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Gajauskas grįžta į Gulago salyną 
Nelaimes draugo prisiminimai iš Mordovijos lagerio 

Balio Gajausko vietą lagerio 
barake visuomet būdavo lengva 
surasti. Spintelė ir po gultais iš
radingai pritvirtinta lentyna — 
apkrautos knygomis. Kokių ten 
nerasi: geografijos, istorijos, kari
nių memuarų, matematikos, bo
tanikos, užsienio kalbų vadovė
lių. Todėl daug rūpesčio sukel
davo etapas — kol viską surink
si, supakuosi. Ir kaip sunku neš
ti I O keltis iš vietos į vietą 'Di
džiosios tėvynės' lageriuose Ba
liui teko dažniau negu kitiems. 
Už tai, kad turėdavo perdaug 
draugų arba viršininkai įtardavo 
ruošiant suokalbi, kuris egzista
vo tik informatorių galvose. 67-
-tų pavasarį iš vienuolikto Mor
dovijos lagerio Gajau'ką s'aiga 
siuntė kažkur vieną. Skubėjo prie 
vartų pilnu knygų maišu neši
nas. Dar buvo likę šešeri metai. 
Mėgdavo Balys lageriuose papli
tusį posakį, jog "valdžia nega
linti tiek duoti, kiek mes galime 
atlaikyti". Ir jis atlaikė- Visus 
dvidešimt penkerius metus. Ne
palaužė Gajausko nežmoniškos 
sąlygos, nesuviliojo valdžios siū
lomos lengvatos mainais už atsi
žadėjimą bei pasmerkimą savų 
įsitikinimų. Flegmatiško būdo, 
jis sutikdavo gyvenimo negandus 
ir netikrus pažadus su vos paste
bima šyp:ena veide. 

Balys Gajauskas — ryškus pa
vyzdys tikro partizano. Jis išėjęs 
kovoti prieš neteisybę nebūda
mas nei buožės sūnumi, nei ap
linkybių verčiamas, o vien įsitiki
nimo ir pareigos šaukiamas. 

Grįžo nepalūžęs, nepraradęs 
savęs. Grįžo pilnas pasitikėjimo 
žmonėmis, nors dėl to ir lageriuo
se dažnai buvo mėtomas iš vietos 
į vietą. Nepilnus ketverius me
tus Balys Gajauskas praleido 'Di
džiojoje zonoje', atseit laisvėje. 
Nepilnateisiu, be įregistravimo, 
nuolat sekamas. Dirbo, kad pra
gyventų su senute paliegusią mo
tina. 'Didžiosios zonos' vilionės 
nepatraukė jo, nenukreipė į ša
lį nuo to, kuo visada tikėjo, kas 
atrodė svarbu. Pagal išgales sten
gėsi įprasminti savo gyvenimą. 
Jei ne daugiau, tai bent surinkti 
istorinius duomenis ir pagelbėti 
kitiems Galbūt, ketvirtis šimt
mečio, praleista- ypatingose są
lygose ir per didelis pasitikėjimas 
žmonėmis, neturinčiais nė da
lelės tos jėgos, padėjusios nepa
lūžti 25-rius metus, priartino šį 
naują išbandymą. 

Balys Gajauskas grįžta pažįs
tamais keliais atgal į Gulago sa
las dar dešimčiai metų. Po to 
.penkeriems į tremtį, vėl toli nuo 
tėvynės. Tai pakelti reikia neįsi
vaizduojamų jėgų. Mes, pažinoju

sieji Balį, negalim nejausti šird
gėlos dėl jo likimo. Bet kartu 
mes neturim abejonių, kad šį iš
bandymą jis atlaikys tvirtai ir 
garbingai, kaip iki šiol. Deja, 
yra gyvenime kelių, kurie nuso
dinti vien erškėčiais.-

Vėl lieka laukti senutė moti
na Kaune, Spynų gatvės 3-jo na
mo pusrūsyje. Ar besulauks vie
nintelio sūnaus šį kartą? 

K. Jokubynas 

Haig turi pasilikti 
savam poste 

Chicaga. — "Chicago Tri
būne" vedamajam gina gen. 
Alexanderį Haig. Paskutinėmis 
Nixono administracijos dieno
mis jis buvo pakviestas vadovau
ti Baltųjų rūmų štabui. Parei
gos buvo labai sunkios, jokios 
karjeros iš to negalima buvo pa
daryti. Jas prisiėmė kaip draus
mingas karys, paskirtas ir į la
biausiai pavojingą postą. Tie, ku
rie buvo tada arčiau anos dra
mos, sako, anas periodas buvo 
daug dramatiškesnis nei kas ma
no. 

