusams 
juos uostuose įrengti karinių ba
zių. JAV, matydamos tas Sovietų 
pastangas, nepaisydamos savo li
beralų nepritarimo '.ir Sovietų 
kurstymų, plečia Indijos vandeny 
ne iš Anglijos išnuomotoje Diego 
Garcia saloje jūrų bazės įrengi
mus.

Bet drąsiausias Sovietų iššūkis 
JAV vyksta prie pat jų durų. Pen-: 
ki atominiai pavandeniniai Jų! 
laivai stovi prie JAV rytinių ir va
karinių krantų. Jų atominės rake
tos nukreiptos į amerikiečių di
džiuosius miestus. Neseniai pa
sklido žinia, kad rusai grąžina 
anksčiau iš Kubos išvežtas .rake
tas. Dabar rusai turi Kuboje po
vandeninių laivų 'bazę, radaro 
bokštą sekti amerikiečių laivų ir 
aviacijos judėjimams, kartu su ku
biečiais vykdo laivyno manerv- 
rus, tik 30 mylių atstu nuo Flori
dos krantų.

Sovietų prekybos laivynas

Sakoma, kad valstybei svarbu 
turėti jūrinę jėgą savo tautos ge
rovei pagrįsti ir politiniam pres
tižui įsigyti. Betgi Sovietai elgia
si 'kitaip. Nūdien jų prekybos lai
vynas -pralenkia amerikiečių. Jų 
žvejų laivynas yra triskart dides
nis už didžiulį Japonijos, kuris 
tautai parūpina vieną penktada
lį jos suvartojamų proteinų. Ša
lia to Sovietai pastatydino 220 
laivų vandenynų;tyrimams, kurie 
skaičiumi pralenkia visų pasaulio 
tautų turimus laivus.

Beveik kiekvienoje didesnėje jū 
roję jų mokslininkai tiria jurų sro
ves, vandens temperatūrą ir jū
ros dugną, kas labai svarbu žve
jams ir povandeniniams laivams. 
Tie laivai aprūpinti labai moder
niais elektroniniais įrengimais, 
skirtais sekti ir šnipinėti kitų pa
jūrio tautų visokią veiklą vande
nyse ir ore.

Sovietų karo laivynas suskirs
tytas į keturis geografinius viene
tus — Šiaurės, Baltijos, Juodųjų 
jūrų ir 'Ramiojo vandenyno, kurių 
kiekvienas turi nuo 270 iki 350 
laivų. Savo didumu Sovietų lai
vynas stovi antroje vietoje po JA 
V, o kai kuriomis savo rūšimis toli 
pralenkia amerikiečius. Jie labai 
skuba ir jiaujų laivų statyba pra
lenkia amerikiečius santykiu ,8-1. 
Nesitenkindami savo statyklomis, 
jie naudojasi Japonijos ir Olandi
jos statyklomis, kurios užverstos

Laivų technika

Tačiau, anot ekspertų, nepaL 
sant viso sovietinių laivų moder
numo, amerikiečių laivai, savo 
technika pralenkia rusų laivus, 
nors jų laivai ir perkrauti įvai
riausias elektroniniasi įrengimais. 
Amerikiečiai pyksta, kad rusai, 
beieškodami jūrų dugne .paslėptų 
amerikiečių laivų sekimo įrengi
mų, sužaloja ir nutraukia tarp
tautinio telegrafo ir telefono lai
dus. Amerikiečiai seka rusų po
vandeninius -laivus specialiais a- 
paratais (sonorais) ir iš lėktuvų 
numetamomis plaukiojančiomis 
platformomis.

Galimo karo atveju , kuris lai
vynas laimėtų? tai neįmanoma 
atsakyti, bet dabar amerikie
čiai jau nebesišaipo iš rusų 
vų ir nesigiria savo niekieno 
pralenktu pranašumu, nors 
optimistiškai nusiteikę ir įtiki 
lesią laimėti.

Žinant okupuotos Lietuvos gy
venimo tikrovę, lyg .pasityčioji
mas skamba 47-to straipsnio 
pabaiga: “Persekioti už kritiką 
draudžiama. -Asmenys, -persekio
jantys už kritiką traukiami atsa
komybėn”. “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika” ir kiti po
grindžio leidiniai rašo apie tas 
skriaudas ir neteisybes. Bet ne 
sudraudžiami tie, kurie už tą kri
tiką žmones persekioja. Jie lieka 
aukštuose postuose. Tie, kurie 
kritiką skelbia, kaip N. Sadūnai- 
tė, yra uždarinėjami į darbo ver
gų stovyklas, į beprotnamius, te
rorizuojami pakartotinais tardy
mais bei kratomis. Tų faktų aki
vaizdoje veidmainingai skamba 
46-to straipsnio nuostatas: “ga
rantuojama žodžio, spaudos, su
sirinkimų, mitingų, gatvės eity
nių ir demonstracijų laisvė”. Po
ra kartų pabandė jaunimas de
monstruoti Kaune. Daugelio jų i- 
•niciatyva baigėsi dabokle ir kalė
jimu.'Ne .tik nėra laisvės susirin
kimams, bet ir joks kitas organi
zuotas vienetas negali egzistuoti, 
.jei jis netarnauja komunistų ri
kiuotėje ar Maskvos užmačioms. 
Tame -pat straipsnyje užtikrina
ma “galimybė naudotis spauda, 
televizija ir -radiju”. Galimybė 
Maskvos agentams, bet ne lietu
viams, kurie nuoširdžiai nori tar
nauti savo tautai, savo minties ar j 
■religijos laisvei.

♦
Tolimesniu 49-tu straipsniu 

skelbiama, kad ‘‘piliečiai -turi tei
sę jungtis į visuomenines organi
zacijas”, bet pačioj pradžioj tuoj 
pridedama: “Sutinkamai su ko
munizmo tikslais”. Taigi yra tik 
tiek laisvės, kiek yra tarnybos ko
munizmui. Tai prievartinis bru
kimas | totalistinę ideologiją. Ta
me pačiame straipsnyje skelbia
ma, kad Visuomeninėms organi
zacijoms garantuojamos sąlygos 
jų įstatuose numatytiems uždavi
niams sėkmingai įgyvendinti”. 
Laisvų visuomeninių organizaci
jų nėra, jos uždarytos, išskyrus' 
Bažnyčią, bet ir jai neleidžia
ma tvarkytis pagal savo nuosta
tus. Du vyskupai tebėra ištrė
mime. I kunigų skyrimą ir kilno
jimą kišasi kulto įgaliotinis — 
ateistas. Bažnyčia negali nė lab
dara užsiimti, vargšus šelpti. Už 
vaikų tikybos mokymą bažnyčio
je kunigams dedamos pabaudos. 
Nėra laisvės spausdinti maldak
nygių, religinių knygų, net par
davinėti paveikslėlių, rožinių, 
škaplierių. Daug kunigų turėjo 
pereiti kalėjimus ir ištrėmimą. 
Tik Nerono laikais buvo panaši 
priespauda.

Tai neteisingumas, baisus 
žmonių, prievartavimas. Galima 
kartu su Dante tarti: “Liūdėda
mas rodau žaizdas, kurias man 
.padarė neteisingumas.” Bet tame 
neteisingume ir yrą komunisti
nės diktatūros silpnumas. Tei
singai iJ.B. ‘Lacordaire skelbė: 
“Kaip griūva namas, kada archi
tektas prasilenkia su matemati- 

. , „ _ kos dėsniais, taip žlunga valsty
bė siaurinama, o ypač kliūtys bės, kada prasilenkia su teisingu- 
Maromos į mokslą1 seminarijo- mo nuostatu”. J. Pr.