Haig, būdamas NATO vyr. va
du, per trumpą laiką įgijo dide
lį respektą ir pasitikėjimą visų 
sąjungininkų. Jis toks populia
rus, kad jo pasitraukimas susilp
nintų Atlanto sąjungą. Nors jis 
pats ir neigia, kad grasino atsi
statydinti, bet, tai yra teisybė. 
Viena priežasčių yra ir preziden
to apsisprendimas sulaikyti ne
utroninės bombos gamybą. Pasi
liko savo vietoje tik Carterio ir 
Vances prašomas. Jis lyginamas 
su Eisenhoweriu ir MacArthuru. 
kurie irgi buvo ir geri karo va
dai, ir prie diskusijų stalo suge
bėjo suderinti įvairių tautų inte
resus. Laikraštis sako, kad jis tu
ri ir toliau pasilikti poste, kur 
labai tinka, kuris teikia vien tik 
didelę atsakomybę. 

12 myliu 
"taikos grandine" 

Jeruzalė. — Apie 6,000 izraeli
tu išsirikiavo šalia plento iš Je
ruzalės į Tel Avivą, sudarė, kaip 
jie sako, 12 mylių "taikos gran
dinę" ir protestuoja prieš Begi-
no už:ispyrimą, jo nelankstumą. 
Jie nori taikos, nori jos vardan 
išsižadėti vakarinio kranto ir 
praeinantiems dalina i lapelius 
surašytus reikalavimus. 

Gal suvaržys ligoniniu 
kainų kėlimą 

Washingtonas. —Yra daug 
vilčių praeiti įttatymo projek
tui suvaržyti ligoniniu kainų kė
limą. Senato ir Atstovų rūmų va
dai sutarė pravesti įstatymą, ne
leidžiantį ligoninėms per metus 
kelti kainas daugiau negu 9 
proc 

Tel Aviv. — I Vakarų Vokie
tijos turistų autobusą vakariniam 
krante buvo mesta bomba, ir žu
vo du žmonės, sužeisti šeši. 

Apie "tradicinius 
Pekino užsipuolimus" 

Vilnius. — 'Tiesa" (bal. 18) 
taip rašo apie Somalijos prezi
dento Siad Barre vizitą Pekine: 
"...Kalbėdamas jo garbei sureng
tame priėmime, KKP CK pirmi
ninko pavaduotojas Li Sian-nia-
nis piktai užsipuolė Tarybų Są
jungą. Tokie užsipuolimai Kini
jos vadovybei pasidarė tradici
niai. Protestuodami prieš šmei
žikiškus Li Sian-nianio prasima
nymus, TSRS, Lenkijos, Vokieti
jos Demokratinės Respublikos: 
Vengrijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos ir Mongolijos diplomati
niai atstovai išėjo iš priėmimo. 

"Somalio prezidentas S. Barė 
savo kalboje parėmė antitarybi
nius Li Sian-nianio pasisakymus. 
Jis net kaltino Tarybų Sąjungą 
"agresija" prieš Somalį ir, iš
kraipydamas visiems žinomus 
faktus, teigė, kad 'Tarybų Są
jungos ir Kubos kariuomenės pre-
zencija — svarbiausias nestabi
lumo šiame rajone veiksnys". 

Vandalai meno 
muziejuose 

Amsterdamas. — Vandalas 
Amsterdamo muziejuje supjaustė 
Ve n Gogh paveikslą 'Autoport
retas". Tai ketvirtas toks atsiti
kimas Europoje per vieną mėne
si. 

ATNAUJINAMOS KINŲ-SOVIETŲ 
DERYBOS 

Kaip suprasti viceministGiio Ejicevo atvykimą į Pekiną? 

Nagingo ūkininko prieangio pagražinimai 
Kretingos apskr. 

Notėnų km., Salantų vis.. 

Palestiniečių partizanų grupe 

Pasmerice Kambodiję 

YVashingtonas. — Atstovu rū
mai 388:0 balsais pasmerkė Kam-
bodijos vyriausybę dėl žiaurumų, 
žmonių žudymo ir negerbimo 
žmogau^ teisių. Rezoliucija, jei-
Zu ji praeis ir Senate. įgalioja 
'rezidentą kreiptis į Jungtines 

Tau'as ir kitas valtybes, kurios 
turi diplomatinius ryšius su Kam-
bodija, ir reikalauti liautis su sa
vo piliečių žudymais. 

Atstovų rūmą} sake, kad su
rinkus žinias iŠ patikimų šalti
nių, per trejus metus Kambodi-
joj buvo nužudyta daugiau ne
gu vienas milijonas žmonių. 

Sueme tarptautine 
brigada 

Kairas. — Egipto vyr. proku
roras Ibrahim Kalyoubi sako, kad 
Egipto policija suėmė grupę, ku
ri turi bendro su italų Raudoją-
ja brigada. Organizacija plana
vo operacijas prieš Egipto-Izra-
elio taikos derybas. Prokuroras pa
teikė ir sulaikytųjų vardus. Tai 
tikrai tarptautinė brigada, nes 
joj yra šveicarų, vakarų vokie-
šių, palestiniečių, jordaniečių ir 
po vieną egiptietį ir iš Omano. 
Viso 24 žmonės. Kaip jie turėjo 
veikti, nesakė. 

Neklausė instrukcijų 
iš Maskvos 

New Yorkas. — "Wall Street 
Journal" rašo, kad Arkady Šev-
čenko, aukščiausią- poziciją turįs 
sovietų pilietis Jungtinėse Tauto
se, priimdamasJą SP'Vą buvo da
vęs iškilmingą pažadą ar prie
saiką, kuri taip skamba: "Vyk
dysiu savo pareigas tik* Jungtinių 
Tautų interesams, nei sieksiu, nei 
priimsiu instrukcijų iš šalies, iš 
jokios kitos vyriausybės, tik iš 
Organizacijos". Čia ir yra visa 
problema, kad jis atsisakė klau-
yti Maskvos instrukcijų, buve 
privers'as rezignuoti, dabar atsi
sako grįžti. 

New Yorkas. — Arkady Sev-
čenko, kuris atsisakė klauyti 
Maskvos instrukcijų ir negrįža i 
Sovietų Sąjungą, sakė, jis darys 
žygių pasilikti Amerikoj. "Turė
jau nemaža politinių nesutarimu 
ir negalėjau rasti bendros kal
bos". 

Amerikiečiai 
pasiliks P. Korėjoj 

YVashingtonas, — Mažiausiai 
26,000 amerikiečių turėtų pasilik
ti Pietų Korėjoj. Taip rekomenda
vo Atstovų rūmų Karinis komite
tas. Jeigu tas siūlymas bus pa
tvirtintas abiejuose Kongreso rū
muose, prezidentui leis iš P. Ko
rėjos atitraukti tik 6,000 sausu
mos karių tol, kol abi Korėjos 
pasirašys taiką. 

Belgradas. —Jordanijos kara
lius Husseinas II atvyko į Jugos
laviją ir su prez. Tito konferuos 
tris dienas. 

Kubos lakūnai 
prieš eritrejiečius 

Hong Kongas. — Balandžio 
25 i Pekiną atvyko sovietų diplo
matas Leonid Iljičev, derybų dėl 
sienų delegacijos nuolatinis vado
vas. Jo atvykimas vėl kelia kai 
kurių neaiškumų ir spėliojimų, 
sako Frederic Moritz, "Monitor" 
korespondentas. Jeigu tarp dviejų 
komunistiniu milžinų būtų pa
niekta ir labai nežymių pasikeiti
mų į geresnę pusę, Amerikoj bū
tų sekama labai atidžiai. 

Jeigu taip būtų, jeigu Kinijos 
ir Sov. Sąjungos įtempimas bent 
kiek atslūgtų, reikštų, kad sovie
tai į Vakarų Europą ir Afriką 
galės mesti didesnius karinius iš
teklius. O jeigu Kinija nors kiek 
atsisakytų nuo savo reikalavimų, 
padidėtų spaudimas Carteriui pa
greitinti santykių Hlyginimo 
klausimą. 

Kol kas nėra jokių žen\lų, kad 
Iljičev būtų atsivežęs ką nors nau
jo nuo to meto, kai jis ten pas
kutinį kartą lankėsi 1977 vasa
rio mėnesį. Priešingai, spaudos pus 
lapiuose ataka vieny prieš kitus 
nesumažėjo. Šios savaitės kinų 
spauda kaltina ir Ameriką. Su
laikymu gynybai skirtos neutro
ninės bombos Europoje atominis 
karas tik priartintas. Sovietai ap
kaltino Kiniją, kad ji. padeda 

Roma. — Kubos lakūnai įsi
jungė į kovas prieš eritrejiečius 
šiaurės Etiopijoj, sakė Muha-
mmad Bakr, vienas eritrėjiečių j Amerikai ir NATO grupei truk 
vadų. Etiopai, baigę ksrą su So-! 
malija, visomis jėgomis, talkinin
kaujant kubiečiams ir sovietam?, 
oradėjo spausti sukilusius eritre
jiečius. 

dyti sovietų interesams aplink 
Raudonąją jūrą, remia antisovie-
tinį bloką Afrikoje ir Azijoje 
(Egiptą, Saudi Arabiją, Sudaną, 
Somali ją). 

Viceministerio Iljičevo vizitas 
dar gali būti ir taip komentuo
jamas: sovietų spaudimas Ameri
kai, grasinimas susitarti su Kini
ja, pastangos išgauti daugiau 
nuolaidų ginklų apribojimo de
rybose. Antra, Kinija irgi suinte
resuota greičiau pagerinti santy
kius su Amerika ir tyčia sutinka 
priimti sovietu atstovą. Trikam
pio žaidimas. 