J J tykios valstybės išlaikomos, jų 
jpPaSan<^stal atlyginami vals- 

įjj Sbės lėšomis, tuo .tarpu tikintie
ji -f neturi nei spaudos, nei žodžio, 

|iei organizacijų laisvės. Gal dėl 
lGA!i©34-me straipsnyje jau ir atsi

sakoma to mėlo apie lygybę san- 
. tykiuose su religija ir tiesiai skel-

08 
k

biama: “įvairių rąsių ir tautybių 
sitanžljlietuvos TSR piliečiai turi lygias 
“"TSses”. Kad būtų lygios teisės ir 

jŠdhčiųjų su netikinčiaisiais, ča 
fgįįįj jau net nebeužsimenama. Tuo 
ytoj|| paeiu paragrafu garantuojama

maa 
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galimybė vartoti gimtąją kal- 
&į”. Tačiau tūkstančiai lietuvių 

h teturi mokyklų savo ištrėmimo 
• -rietose Sibire . Ten negali išeiti 

nė vienas lietuviškas laikraštis.
*

L- Tame pat straipsnyje skelbia
ma “Bet koks teisioginis ar ne- 

j tiesioginis piliečių teisių apriboji- 
| mas-.... baudžiamas”. O tikinčių- 
H teisės apribojimamos. Tikintie- 
7 moksleiviai tardomi, verčiama 
jiems atsakinėti j ateistinių an
ketų klausimus, jie prievarta turi 
‘iurti rašinius prieš tikėjimą ir 
►dalyvauti ateistiniuose vaidini
muose. Už ryšį su religiniu ak- 
jftvunju jie netenka teisės į aukš- 
"niosius mokslas ir i atsakinges- 
jūus postus. Bažnyčią lankantieji 
mokytojai šalinami. Dvasininkai 

jįneižiami spaudoje ir kitomis 
priemonėmis, o atsakyti neturi 

. galimybių. Už pačių pasistatytas 
■ bažnyčias tikintieji * turi mokėti 
nežmoniškas nuomas. Net ir e- 
lektros mokesčiai bažnyčioms di- 
desni negu kitoms* įstaigoms. 
Kaip pajuokai dar 37-me straips

nyje rašoma: “Lietuvos TSR pi
nučiai turi visas socialines, eko- 
Tromines, politines ir asmenines 
laisves..., kurias skelbia konstitu- 
uja ir įstatymai”. Iš tikrųjų kons
titucijos nuostatai pasilieka tik 
propagandos priemone, o tikin

ėtieji yra pasmerkti savo valstybė-

42 straipsnis skelbia apie teisę 
I mokslą, bet nepaslaptis, kad už 
•atviresnį tikėjimo išpažinimą ta

GĖLĖS
LIAUDIES medicinoje

IŠTRAUKĖ Iš' UPĖS

švento- 
ir tau-

keletas

- I juumcja.u» ptu iiiąjį vc&v
| prisiimti gana sunkią pareigą

Lai- 
noras

ii J1r

z XVI amž. bUVO tikiiYMi, knd 
Malnutės vartojimas padeda 
KMyti kurtumą, alpimus ir po

Tačiau ir dabar tikima., kad 
augalas naudingas page- 

širdies raumenų ir arterijų 
^Odinuį, Litraa vandens deda-

ma pusė uncijos pakalnučių, ir 
to skysčio galima kasdien pa
imti po šaukštų (didesnės do-i 
zes nereikia imti).

Toks gydymas tinka nervų
, ligoniams, isterikams. Sako, 
kad vaistas tinka ir 
pagerinti.

Skystis tinka ir karščiu© jan- 
čiom akims gydyti, švieži la
pai atalūgdo įvairius

VYRIAUSIO LIETUVOS BLAISV1HIM0 
KOMITETO KILME, ISTORINĖ APŽVALGA 

ATEITIES PERSPEKTYVOS
DMKAM
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Vliko valdyba pagal naują statutą, šalia įprastų 

administracinių darbų, “organizuoja1 ir vykdo lietu- 
vos laisvinimo uždavinius; reprezentuoja Vilką ir daro 
jo vardu juridinius įsipareigojimus; vykdo Vliko sei
mo ir tarybos nutarimus; bendradarbiauja su atski
romis valstybėmis bei tautomis ir su tarptautinėmis 
institucijomis” (91 str.). Tai pagrindiniai Vliko valdy
bos uždaviniai. Normaliose sąlygose valdyba renkasi 
posėdžių pagal reikalą kartą į savaitę arba rečiau.

Vliko valdyba sudaroma pirmininko ir tvirtinama 
tarybos. Valdybos nariai neprivalo būti kurios Vliką 
sudarančios grupės nariais; užtenka, kad jie gauna 
tarybos pasitikėjimą. Tuo būdu valdybos nariais yra 
buvę eilė jaunosios kartos žmonių, kurie jokiai grupei 
formaliai nepriklausė.

Netenka Įrodinėti, kad Vliko pirmininko pozicija 
yra nepaprastai svarbi, nes nuo jo iniciatyvos pri
klauso visos valdybos darbas; be to, jam tenka repre
zentuoti Vilkui santykiuose su vyriausybėmis bei ins
titucijom.

Vliko Taryba pagal statutą, be kitų mažesnės 
reikšmės uždavinių, “studijuoja ir planuoja Lietuvos 
laisvinimo uždavinius ir jiems vykdyti priemones.” 
(28 str.). Tad Tarybai yra skirtas tarpsnis tarp valdy
bos ir aetao vaidmuo — studijuoti ir planuoti —4uo

lai- 
ne- 
yra 
ga-

Iš Cbicagos upės ištrauktas 
lavonas stud. V. Darby, 19 m., 
kuris buvo bebaigiąs Westing- 
house mokyklą ir buvo garbės 
sąraše. Jis skundėsi, kad jau
čiasi nesveikas. Daromas skro
dimas ir tyrimai.

Susitinkant kultūrininką ir 
visuomenininką A. Rinktiną, bu
vo proga paklausinėti.

— Kokie pagrindiniai da-rfyri 
šiuo meto užima Jūsų laiką?

— Sunku čia būtų juos visus 
išskaičiuoti, tad gal suminėsiu 
tik vieną kitą. Artimiausias 
darbas yra7įsijungimas į naujai 
pastatytosios Lietuvos Kanki
nių- bažnyčios šventinimo ruo
šą. Tas šventinimas įvyks bir
želio 11 d., dalyvaujant Šv. 
Sosto atstovui Kanadoj drkiv. 
Angelo Palmas. Daug darbo 
esame įdėję derindami 
vės. įrengimuose religinį 
tinį momentus.

— Ant Jūsų stalo
nuotraukų su naujai paskirtu 
senatorium dr. S. Haidasz, lie
tuvių draugu. Kokia proga?

—- Tai ilgesnė istorija. Jau 
kuris laikas ruošiuosi pradėti 
rašyti vadovėlių seriją 
vaikams ir suaugusiems, 
mokantiems lietuviškai, 
mingu atveju, tas mano
šiuo metu sutampa su savotiška 
situacija Kanadoje, kai tiek fe
deralinė, tiek proyincinė val
džios yra įsteigusios ministeri
jas daugiakultūriniams reika
lams ir per jas skiria nemažas! 
sumas pinigų tiesioginiam etni
nių grupių švietimui: mokytojų 
atlyginimams, vadovėlių ir ki
tų mokslo priemonių pasigami- 
nimui. Tuo pasinaudodamas, 
paprašiau pinigų planuojamam 
lietuvių kalbos vadovėliui Pa
prašiau ii* gavau. Nuotraukoje 
užfiksuotas čekio' Įteikimas.

■ į Vadovėlio .dalis rašoma dviem 
.'kalbom, tokia yra ir jo antraš-

A. Rinkimui federalinės Kanados valdžios atstovai Įteikia čekį. Iš kai
rės: Kanados LB piraūninkas J. R. Simanavičius, senatorius dr. S. Hai- 
dasz ir A. Rinktinas

— parengti sukakties leidinį. 
Turiu didelių sunkumų su ra
šytine medžiaga iš ano laikotaz^ 
pio. Jeigu kas iš senosios emi
gracijos ką nors rašyto apie se
nuosius Šv. Jono parapijos lai
kus turėtų, labai prašyčiau 
man apie tai pranešti.