Kinijos sąlygos pagerinti san
tykius su Sov. Sąjunga žinomos: 
sumažinti karių skaičių pasieny. 
Kiek yra nujaučiama, sovietai 
apie tai nenori kalbėti. Priešin
gai, neseniai lankęsis Kinijos pa
sieny Brežnevas, kaip spekuliuo
jama, ne vien tik kad pakeltų 
karių moralę, bet gal norėjo at
kreipti savo piliečių dėmesį i 
grėsmę iš Kinijos pusės. Vienas 
sovietų ir kinų reikalų specialis
tas korespondentui net taip pa
sakė: Brežnevo misija buvo vie
toje ištirti galimybę smogti ki
nams netikėtą smūgį. 

Kinijos signalas mums gali bū
ti ir teks: veikite anksčiau negu 
gali būti per vėlu. 
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Apšvarino Temze 

Londonas. — Temzės upė pa
sidarė tokia švaria kad jau gali
ma veisti žuvis, džiaugiasi Londo
nas. Akcija už upės apšvarinirną 
tęsėsi daug metų. 

Mogadishu, — Soraya Ansari, 
t>alestinietė, vienintelė išlikusi 
gyva, kai spalio mėnesį jos gru
pė, palestiniečiai, buvo pagrobę 
V. Vokietijos lėktuvą ir nusiva
rę į Somaliją, gavo 20 metų ka
lėjimo. Ji buvo sužeista ir pagy
dyta. 

Briuselis. — Vieną savaitės 
dieną susilaikyti nuo valgio ir 
tokiu būdu sutaupytas lėšas pa
skirti vargstantiems žmonėms 
:>asau!yje — tokiu kvietimu į 
Belgijos visuomenę kreipėsi čia 
veikiantis katalikų sąjūdis, pra
dėdamas metinę akciją prieš al
kį pasaulyje. Sąjūdį kovai prieš 

KODĖL RUSAI PAŠOVĖ 
P. KORĖJOS LĖKTUVĄ 

Chicaga. — Kolumnistas Bob 
Wiedrich "Chicago Tribūne" 
puslapiuose klausia, kodėl rusai 
pašovė Pietų Korėjos keleivinį lėk
tuvą. Jis bando įsigilinti į rusų 
padėtį. Jų kariniams vadams rei
kėjo padarytį sprendimą per ke-

Radijo stotys Maskvai 
neduoda ramybes 

Maskva. — Tass skundžiasi, 
kad Radio Liberty ir Radio Free 
Europe ne tik nesulaiko savo 
transliacijų, bet veiklą žada plės
ti. Juos vadina "radijo diversan
tais, kurie skirti plėsti ardomąją 
veiklą prieš Sovietų Sąjungą ir 
kitas socialistines šalis". Esą tas 
stotis išlaiko QA. Šiems metam-

joms skirta 69 mil. dolerių, bet 
Kongrese svarstoma joms pridė-

alkį prieš 12 metų įsteigė bei- t i d a r 1 0 5 m f ; d o l ^ 0 I 9 7 9 b u s 
gas kunigas Warlomont, sutelk
damas ypač jaunimą. Patys sąjū
džio nariai kiekvieną savaitę vie
ną dieną susilaiko nuo valgio ir 
sutaupytas lėšas skiria sąjūdžio 
.Vndui. 

paskirta net 85.2 mil. dol. Pra
ėjusiais metais, modernizuojant 
stočių veikimą. V. Vokietijos te
ritorijoj pradėjo veikti dar 12 
naujų retransliavimo stočių. 

iias sekundes, nes ko gero gal 
nuo to priklauso valstybės liki
mas. 
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Naftos pumpavimo ia po jūros dugno įtaisai. Platformos baze, ūžimai 
piama į Mekmkos įlanka kur f bu* ouieiata 1,000 pėdų po vaadeoiu 
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Nesvarbu, kad lėktuvas nuda
žytas raudonai, baltai ir mėly
nai ir užrašyta Korėjos oro lini
jos vardas. Sovietų Migų pilotai 
negalėjo būti tikri, kad tai nė
ra apgavystė, o gal iš tikrųjų ato
minis bombonešis, kad pro lan
gus matomi civiliai keleiviai nė
ra persirėdę kinų kariai. Lėktu
vas skrido virš pačių slapčiausių 
karinių įrengimų. Ar tai nėra Tro
jos arklys ir sovietų gynybos su-
klaidinimas? O ką darytų mūsų 
gynyba, jei sovietų lėktuvas va
landą ar kitą sukinėtųsi virš Ore
gono ir Washingtono? 

Kiekvienu atveju sovietų gyny
bos tos srities vadovams bus daug 
bėdos, kad jie korėjiečių lėktuvo 
nepastebėjo anksčiau. Norvegijos 
radaras visą valandą sekė Boe
ing 707 sovietų erdvėje, iki atsi
rado rusų Migai. 

Pasukime laikrodžius 

Chicaga. — Pradedant šiuo 
sekmadieniu, laikrodžius reikia 
pasukti vieną valandą pirmyn, 
prasideda vasaros šviesos taupy
mo laikas. 

KALENDORIUS 
Balandž'o 2S: Paulius nuo 

Kryžiau-, Valerija, Vygantas, 
Rimgailė. 

Balandžio 29: Paulinas, Kotry
na, Vaitonis, Indrė. 

Saulė teka 5:53, leidžias 6:44. 

ORAS 
Saulėta, kiek šilčiau, apie 68 

laipsniai. 
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Ir pagaliau D klasėje jau vie-1 
; na komanda su ateitimi ir tokio
mis gerai pažįstamomis pavar— į 

,dėmis, kaip Račka, Memenąs, 
Rugienius ir ypač šilingas — tai 

\ Detroito "Kovas". Jis duoda pa-
Red. Vytautas Grybauskas, 4144 So. Maplewood. Chieago, IL 60682: m o i c a "žarai" 29-10 ir "Neriai" 

P. L. S. ŽAIDYNĖMS ARTĖJANT 
REGISTRACIJA. Krepšinio ir [ vyniu kainos. Bus viena kaina su-

tinklinio komandų galutinė re 
gistracija yra balandžio 30 d. Vi
sų kitų sporto šakų individualinė 
registracija baigiasi birželio l d. 

Registruotis, kartu prisiunčiant 
ir registracijos mokestį, pas at
skirų šaky vadovus. 

NAKVYNIŲ REIKALU. To
ronto universiteto administracija 
praneša, kad patogumo dėliai su
vienodinto:* ir kiek pakeistos nak-

38-5. 
"NERIS" 3, "ŽARA"2 
Apygardos tinklinio varžy

bas aiškiai dominavo "Neris" ir 
augusiems bei studentams ir se- ^ . p ^ ^ p a s i & r i e b ė t r i s 

.<ann: atskiras kambarys vienam titlbia. m ergaičių B. C ir vyrų 
ir visai savaitei — 66 dol.; kam 
barys su dviem lovom po 44 dol. 
kiekvienam ir visai savaitei. Kai
nos truputį aukštesnės naujose 

klasės, o "2arai" liko du: mer
gaičių A ir moterų. 

Mergaičių C klasėje kova bu
vo įtempta ir ilga tarp "Neries" 

patalpose Iš viso rezervuota 400 [£ Z^^, Pagaliau po 5 kė-
Kalu ^ e i p t i s ! l i m ų t i t u l a s a t i t e k Q . . N e r i a i 

pas K. P. Budrevičiy, 519 Dover-
court R d., Toronto, Ont. M6H 
2 W 3 Canaaa. 

fltt UTHIANIAN WUfUU>Wl£« fetti-Y 

Se©.od p*H! at Gfclcaga ffi. PubfctMd aait> 
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"Neries" mergaič ių C k l a s e s k o m a n d a , la imėjus i apygard inėse varžy
bose I v ie tą N u o t r . Z. Deguč io 

Momentas iš filialinių krepšinio rungtynių tarp 
e o s " komandų 

Ner ies" ir "Lituani-
Nuotr . Z. Degučio 

IŠ APYGARDOS PIRMENYBIŲ 

Seniai tokių puikių apygar
dos krepšinio ir tinklinio pirme
nybių besame turėję, jei iš viso 
kada turėjome. Jautėsi pasiruo
šimas ir entuziazmas artėjan- į 
čioms pasaulio lietuvių varžy-Į 
boms Toronte, geri sąstatai, [ 
tvarkingos, o daugelio komandų 
net naujos uniformos. Ir svar- į 
biausia — pati organizacija bu- i 
vo aukštumoje. Visos dienos šeš 
tadienio tinklinio varžybos bai-' 
gėsi 5 min. vėliau, kaip buvo! 
numatyta, o krepšinis, iš karto 
net trijose salėse, praslinko be 
mažiausių sutrikimų. 