— Ar dar randate 
jungti ir | Pasaulio 
dienų rengimą?

Šventei ruošti 
esu mažas narys informacijos 
sekcijoj, bet daugiausia laiko 
ruošiuosi paskirti Pasaulio Lie
tuvių mokytojų dienoms, ku
rios įvyks Toronte prieš pat 
PLB seimo pradžią.

— Ar nemanote kandida
tuoti į būsimą PLB valdybą?

— Sunku apie tai kalbėti, kol 
neaišku, kur ta valdyba bus. 
Esu ištisus penkerius metus va
žinėjęs iš Toronto į buvusią 
PLB valdybą Clevelande ir dau
giau to nebemanau kartoti. 
Jeigu PLB valdyba būtų To
ronte, į ją kandidatuočiau su 
sąlyga, kad nebus man siūlomas 
PLB prrmininkn postas. To 
posto aš jokiu būdu nebesutik
čiau imti, taigi niekam nekon
kuruosiu. Būtų dar ir kita są
lyga,- kad naujoji valdyba im
tųsi naujų priemonių mus visus 
bent į minimalinę vienybę su
vesti bent tais klausimais, ku
rie liečia gyvybinius tautos rei
kalus.

Beliko tik padėkoti Antanui 
Rinkūnui už atsakymus į mano 
klausimus. Pr. Alšėnas

laiko įsi- 
Lietuvių

komitete

— Nežinau nė vieno produk
to, kuris ateina į šią šalį neap
mokestintas, išškyniš maldą.

y Mark Twain

tarpu, kai valdyba vykdo, o seimas svarsto ir, žinoma, 
nutaria. Tarybos apimtyje žymų vaidmenį turi jos Po
litinė ir teisių komisija. Visi principinės.reikšmės klau
simai paprastai išstudijuojamai minėtoje komisijoje ir 
tik tada dėl jų pasisako Taryba.

Vliko seimas praktiškoje veikloje pasireiškia tik 
per savo metines sesijas. Jų metu priimami nutarimai, 
kurie sudaro vienų metų veiklos gaires. Be kitų sei
mų metu įprastų organizacinių pranešimų ir tvirtinimų, 
kiekviename seime yra skaitomos iškilių tarpt, teisės 
žinovų ir visuomenininkų paskaitos įvairiais Lietuvos 
bylą liečiančiais klausimais. Tampresniam ryšiui Su 
visuomene užmegzti, seimai pradėta šaukti kasmet ki
toje kolonijoje.

Lietuvos sienų klausimas, tiek vakaruose tiek ry
tuose, kaip ir praeityje, ateities Lietuvoje bus aktua
lus ir sunkiai sprendžiamas. Įvairios rūšies medžiagai 
telkti ir minėtų sienų problemoms studijuoti Vliko 
apimtyje yra dvi komisijos: Vakarų sienų ir Rytų sie
nų. Jų uždavinys yra paruošti minėtą medžiagą tam 
momentui, kai, Lietuvai iš naujo kuriantis, bus spren
džiamos Rytų Europos, taigi ir Lietuvos, 'sienos. Dali^ 
medžiagos yra jau paskelbta.. Stambus įnašas Į vakarų 
sienų klausimu literatūrą yra Liet Tyrimo Instituto 
išleistas kolektyvinis veikalas Mažoji Lietuva (red. M. 
Brakas).

Ryšiai su PLB palaikomi per abipusiai skiriamus 
atstovus, dalyvaujančius valdybų posėdžiuose.

Su Lietuvos diplomatais* ryšiai palaikomi regulia
riai koresponduojant ir per asmeninius susitikimus at
siradus reikalui ar progai. Darydamas svarbesnius pa
reiškimus ir ruošdamas —memorandumus, Vilkas 
derina savo nuomones ir sprendimus su Diplomatinės 
tarnybos argumentais.

Atskirai paminėtinos Vilko atstovybės. Jos veikė

prieš 1964 metų apsijungimą ir po jo. Jų veiksmui nor
muoti 1964.2.11 Vliko vadovybė priėmė atitinkamas 
taisykles. Atstovybių tikslas nusakomas taip: “Rū
pintis Lietuvos laisvinimo' politine, informacine ir fi
nansine veikla paskirtoje teritorijoje. Organizuoti Lie
tuvos laisvės bylos kėlimą .ir paramos ieškojimą ati
tinkamose vyriausybėse, parlamentuose, palitinėse or
ganizacijose, kultūrininkų sluoksniuose, mokslo įstai
gose, spaudoje ir pas atskirus įtakingus asmenis”. Sa
vo veikloje jos. bendradarbiauja su visom lietuvių ins
titucijom ir organizacijom.

Atstovybių tinklas ir veikimas tačiau nebuvo iš
vystytas. Savo įgaliotinius Vilkas yra turėjęs ar turi 
Australijoj, Venezueloj, Argentinoj, Brazilijoj, Kolum
bijoj ir kitur. Ypatingo aktyvumo yra parodę: J. Lap- 
šys (Australijoje) ir V. Venckus (Venazu^oje), ne
formalūs Vliko įgaliotiniai yra Eltos biuletenių redak
toriai: prel. V. Mincevičius —- Romoje ir B. Venckuvie- 
nė — Paryžiuje.

11. Darbų finansavimą — Tautos Fondas

Kartu su Vliku 1943 m. buvo sudarytas ir Tautos 
Fondas, kurio pareiga per visą Vliko veiklos laiką bu
vo ir yra telkti lėšas Lietuvos laisvinimo darbams 
remti. 1949 m. gale Vliko delegatūra, tuomet pradėjusi 
veikti Vokietijoj, pavedė K. Bieliniui tvarkyti Tautos 
Fondo reikalus. Vėliau Tautos Fondui vadovavo V. Gai
lius, B. Bačiulis, T. Šidiškis, ir kt. 1955 m. kartu-su 
Vliku į JAV buvo perkeltas ir Tautos Fondas. Čia pir- 
niąją jo valdybą sudarė pręL J. Balkūnas - pirm, ir na
riai : M, Devenis ir Step. Kairys. Valdybos nariai keitėsi, 
bet pirmininko pareigose prel. J. Balkūnas sėkmingai 
išbuvo iki 1975 m., kai jis tapo perorganizuoto T.F. ta 
rybos pinnininku.
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PULKIM OKUPANTĄ, O NE 

VIENI KITUSS Paulio LietUvdų Bendruo- 
e I0«^ pkinininkas inž. Bronius 

yra energingas, skiria ne- 
hlko ir jėgų vadovauda- 

liti reikžmigai organizaci-

jjjįai gaila, kad jis savo duo- 
ijime pasikalbėjime, išspausdin- 
tam? ‘Draugo” balandžio 6 d. 

kalbėdamas apie Altą 
aflAknkė su tiesa, tvirtindamas:

J

milinio
M)
■

įminiu

Locatį
IT
5

IRAI

įlenkė su tiesa, tvirtindamas: 
•Tą nesutarimų priežasties rei- 
įji ieškoti Amerikos Lietuvių 
fontoĮe, kuri kokiomis prie

monėmis nori Bendruomenei už- 
jfjui’i dirbti Lietuvos lai vini- 

darbą ir Vasario 16 proga 
|tam darbui lėšas”.