Trūko tik žiūrovų. Nedidelis 
būrys buvo liudininkai gerų fi
nalinių krepšinio rungtynių tarp 
'•Lituanicos" ir "Neries", tų 
dviejų vos ne "šimtmetinių" pa 
Žįstamų, kurie tokiomis progo
mis visuomet pademonstruoja 
įtemptą ir kietą, bet švarią ko
vą. Dar labiau gaila, kad tik sau 
jeJė žiūrovų galėjo pasidžiaugti 
mergaičių A klasės tinklinio fi-j ^ ^ _ ^t te g u ž e i s t o 

naru. O tirJdims buvo toks ge-; č e k
H

a u s k o i r ^r kelių, kurie ža
ras, kad pajėgė net išjudinti & i r o d v t i T o r a n t e . M e 8 
žiūrovus ir leido pamiršti net | u j L ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cievelando Žaibą — be pnekais 

"Neries" laimėjimui daugiausia 
prisidėjo nauja pažiba 14-tė 
Sandy Orent. Ji už "Nerį" žaidė 
visose klasėse. B klasėje "Ne
ries" pergalė buvo žymiai leng
vesnė, nepralaimėdama nei vie
no seto, .ji laimi visas rungty
nes, įskaitant prieš "Žarą" 2-0. 

Mergaičių A klasėje lygis bu
vo puikus, ir kovos aštresnės. 
"Neris" patenka į finalą, užtik
rintai įveikdama visas, o taip 
pat ir "Žarą". Tuo tarpu "Žara" 
atiduoda po kėlinį Detroito "Ko 
vui" ir Cicero "Vėtrai". Tačiau 
finale "Žara" sužaidžia pasigėrė 
tinai ir nusineša titulą prieš 
"Nerį" 15-8, 15-12. Be didesnio 
vargo "Žara" laimi ir moterų 
klasėje prieš "Neries" koman
dą 3-1. 

Vyrų klasėje tik dvi koman
dos — "Neris" ir Lemontas. Ta
čiau iš tikrųjų tik "Neris" žai
džia gerą tinklinį, o Lemontas 
pasiryžęs greit pramokti. 

Žaidynėse stokojo Cicero 
"Vėtr-os" geresnių pasirodymų 
ir visiškai nesimatė C.evelando. 

L. Šulaitytė ries Šimkaus (27 t . ) . Bzdelik 
turėjo gerą pagalbą su Kinčiritt 
ir Genčiumi ir stiprią puolimo 
liniją su Mažeika (27 t ) . Ba-
riumi (9 t.) ir Neimantu (14 t-). 

Neries Šimkui antrajame 
į kėlinyje Stankūno pagalba di
džiulė (14 t . ) , gerai kovojo jau 
nasis Butkus (13 t . ) , tuo tarpu 

j senieji, kaip Varnas. Vaitkus, 
I Stankevičius ir Dagys nebuvo 
Į geriausioje formoje. Dar reiktų 
> pridėti, kad Jesevičius buvo tei-
• sėjo pašalintas iš aikštės, ir tas, 
; žinoma, Neriai naudos nedavė. 

Gal teisėjo sprendimas šį kartą i į ^ ^ ' ^ į ~ y p u s f i n a l i u s 
buvo per astrus, bet Jesevičius j t e f c j 4 ^ ^ ^ i g s t a . 
jo jau seniai prasėsi, ir jo i s s i - j ^ ^ k o m a n d o s : v . Vokietija, 
šokimams turėtų būti padarytas B r a 2 i l i j a , Argentina ir. Olandi-
^ I f f : ^ . , ^ , . ! ja. Finale Brazilija laimės prieš 

Del trečios vietos Detroito | y V o k i e t i ^ 9 1 % ^ rieš 
"Kovas' sunkiai jveike Cicero 
"Ateitį" 70-63. "Ateitis", kaip 
ir visuomet, šaudė puikiai, bet 
stokoja lentų ir kovos dvasios. 

' PRANAŠYSTES, 
PRANAŠYSTES... 

Beliko pora mėnesių iki pa
saulio futbolo pirmenybių. Vi
sos rinktinės jau sustatytos, pa 
siruošimai jau daug kur pradė
ti. Viso pasaulio, išskyrus JAV, 
pokalbių tema: futbolas. Visur 
ir visokiausiais būdais bandoma 
atspėti laimėtojus. 

Štai Italijos televizija ir ra
dijo suorganizavo elektroninį 
"pranašą", jam suteikdami visą 

j informaciją apie visas 16 ko-

rungtynes televizijoje. 
Kai pirmą kartą iškilo B. Pi-

gueiredo pavardė, kaip galimo 
būsimo prezidento, apklausinė
jami gatvėse žmonės jo nežino
jo. Tačiau Claudio Conthino pa
vardė buvo visų žinoma, mat j is 
pakeitė senąjį futbolo rinktinės 
trenerį O. Brandao. 

Kai Brazilija neseniai pralai
mėjo Rumunijoje, vienas kon
greso narys kritikavo valdžią, 
kad rinktinės paruošimui tebu
vo paskirta tik 2 mal.. dolerių... 

Iš ekonominio taško žiūrint, 
futbolas jau kainuoja milijoni
nes sumas, nes prarandama šim 
ta' tūkstančių valandų. Net ki
šenvagiai skundžiasi, nes po 4 

; vai. p. p. visi sėdi prie radijo ar 
televizijos aparatų* 

Geriausių ekonomistų nuo
mone, per pasaulio pirmenybes 
Brazilija bus paralyžuota 50%. 

Nėra kalbos, kad tokiame 
įkarštyje netrūksta ir dramos. 
Štai viename miestelyje futbolo 
rungtynių metu į priešininkų 
žaidėją, kuris ruošėsi mušti bau 
dinį, buvo paleisti keli šūviai. 
Šovėjas, tarp kitko karo poli
cijos narys, buvo suimtas, o 
žaidėjas, laimei, liko gyvas— 

FUTBOLAS 
PASAULftT PIRMENYBĖMS 

ARTĖJANT 

Argentina. Bilietai čia pirmo
sioms rungtynėms jau beveik iš 
parduoti. Kaip žinoma, Argen
tina pirmame rate žais prieš 
Italiją, Prancūziją ir Vengriją. 
Jau prieš savaite stovėjo eilės 
prieš banką Plaza de Mayo visai 
prieš prezidento rūmus, kur bi-

: lietai yra parduodami. Argenti-
'• na dar ne visai pasiruošusi, nes 
• River Plate stadiono žolę išplo-
į vė smarkios lietaus liūtys, Ro-

OKAUGO (maume** 

Chieago ir Cook apekr 
Kitur 'JAV 

sa vaionu 

jaetams 
$33.00 
31.00 
33.00 
34.00 
25.00 

M i t a i 
6 mėn. 
$19.00 

18.00 
1906 
20.00 
15.00 

3 mfin. 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.00 
9.0C 

£ 
S 

sario stadione dar nėra elekt
ros, o Cordoboje nemažai dažų 
dėmių ant sėdimų vietų. , 

Vakarų Vokietija. Vokiečių 
trenerio H. Schoen slaptu favo
ritu laikoma Škotija. Ji yra 
veržli ir tipiška turnyrinė rink
tinė- įdomiausios rungtynės bus 
tarp P. Amerikos ir Europos 
rinktinių dėl jų skirtingo žaidi
m o stiliaus. 

Brazilija. Jos Pasaulinių pir
menybių patalpas Perepoli sau
goja 66 sargai (ginkluoti), nes 
bijomasi teroristų. Rinktinės 
autobusą seks net 4 policijos 
mašinos... 

Brazilija Europoje po pralai
mėjimo Prancūzijai eina be to
limesnių pralaimėjimų: 6-1 prieš j 
Saudi Arabijos klubo komandą 
ir 2-0 prieš italų Inter Milano 
klubą. 

Anglija. Anglų spėjikų tarpe; 
vyrauja nuomonė 7-2 galimybė, 
kad pasaulines pirmenybes lai
mės Brazilija, 9-2 galimybė V 
Vokietija, o Argentina 6-1 ga
limybė. 

Ispanija. Jų treneris Kubala 
pagaliau surado sustojimo vie
tą viloje La Martiną, kur da
bar rengiama speciali futbolo 
aikštė. 

• Administracija dirba kas. g 
5 uea nuo 8:30 iki 4:30, Sėsta- 1 
E .Uodais nuo 8:30 iki 12:00 > 
s : 
= • Redakcija dirba kasdien . 
E £30 — 400. «e*tadienlais ] | 
= 8:30 - 12:00. 
5lllllllllllUIIUllUIIMHIIIIIlllllllillltUIIII 

DR. K. G. BALU KAS 
Vkašertja ir motery Hgw 
GlnefcnKxrtn£ Ch*r»inj<Ja. 

M49 So. Pnlasld Rd. (Cr*wford 
Medlral Bdlding) Tel. L l 5-6i4fi 
M neatsiliepia skambint 874-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

^ W L Y L BUŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

M u t u r t i * M«lt«-al t >nt^t 

'*i : pirmad.. antrad ' ir ket\irt&o 
6 iki -7:30 vai. vakaro 
Se.«tad nuo 1 iki 3 vai 

Pagal susitarimą 
Ofiso t * W . WA S-2670. 

Rezld tel. WAlbrook 5-3048. 