Pirmininkas čia pasuko leng- 
fijudn keliu: visa kaltę suversti 
įįiems. Bet reikia žiūrėti, kiek 
USi pagrindo. Atminkime, 

lietuviškųjų veiksnių dar- 
|u$DUopat pradžios susikristali- 
nvo*pagal kiekvienos institu- 
aįgs pobūdi: Balfui — šalpa, 
Arnikos Lietuvių Tarybai poli- 

Lietuvos laisvinimo veikla, 
Sėtuvių Bendruomenei — lietu- 
riskoji kultūrinė veikla. Tas sri- 
IHDis pasiskirstymas buvo sutvir- 
pti5 bendru susitarimu. Kiek
inio lietuvio pareiga dirbti Lie- 

laisvinimo darbą, ir tam 
jn įvairių kelių. Lietuvos Bend- 
nomenė turi plačias galimybes 
Jaltūrinėje sferoje: leidiniais, ati- 
tfeymais netikslių pareiškimų 
hygose ir, periodinėje spaudoje, 

■įtektais su JAV švietimo insti- 
tajomis, amerikiečiais profeso- 
wi$ ir studentija ir t. t.

■Mitinė akcija nuo pat įsistei- 
pno 1940 metais buvo ir yra 

fadoma Altos. Ją Altą vykdė 
įr eilę metų, kol Lietuvių Bend

ruomenės visai nebuvo ir nėra 
reikalo Lietuvių Bendruomenei 
bandyti paveržti tą sritį, kuriai 
Altą ir buvo sudaryta. Ypač, kad 

I L. Bendruomenei yra labai pla
tūs, dar daug kur neaprėpti dar
bai savoj, kultūrinėj srity. Jei L. 
Bendruomenės nariai ateina į 
talką ir politinėj srity, tai ir tepa-, 
silieka kaip talkihirikai..

•Nepaslaptisj kad ir JAV. cent
rinėse -Įstaigose Susidaro lietu
viams nepageidaujamas įspūdis, 
kai pasireiškia varžybd^ vienų< ir 
kitų, o tai vyksta, kai L. Bend
ruomenė metasi į sritį, kuri pagal, 
savo pobūdį, pasiskirstymą ir su
sitarimą priklauso Altai.

Tradicija ir susitarimu ir Va
sario 16 aukų rinkimas skiriamas 
Lietuvos laisvinimo pastangoms 
vykdomas Amerikos Lietuvių Ta
rybos.

Nesilaikymas savo sričių ir pa-, 
paskirties dcaldo lietuvišką visuo
menę, džiugina okupantą ir ke
lia nusistebėjimo amerikiečių 
įstaigose. To bus išvengta, jei 
kiekviena institucija laikysis sa
vo paskirties ir savo darbo sri
ties.

Kun. Adolfas Stasys

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Pasaulio LS2 Toronte tu

rėsime Šachmatų varžybas: 5 
ratų, šveicarų sistema, šios 
varžybos sutrauks į Torontą 
mūsų pajėgiuosius šachmatinin
kus, išblaškytus po platųjį pa
saulį. Iš Australijos atvyksta 
didmeisteris Romanas Arlaus
kas, gavęs šį titulą už baigtas 
trečiu IV Pasaulio korespon- 
cines pirmenybes. Jis yra vie- j vaus K. Merkis, R. Grauslys ir 
nintelis iš lietuvių su didmeis- 
-terio. titulu. Atvykęs čia R. Ar
lauskas susitiks su buvusiais 
Lietuvos rinktinės dalyviais, 
su kuriais drauge jis gynė Lie
tuvos spalvas Muencheno olim
piadoje (1936), būtent, su Po
vilu Vaitoniu (Hamilton, Ont.), 
Kaziu Škėma (Detroit), ir Po
vilu Tautvaisa (Chicago) bei 
kitais, su kuriais jam (Arlaus
kui) teko rungtis Vokietijoje: 
Alg. Nasvyčiu, A. Zujum, K. 
Merkiu ir kt. LSŽ šachmatų 
varžybose turėsime apie 50 da
lyvių. Tai bus rekordinis skai
čius lietuvių šachmatininkų, at
vykusių į varžybas.

— Apgardinės žaidynės įvyks' 
Chicagoje balandžio 22—23 d. 
Jose, kaip skelbiama, bus ir 
šachmatų varžybos.

— So. Bostono LPD šachma-'

LIETUVIAI FLORIDOJE

nijose
>R REV

■Cicero, 111.

PUSMETIS NUO
Į JURGIO KREIVĖS MIRTIES

Balandžio 13 d. sueina pusė 
Betų nuo inž- Jurgio Irvio Brei- 

_____|v& mirties. Mirė praėjusių me- 
luo biri' spalio 13 d. Palaidotas spa- 

Caiiforf ko 17 d. Lietuvių Tautinėse ka- 
Įfoėae, Chicago, UI. Buvo gi- 

v. 434-4* jjgg jgjg m vasario 20 d. Pa-

, in mv 
d. AM
.00 mos
Call d

f A a. Jurgis I. Breivė

Nuo 1944 metų

St. Petersburg, Fla.

KUN. J. GASIŪNO 
JUBILIEJUS

Lietuvos Vyčių kuopos iniciaty
va visos St. Petersburgo organi
zacijos sutartinai rengia kun. J. 
Gašlūnui 50 m. kunigystės jubi
liejaus minėjimą š.m. balandžio 
26 d. Jubilijatas kunigystės šven
timus gavo 1928 m. kovo 24 d. 
Lietuvoje. Minėjime, tikimasi, da
lyvaus vyskupai, eilė kunigų ir 
gausūs vietos lietuviai. Koncele- 
bracinės mišios įvyksta 1 val.p.p. 
Holy Name bažnyčioje. Iškilmin
gas minėjimas daromas lietuvių 
klube 2:30 vai. p.;p. su vaišių pie
tumis ir tikrai įdomia meno 
programa, atliekama profesiona
lų: visuomet laukiama soliste Pru- 
dencija Bičkienė iš Chicagos ir 
vietos amerikiečių kamerinis trio 

I — smuikas, violančelė, firtepio- 
nas. Organizacijų komitetui va
dovauja K. Kleiva. Bilietus pra
šome įsigyti iŠ anksto pas orga
nizacijų1 -pirmininkus arbarplatm- 
:tojus..-- Retos, ’ iĄilntės
kviečią visus -dalyvauti.

LIETUVOS F

Apsigyvenęs St. Petersburge 
buv. vyčių centro pirm. A. Ma
žeika Įsteigė Lietuvos vyčių {tuo
pą, talkinant prel. J. Balkūnui. 
Š.m. balandžio 1 d. vyčių nariai 
buvo pakelti į pirmąjį laipsni. 
Kuopa turi 20 narių. Joje yra 
Pasaulio liet. kat. bendrijos, Ku
nigų vienybės, Katalikų federaci
jos žinomų veikėjų ir kitų orga
nizacijų darbuotojų. Kuopos val
dybą sudaro: pirm. A. Mažeika, 

Į vicepirm. A. Kraūjalis, sekr. V. 
Kleivienė, ižd. A. Paleckis, 
finansų sekr. V. Kraujalienė, dva-

i..-' vU Sll
ĮĮy gyveno Vokietijoje, kur 
pjo vidurinį mokslą, 1950 me- 

ahyko į JAV ir apsigyve- 
10 Cicero, UI. Studijavo Chica- 
U® Aeronautikos universitete. 
Mijas baigė 1954 metais, įsi- 
NKm inžinieriaus laipsnį, 

metais buvo pašauktas ka- 
tarnybon. Grįžo po dvejų 

kaip Korėjos karo vetera- 
Priklausė profesinėms 

^Amerikiečių ir lietuvių organi
nis, Ldetuvos Valstiečių 
įninku sąjungai ir Cicero 
vių respublikonų partijai. 
> įvairiose įmonėse. Turė- 
tinierinės konsultacijos biu- 

^11^ i ? ^uvo dalininkas JIB labo- 
"tonjos Stipriai ekonomiškai

• ^tvarkęs, -galvojo kurti oei- 
k^.Ž/vėidmą, bėt’nėgailestin- 

.(FStotis suardė visus planus.

itų klubas skelbia, kad nuo ba- 
i landžio 13 d. (368 W. Broad- 
i way) prasidėjo nauji šachmatų 
1 pamokymai - treniruotės, kurie 
I vyks kiekvieną ketvirtadienį 
I nuo 7 vai. vak. Klubas kviečia 
'jaunuolius, moksleivius bei ki
tus lankyti tuos užsiėmimus, 
kad galėtų pramokti ir susti- < 
printi savo lošimo lygį. Vado-

Jurgis Zoza.

— Klaipėda. “Žalgirio” pir
menybes laimėjo. B. Rumiance- 
vas (Klp.) ir Donatas Lapienis 
(Viln.). Jiedu surinko po 7 tš., 
3. Vidmantas Zaura (Pnv.) 6^ 
tš. Moterų pirmenybes laimė
jo V. Kaušilaitė 8—1, Skaistė 
Survilaitė (Viln. univ.) — 6 tš., 
3. moksleivė Jūratė Blinkevičiū-

sios vadas kun. J. Gasiūnas. Lie
tuvos reikalų komisijai vadovau
ja Viktorija Jacobson.

SVEČIAI IS JAV IR KANADOS

Daug lietuvių svečių lankosi 
Petersburge ne tik iš JAV, 
ir iš Kanados. Čia viešėjo dr. 
Giriūnienė iš Montrealio, dr. | 
Lukienė iš Toronto, dr.

Kriaučeliūnas iš Chicagos, 
[. Mikaila iš Detroito ir kt.

Kz. Ažytėnas

VELYKŲ MARGUČIŲ 
RIDINĖSIMAS

Velykų antrą dieną Altos sky
rius gražiam Deminole parke su
rengė gegužinę su lietuviškomis 
tradicijomis, būtent margučių ri- 
dinėjimu. Pirm. A. Rakštelė iš 
palmių žiedų gobtuvėlių padarė 
kelis lovelius. O. Galvydienė pri
margino didžiulį krepšį margu
čių. Ne tik vaikai entuzijastingai 
dalyvavo ridinėjime, bet ir suau
gusieji neatsiliko.

Po to mūsų .moterys pateikė 
karštus" j5iėfūs7Čia dirbo I. Va-* 
iaėskiertė, R-.-Plepienė, T. Liut- 
kienė, O. Kindurienė, E. Bakų-

S.- Bakutis,-- A. Plepys ir į 
Kraūjalis rūpinosi kasos reikalais. 
•Nemaža pelno davė suaukotų 
fantų laimėjimai.

•Džiaugiamės, kad išvyka pa
sisekė, nors oras buvo šaltokas. 
Kitais metais margučių ridinėji- 1 
mo tradiciją Altos skyrius tęs to-; 
liau.

Gegužės 3 d. Altos skyrius ren- i 
gia pavasario .Floridos augalų 
šventę — gegužinę, kuri įvyks! 
tame 'pačiame Seminole 
pavilijonas 9. Bus šilti 
džiai, laimėjimai, šokiai 
bos. Galima bus įsigyti 
gintų daigų. O. Galvydienė

St. 
bet 
V. 
A.

J

parke, 
užkan- 
ir dai- 
priau-

ŠSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE?

S

s

Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik 
kiekvienas turi giminių.

Būdami Chicagoje, aplankykite jūsų gerąjį draugą — dienraštį 
DRAUGĄ, kur galima pasirinkti knygų iš didžiausio Amerikos rinkinio. 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote Įsigyti. Matysite, pasiimsite 
į rankas, peržiūrėsite ir Įsitikinsite, ar norite plikti.

tė (visos trys iš Vilniaus).
— Dm L. Schmidt (V. Vok.) 

paskirtas vyr. teisėju pasaulio 
meisterio A. Karpovo mačui dėl 

: pasaulio karūnos su dm V. 
Korčnojum, kuris prasidės lie
pos 16 d., Filipinuose. Schmid- 
to padėjėjai: dm M. Filip 
(čks.) ir tarptautinis arbitras 
E. Lark (Filip.).

— Pasaulio meisterė Nona 
I Gaprindašvili laimėjo Belgrade 
tarpt, moterų Turnyrą, surinku
si 9^ tš., M. Ivanka (Vng.) 9; 
A van
(Vng.) 
jevska

derMije (Oln.), Večery 
ir

P©
lenkė Erenska-Raza-
8 tš.

Kazys Merkis

Rusijoj draudžiamaSov.
rūkyti lėktuvuose, jeigu skren
dama tik penketą valandų-, va
gonų restoranuose ir šiaip dau- 

| gelyje viešų vietų.

Mūsų mylimas tėvelis, uošvis ir senelis

A. t A. Kazimieras Meškėnas, 
savoje Tėvynėje Lietuvoje, nuėjęs ilgą, žemišką kelionę, am
žiams iš mūsų tarpo atsiskyrė 1978 m. vasario mėn. 18 d.

šio gilaus liūdėsio valandoje daug kas mus prisiminė.

Negalėdami asmeniškai visiems padėkoti, tad šiuo būdu 
ypatingai nuoširdžią padėką reiškiame gerb. kun. Zenonui Ge
lažiui, aukojusiam šv. Mišias už velionio sielą, visiems mielie
siems prietellams bei artimiesiems užprašiusiems šv. Mišias bei 
pareiškusiems mums nuoširdžias užuojautas laiškais ir asme
niškai žodžiu.

Jūsų, brangieji, neužmiršime.

Nuoširdžiai dėkingi:

Duktė Veronika Meškėnaitė-Jantisaitienė.

žentas Jurgis, anūkės: Danguolė, Rasa ir Ramunė.

•j

I
0

t
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= Taipgi primename, kad šiuo laiku yra tęsiamas DRAUGO KNY’- 
S GV IŠPARDAVIMAS, kuris baigsis i. m. gegužės 1-mą dieną. Tai tik- 

= rai auksinė proga įsigyti visokių knygų — patogiai išdėstytų — už 
3 žymiai papigintomis kainomis.

Be tot galėsite pasirinkti kokį dalykėlį iš čia esančių rankdarbių ar 
keramikos. Pasirinkimai) tikrai didelis.

Atvykt į Chicago aeužEdrSšĮte aplankyti DRAUGO.

Adresas: DRAUGAS. 4U5 V. 3S^ HL 60£9,
Telefonas LU 5-S500.

F-

Brangiai motinai

A. t A. MARIJAI ULViGfiĘNEI mirus, 
sūnui BOLESLOVUI ir jo žmonai dr. TEOFILEI 

RYMANTAMS reiškiame gilią užuojautą.

Gabrielė ir Albinas Dzirvonai

Mielam bendradarbiui, buvusiam Kassefio 
Gimnazijos mokytojui

A. t A. JUOZUI GRYB.'NUI
mirus, jo GIMINĖMS ir DRAUGAMS giti4 užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime

Dipl. inž. Stasys Skurvydas,
Buvęs Kassel’io Gimnazijos Direktorius

P A D E K A

Lietuvių Kambario Wayne Statė Universitete Komi
teto sekretoriui

Lietuvių Kambario IVayne Staže 

Universitete Komitetas

A. f A. MARTYNUI STONIUI 
netikėtai amžinybėn iškeliavus, liūdinčią žmoną ANTA
NINĄ, sūnų LINĄ, marčią DALIĄ ir vaikaičus: EGLU
TĘ, TAURĄ ir DATVUTę, dukrą RAMUNĘ ir žentą RO
BERTĄ FRANCISCO nuoširdžiai užjaučia

TĖVAS IR SŪNUS-

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330 34 So. Calltamla Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4635 07 South Hermltage Avenue
Telefonas — TArds 7-1741-2

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOLTTH WESTERN AVĖ.

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

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TETS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7.1 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6

1410 So. 56th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-9
ATKBT* AUTOMOBILIAMS STATYTI

I AIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai (

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tek Y Arda 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR ŠONUS
2314 W. 23rd PLACE Vlrgima 7-6672
2424 VV. 69th STREET Tek REpubllc 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, Dk IJek 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tek LAteyette 3-3S72

JURGIS F. RUDMIN

3319 SO. LITUANICA AVĖ. TėL YAfds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS

3354 SQ. H/1LSTED STRfET Tek YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICEKO, iii. TeL OLgmcio 2-1003



« t^UUGAS, penžMien^ 19TO

X SoL Dalia Kučėnienė, 
“Draugo” romano jury sekreto
rė, skaitys aktą, praves progra
mą ir perskaitys ištrauką iš 
premijuoto A. Kairio romano 
“Po Damoklo kardu” Dailiojo 
žodžio koncerte ir premijos įtei
kimo iškilmėse, kurios bus ba
landžio 23 d. 3 vaL p. p. Jauni
mo centro salėje.

X Dalios ir Vlado Būtėnų
25 m. vedybų sukaktuvių proga 
jų sūnus Eugenijus su pritari
mu kito sūnaus Gintauto, šiuo 
metu išvykusio į Taikos korpu
są, balandžio 12 d. suruošė sa
vo tėveliams netikėtą pobūvį 
Sharkos restorane. Vaišėse da
lyvavo. buvę pabroliai ir pamer
gės, taip pat juos sutuokęs kun. 
J. Prunskis sukalbėjo maldą. 
AL Baronas paskaitė linksmą 
eilėraštį, ta pačia tema, kuria 
kalbėjo vestuvėse priefr dvide
šimt penkerius metus. . Apie 
20 asmenų artimai pabendra
vo ir išreiškė sukaktuvininkams 
nuoširdžius linkėjimus.

X Elenos Bradūnaites strai
psnį iš folkloro srities išspaus
dino tautotyros žurnalas “India
na Folklore”. Straipsnyje “Ur
ban. Hermit” aprašomos kuria
mos legendos apie dabarties 
žmones. Straipsnis iliustruotas 
E. Bradūnaitės nuotrauka. “Li- 
brary of Congress Information 
Bulletin” įsidėjo aprašymą ir1 
nuotrauką, jai ir J. Dobczans- 
ky bibliotekos patalpose aiški
nant margučių dažymą ir jo pa
plitimą Lietuvoje ir kitose tau
tose.

X Papigintų knygų išparda
vimas, paskelbtas “Draugo” ad
ministracijos nuo kovo 16 d., 
daugeliui žmonių, ypač iš toliau, 
prašant, pratęsiamas ligi gegu
žės 1 d. Knygos mėgėjai kvie
čiami šia proga pasinaudoti ir 
naujais leidiniais papildyti savo 

: bibliotekas.

'. X Tomas Venclova atvyksta 
į Chicagą ir dalyvaus jo kny
gos “98 Eilėraščiai” pristaty
me balandžio 16 d., sekmadie
nį, 5 vaL popiet Jaunimo cen
tre, Čiurlionio galerijoje. Kny- 
gą išleido A. Mackaus knygų, 
leidimo fondas. Visuomenė yra 
kviečiama dalyvauti popietėje 
su autorium. Ruošia Santara- 
Šviesa. (pr.).

$ XA>B. Eugenijaus Kriauče- 
liūno mirties metinių proga bus 
atnašaujamos šv. Mišios ba
landžio mėn. 16 d., 8:30 vaL 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

(pr.).

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
ruošiamas pavasario baltus 
įvyks balandžio 22 d., šeštadie
nį, 7:30 vaL vak. Jaunimo cen
tre. Numatoma' įdomi progra
ma, vertingų dovanų laimėjimai 
ir vaišės. Stalus užsisakyti ga
lima pas Olgą Vaičaitienę telef. 
582-9784 ir Dukterų namuose 
telef. 925-3211. (pr.).

X Antras Kaimas šį pavasarį 
Chicagoje .pasirodys tik tris 
kartus: balandžio 15 ir 22 d. 
Playhouse, 2515 W. 69th St, o 
balandžio 29 d. — Jaunimo 
centre. Visiems pastatymams 
staliukai rezervuojami skambi
nant 434-7094. (pr.).

X 1978 m. kelionių į Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
So. Talman Avė., Chicago, UI. 
60629. telef. 737-1717. (pr.)

X Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambint 847-7747. jfck.).

X Su rašyt. Anatolijum Kai
riu, “Draugo” romano laureatu, 
pasikalbėjimą perduos K. Braz- 
džionytė per “Lietuvos Aidų” 
radiją šį šeštadienį. Lietuviš
kos programos yra tarp 8 ir 10 
vai. vak.

X šv, Teresėlės d-jos madų 
paroda ir pietūs bus šeštadienį, 
balandžio 15 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje.

x paskaita pensininkų svei
katos reikalais, kaip 502 Alvu- 
do radijo paskaita, bus skaito
ma Šį šeštadienį, 9 vaL ryto, 
Sofijos Barkus šeimos radijo 
valandos metu.

X SoL Danos S tankai tylės 
plokštelei leisti sambūris jau 
yra gavęs malonių atsiliepimų, 
nes solistė visų mėgiama. Prof. 
J. ir K. Purinai tuoj parašė: 
“Labai apsidžiaugėm, sužinoję, 
kad ruošiamasi išleisti mūsų iš
kiliosios solistės Danos Stankai- 
tytės dainų plokštelę. Gėrimės 
jos koncertais, norime, kad ir 
tie, kuriems netenka girdėti jos 
žavaus balso, galėtų juo džiaug
tis”. Jie tuoj prisidėjo šimti
ne. Kiti norintieji prisidėti, ga
li čekius rašyti: Stefa Kisielius, 
•1634 So. 49 Avė., Cicero, HL 
60650.

X Patrick O'Malley, Canteen 
korporacijos pirmininkas, bus 
pagerbtas balandžio 29 d. gra
žiuose Chicagos bibliotekos rū
muose .miesto centre per Balze- 
ko Liet Kultūros muziejaus 
metinį banketą. Preston Brad- 
ley salė, kur bus pagerbimas, 
yra viena gražiausių salių Chi
cagoje. Vakaro vedėjas bus 
advok. Algis Baliūnas, o Al
bertas Aukers P. O'Malley 
įteiks specialų pažymėjimą.

X Tauragės klubas kviečia vi
sus į tradicinį Motinos dienos 
proga rengiamą banketą gegu
žės 6 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. šaulių namuose, 2417 W. 
43 St Bus motinų pagerbimas. 
Šalta ir šilta vakarienė. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas 
8 dol. Rezervacijom skambint 
telef. 476-8417. (pr.).

X Grandies — tautinių šokių 
ansamblis ruošia tradicinį va
karą balandžio mėn. 15 d. 7:30 
vaL vak. Jaunimo centre. Pro
gramą atliks “Grandies” šokė
jai. Po programos vaišės ir šo
kiai Ąžuolo Stelmoko orkestrui 
grojant Stalus iš anksto užsi
sakyti pas p. Birutę Lintakienę 
telefonu 423-5718. (pr.).

' x Sesutės Drūtytės, V. Ka- 
rosaitė ir Jaun. Puodžiūno ba
letas atliks programą tradici
niame Dzūkų Draugijos baliuje 
gegužės mėn. 6 d., 7:30 vai vak. 
Jaunimo centro didžiojoje* salė
je. Staliukus rezervuoti telef.: 
925-9159, 927-3375 ir 927-5980.

(pr.).

X Dr. Tomui Remeikiui pas
kirta lietuvio visuomenininko 
premija bus įteikta Vydūno Jau
nimo fondo 25 metif veiklos su
kakties minėjime Lietuvių tau
tiniuose namuose, šį sekmadie
nį, 3 vaL po. pietų. Rezervaci
jos priimamos telef. 376-2153.

Clevelande balandžio 3 <L Channel 8. WJKW televizijos “Noontime” 
programoje buvo demonstruojami lietuviški ir kitų tautų drabužiai, no
rint parodyti svetimtaučiams mūsų tautos kultūrą, jos grožį, senumą. 
Nuotraukoje graikų, kinų ir lietuvių atstovai, fialia D. Orentaitės stovi 
Michael Keen, tos programos vedėjas

X Kostas Mykolaitis, Detroit, 
Mich., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 doL auką. 
Labai ačiū.

X Dainavos ansamblis šį sa
vaitgalį vyksta į Torontą,, Ka
nadoje, su “Kūlgrindos” veika
lo pastatymu, kurio spektaklis 
įvyks šeštadienį, balandžio 15 
d. — “Kūlgrinda”, muz. Aloyzo 
Jurgučio muzikinis veikalas, 
sukurtas pagal rašyti ’ Nijolės 
Jankutės libretą, jau buvo pa- 
rody'.as praėjusiais metais Chi
cagoje gegužės 7 ir 8 dienomis 
ir Clevelande lapkričio 12 d. 
Ansamblis, grįžęs po gastrolių, 
toliau tęsia ruošimąsi Penktajai 
dainų šventei Toronte. Sekan
tis naujas ansamblio pastaty
mas istorine tema jau yra už
planuotas ateinančiam sezonui.

X Vitolidas Katlauskas ir jo 
žmona Elza atvyko iš Brazili
jos slaugyti iš ligoninės po ope
racijos grįžusios savo vieninte
lės tetos Olgos Jakubėnienės. 
Jie Chicagoje pabus apie mene
sį laiko, o paskum su jais kar-į 
tu ilgesniam poilsiui išvyks1 
Brazilijon ir Olga Jakiibė- 
nienė.

X 
visi 
bus 
dien
karonėje 7:30 vai. vak. Visi 
laukiami.

X Švč. M. Marijos Gimimo 
par. mokyklos Motinų klubo su
sirinkimas įvyks balandžio 17 
d., pirmadienį, 8 vai. vak. mo
kyklos salėje. Genė. Penčylienė 
ir Onutė Atkočiūnienė, pade
dant antrojo skyriaus mokinių 
mamytėms, visas pavaišins, ka
vute ir saldumynais. Narių da
lyvavimas yra labai svarbus ir 
reikalingas, nes bus renkama 
nauja- valdyba. Prašomos na
rės šį vakarą skirti dalyvavi
mui susirinkime.

X U. a. a. kun. Eugenijaus 
Sabaliausko, neseniai mirusio 
ok. Lietuvoje, sielą koncelebra- 
cinės Mišios buvo balandžio 12 
d. saleziečių koplyčioje, Cedar 
Lake, Ind. Mišias laikė devy
ni kunigai, vadovaujant velionio 
broliui kun. Antanui Sabaliaus
kui. Dalyvavo apie du šimtai 
saleziečių aukšti mokyklos mo
kinių ir visa saleziečių bendruo
menė.
velionis buvo palaidotas Pagi
riuose, vadovaujant vysk. L. 
Povilioniui ir apie 70 kunigų bei 
daugybei pasauliečių.

X “Pirmieji žingsniai”, Kr. 
Donelaičio liti mokyklos moki
nių laikraštėlis balandžio 1 d., 
nr. 3 (75), pasiekė “Draugo” 
redakciją. Laikraštėlį spaudai 
paruošia D. Bindokienė, jai 
talkina I. Bukaveckienė. Virše
lis pieštas penkto sk. mokinės, 
laimėjusios konkurse pirmąją 
vietą, Danos Didžbalytės. Lai
kraštėlis užpildytas beveik 
išimtinai mokinių rašinėliais, 
galvosūkiais ir piedįniaio.

CHICAGOJIR APYLINKĖSE
ŠAUNO8 SPEKTAKLIAI, 

ŠAUNIOS IR PABAIGTUVĖS

CHICAGOS
ŽINIOS

MERGAITĖS TRAG^

Sue Carol Thomaą 
aštunto skyriaus mokinė, į 
antradienį į Eugene Fielį 
kyklą, 1019 N. Asbland, (V 
goję, pasipuošusi nuotrank 
nebegrįžo. Anksti tre^ 
buvo rasta nužudyta gk 
priemiesty. -Vienas 
pranešė ją matęs 10 v. y.. 
kiančią autobuso prie W 
mėgstamos vietos, 6202 * 
Clark.

Skininkams, dirbusiems jau de
šimtį metų: Aloyzui Baronui, 
Jonei Bobinienei, Danai Jurėnie- 
nel, Vytautui Kasniūnui, Mari
jai Miklienei, St Vicikui ir Bro
niui Žukauskui.

Pokylio reikąlus sumaniai ! 
tvarkė valdybos vicepirmininkas 
Vaclovas Momkus, kuris yra ir 
vienas iš stropiausių mecenatų 
ieškotojų. Vytautas Kąsniu- 
nas, pokyliui sumaniai vadova
vęs, pabaigoje dar kartą pa
linkėjo Operai, mecenatams 
siekti naujų aukštumų.

Užbaigtuvių puota praėjo jau
kioje, malonioje nuotaikoje ir 
pokalbiuose vyravo mintis — 
Lietuvių Opera dar išsilaikys 
ilgus metus.

Jurgis Janušaitis

Balandžio 8 d. Marijos aukšti 
mokyklos auditorijoje gėrėjo
mės paskutiniuoju Verdi “Na- 
bucco” spektakliu. Publika, į 
salę netilpo. Spektaklis visus 
sužavėję;,

Tebegyvendami šventiška nuo 
taika, besigėrėdami “Nabucco” 
sėkmė, sekmadienį, balandžio 
9 d., rinkomės į St. Nicolaus 
centrą atšvęsti šiaunių pabaig
tuvių. O operos šeima didelė. 
Keletas šimtų operos dalyvių ir 
mecenatų bei svečių.

Operos valdybos vicepirmi
ninkas Jurgis Vidžiūnas keliais 
sakiniais nuoširdžiai -pasveikino 
svečius ir puotai vadovauti pa
kvietė žum. Vytautą Kasniūną. 
Jis iškelia dainos reikšmę ir 
pažymi, kad Chicagos Lietuvių 
opera esanti Lyne opera Nr. 2. 
Jis išreiškia visų dalyvių 
džiaugsmą ir dėkingumą Ope
rai už jos šaunius darbus ir už 
ypatingai gražius “Nabucco” 
spektaklius.

Puotą pradedant maldą sukal
bėjo kun, Algimantas Kezys, 

X Stasė ir Jonas Latviai, Į gj, dėkodamas Dievui už šią di- 
Chicago, UL, nusipirko “Drau
ge” knygų už didesnę sumą ir 
paliko auką. Ačiū.

X Jonas Balbatas, Cleveland, 
Ohio, mums atsiuntė malonų 
laišką, naudingų iškarpų, at
naujino prenumeratą ir pridėjo 
29 dolerių auką. J. Balbatą 
skelbiame Garbės prenumerato
rium. Už visokeriopą pagalbą 
nuoširdžiai dėkojame.

X Antanas Zubrys, žinomas 
čikagiškis, skelbiamas “Drau
go” Garbės prenumeratorium. 
Jis prie metinio prenumeratos 
mokesčio pridėjo 17 dolerių au
ką. Labai ačiū.

X Kazimieras Jonynas, čika- 
giškis, atnaujindamas prenume
ratą įteikė didesnę auką. Ačiū.

I

Jaunimo centro veikla ir 
kiti su ja susiję reikalai 
aptarti ir išnagrinėti šian- 
įvykstančioje kavinės va-

Regina Vasienė, 
St. Zinkevičius, 

L.
Vi-

Paskutinėmis žiniomis

■ X Raimundas Korzonas, Chi
cago, Dl., nuolat remia “Drau
gą”. Ir dabar gavome jo pre
numeratos mokestį ir didesnę 
auką. Ačiū.

• x Po penkis dolerius aukojo: 
St. Petersburgo Altos skyrius 
(per J. Valauską), Ignacas Vai
vada iš West Seneca. Dėko
jame.

X Aukų po 4 dolerius atsiun
tė: Antanas Osteika, Algirdas 
Ątkočaitis, Pranas Shimkus, 
Juozas Rozmanas, Anelė Raga- 
žinskas, Kazys Sadauskas, Van
da Mačiulienė, VI. ir S. Tama
šauskai; 3 dol. — J. Petraitis; 
po du dol., — 
Edv. Pikelis,
B. Graužinis; po 1 doL — 
Simanavičius, J. Sinsinas. 
siems maloniai dėkojame.

X Liucija Gudelienė, 
Springs, Ark., atsiuntė 10 
auką- Labai ačiū.

X Rez. Živilė Numgaudaitė, 
muzikai Manigirdas Motekaitis 
ir Povilas, Mariukas atliks me
ninę . programą “Laiškų lietu
viams” žurnalo premijos įteiki
mo proga balandžio 28 d., penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje.

X Elzė Jankutė, Toronto, 
Ont., nusipirko “Drauge” di
desnį lietuviškų knygų kiekį.

X Dangira Budrienė, Cincin- 
nati, Ohio, užsisakė “Drauge” 
lietuviškų knygų už keliasde
šimt dolerių ir tuo parėmė mū
sų knygos leidimo darbą.

X East Chicagos, Indiana, 
L. B. apylinkės valdyba, nuošir
džiai remdama savo lietuvišką- 
j parapiją, uoliai platina kvie
timus į tos parapijos ilgamečio 
klebono L C. Vichuro 40 metų 
kunigystės sukakties proga ren
giamą gegužės 7 d., pagerbimo 
vakarienę. Visus L. B. narius 
tuo reikalu valdybos pirminin
kas Julius Valeika prašo kreip
tis į jį ir kitus valdybos narius 
skambinant sekančiais telef.: 
758-2999, 844-5630, 844-1490.

Hot 
dol.

Z

z

PADEGĖ KALĖJIMĄ

Kaliniai buvo padegę Cook 
apskr. kalėjimą, protestuoda
mi prieš vieno jų perkėlimą į 
daboklę. 75 sargai su šalmais 
ir skydais pralaužė kalinių ba
rikadas ir juos sutvarkė. Pen
ki kaliniai ir du sargai sužeisti.

AREŠTAVO ČIGONUS

MAIŠYS MOKINIUS

Chicagos Švietimo 
ėmė superintendento 
planą savanoriškai maižytj. 
kinius miesto mokyklose, , 
kiant rasinės lygybės.

į
BRANGS ŠILDYMU

Illinois komercijos 
leido North Shore Gas W 
vei 6% pakelti kūrenamį^ 
kainą. Taigi šešių hįk 
namo šildymą .tas pabraį 
apie 28 dol. metams. Benk 
prašė pakelti 9.5% ir 6% į 
nepakankamais.

PLIENO FABRIKUOSE

US Steel bendrovė paik 
uždarysianti keturis viey. 
savo Gar y liejyklos, bet jie» 
senesnės konstrukcijos. 
pasiliks penki nauji su 20^ 
darbininkų.

Policija trečiadienį Chicagoje 
areštavo 4 čigonus, kurie sakėsi 
nuimsią nuo šeimos prakeiki
mą, jei duos 3000 doL Polici- 
jos žvalgybos narė davė atžy
mėtus pinigus ir taip sugavo 
sukčiautojus.

dingą kultūrinę dovaną ir pra
šo palaimos Operos ateities 
darbams.

Operos garbei buvo pasakyta 
trumpesnių ir ilgesnių kalbų. 
Taikliai ir nuoširdžiai savus lin
kėjimus išreiškė Lietuvos gene
ralinė konsule Juzė Daužvardie- 
nė, pasigėrėdama Operos lai
mėjimais ir ją prilygindama
Lyne operai, drauge pažymėda- 1 
ma, kad tai yra laisvojo pašau- i 
lio, laisvųjų lietuvių triumfas.

Ilgesnį žodį tarė Operos vai- ■ 
dybos ilgametis pirm. Vytautas i 
Radžius, pažymėdamas, kad kul- i 
turingas lietuvis muzikos ir dai- : 
nos garsais ąauks ir Lietuvai Į 
laisvės. Drauge pažymėjo, kad Į 
Opera “Nąbųcco” spektakliais -j 
atšventė dvidešimt antrąjį se- : 
zoną ir iš viso yra davusi 72 : 
spektaklius. Jis dėkojo jau- Į 
nam, talentingam .dirigentui Al- i 
vydųi Vasaičiui, sėkmingai išne- : 
šusiam sunkią “Nabucco” pa- : 
statymo naštą. Dėkojo visiem : 
chormeisteriam :— Alf. Gečui, • 
E. Sakadolskiėnei, A. Stephens, ; 
pianistui Arūnui Kaminskui : 
Dėkojo visiem solistam, Operos : 
visam kolektyvui, technikiniam 1 i 
personalui, Jaunučiui Puodžiū- ; 
nui už baletą ir visiem, bet kuo i 
prisidėjusiem prie ‘Nabucco” i; 
pastatymo. Dėkodamas jis iš- i 
vardino visą eilę asmenų, ką i 
šio rašinėlio rėmuose neįmano- • 
ma padaryti Nuoširdžią pade- ; 
ką pareiškė spaudai ir jos ben- : 
dradarbiam, radijo valandėlių : 
vedėjam ir LTV.

Išvardino mecenatus ir jiems • 
pareiškė ypatingą padėką už Į 
materialinę paramą Operai, be : 
kurios nebūtų galimybių tęsti : 
Operos darbų. Operos kolekty- : 
vas drauge su-solistais mecena- ; 
tams sugiedojo Ilgiausių metų, i

Muz. Alvydas Vasaitis pasi- : 
džiaugė Operos kolektyvo ryžtu ; 
ir išreiškė padėką solistams ir i 
choristams už glaudų bendra- ; 
darbiavimą, siekiant našių dar- i 
hn vaisių.

Mecenatų vardu kalbėjo dr. i 
FT. Kaunas. Jo kalba buvo tik ■ 
iš 8 žodžių, bet prasminga. Įdo- : 
miai, lietuviškai pakalbėjo SL : 
Wįcįkas, jau eilę metų dainuo- : 
jąS lietuvių . Operoje. O solistų ■ 
vardu žodį tarė Algirdas Bra- Į 
zis.

Dr. K. Ambrozaitis, išreikšda- : 
mas geriausius Operai linkėji- : 
mus Lietuvių fondo vardu, lin- < 
kėjimus palydėjo ir LF dovana Į 
Operai — 1000 dol. Jis paža- : 
dėjo LF. paramą Operai ir atei- : 
tyje.

Šia. proga Lietuvių Operą Į 
sveikino raštu PLB pirm. Br. : 
Nainys. Vytautas Marijošius, : 
Aleksandras Kučiūnas, Švedai, 
Alf. Nakas, Arba! ir kit

Pagal nusistovėjusią tradici- , 
ją, Operos valdyba ir šiais me- : 
tais įteikė įymenius Operos tai** ;

DRAUGO
Dailiojo Žodžio 
KONCERTAS

i r

Romano Premijos 
Įteik imas 

Laureatas ANATOLIJUS KAIRYS

2$

Dalyvauja soliste Dana Stankaitytė 

Akompanuoja Alvydas Vasaitis
Sekmadienį, balandžio 23 d., 19781

3:00 vai. popiet

JAUNIMO CENTRE 
CHICAGOJE 

Mecenatai Ada ir Andrius Skučai
BILIETAI GAUNAMI:

Bilietų kaina: $4 ir $5