• Redakaja straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu. straipsnių E 
nesaugo. Juos gražina tik iš anks = 
to eusttaru*. Redakcija už skelbi- ž 
tnų turini neatsako Skelbimų \ 
kainos prisiunčiamoa gavttt pra = 
tyma, r 

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIililIUIIIIIIIIIIIIIUIIUlf 

Tel. of i so HE 4-5849. rez 388-2233 

0R. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2484 W e s t 71st Street 
VaL: pirm., antr., k et v Ir penkt 
1:00 - 6:00 ral. popiet, treč Ir Seėt 

tik susitartus 

Dr. Jotas G. BYLA-BYUITVS 
GALVOS I R S T U B U R O LIGOS 

2858 W e s t 6Srd Street 
Cbicago, minois 60629 

Tel. — 4 7 6 - 3 4 0 9 
- Valandos pagal sus i tar imą 

TeL ofiso ir b o t o : OLympie 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHTRURGAS 

1448 So . 50th A ve. . Clrero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. v&K. 

išskyrus trečiadienius. 
SeStadieniaia 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 

0^. WALER J. KIRSTUH 
l i e t u v i s gydytojas) 

S925 W e s t 59tb Street 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. it 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir <-S 
vai. vak Tred. ir šeštad. uždaryta 

DR, IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Krnikii o i VAI K v u o o e 

SPKCIAIJSTB Z 
MEDICAL, BtTLDISO-

71.V. SouUi \V.«t<»m Avcnue 
Valandos. Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki i vai. popiet 
Ofs. teL B E 7-1168, rez. 289-2919 

I 

41%, o dėl trečios vietos Argen 
tina įveiks Olandiją.. 

Anglijos lažybų specai lygiai 
^. . tokios pat nuomonės ir prana-

Detroito "Kovas" su Šilingu ir v_„- T»-_^m,. «o„*,,^4„ ^^a. 
sauja Braziu ją naujuoju meis-Modestu — deja, nebe tokiais, i «.̂ ^„ T.. ^~.^«*„.^^,,.; A~„~ 

T . ^_3__ *i_ i ^ » ._,,'; teriu. Jų pranašavimui daug 
svorio dabar uždėjo Brazilijos 
pergalė prieš V. Vokietiją 
Hamburge. 

Tačiau buvusi pasaulio futbo-

Paskntinės tarptautinės rung 
tynės Lenkija — Airija 3-0, $ve 
dija — V. Vokietija 3-1, Meksi
ka — Peru 0-1, Vengrija — Če
koslovakija 2-1. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
Plaukimo rungtynėse tarp 

Sov. Sąjungos ir R. Vokietijos 
Leningrade pasižymėjo du jauni 
lietuviai. R. Žulpa laimi 100 
mtr. krūtine ir sumuša A. Juo-

(Nukelta į 4 psL). 

tų techniškai, su daugybe plo
nybių taktiškai, su kirtimais a 
la japonės ir daug daug širdies-

giai kovojo prieš "Ateitį". 57-
60. bet "Lituanicos. patyrimui 

Izokaitis ir žiupsnys turi kuo n e u ž t e k o talento (50-69>. 

"Nerį" krito 86-69. O e v e l a a d o | t o į a į ^ ^ į į - M " a į į į x į ) 

Žaibas . jaunas ir karingas, l y n o j a idtaip. Pagal jį V. Vo-
kietlja vėl laimės prieš Olandi
ją, o Brazilija liks trečioje vie-

pasididžiuoti. 

Idtuanica su Mažeika tars 
svarų žodį Toronte 

Aleksas Mažeika 

Jaunių A klasės finalas buvo 
silpniausias, kokį esame matę. 

t "Neris" turi Moore, geriausią 
| aikštėje, ir gero svoria su Sek

toje. Jo nuomone, europiečių ko 
mandinis žaidimas bus lemia
mas faktorius prieš individualų 
pietų amerikiečių žaidimą. Jis 
dar galvoja, kad Ispanija ir 

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

J. & J. P H A R M A C Y 

Maistą', vitaminą!, importuoti kvepalai, gydomos iolea Irtt 
Valiuojamos k£0€s. remontai ir kt„ pukti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRK1AI savininkai 

Dr. A n t . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND L CIARA 
0PTOME7TRISTAS 

2769 W e s t 5 1 s t Street 
Td. — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ker». l - f Ir 7-9; antrad. tr penkt 
10-4; fiefitad. 1«-S Tai. 

Ona. tai 7SS4477; Bes. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G £ 

SpeciaiThf — Nervu tr 
EmootoSa UCTOH. 

CRAWFORD MEDICAL BLDO 
6449 S o . Pnlasid B o s d 

i 

- • , , - . J ? ? ^ i m a k u ' ^ c h o ^ i r Donskiu prie į { f ^ ^ f e i j T į k u suvaidinti 
mūsų rinktinę Europoje u- pa- l e n t ų . 'Lituanicos" Kleizai, LieĮ J J ^ ^ ^ 6 

grindinis centras Bradley uni- tuvninkui ir Siliūnui neužteko 
versiteto, pasirodė finalinėms 
rungtynėms ir iš karto padarė 
iš šiaip sau Lituanicos vienetą, 
kuris Toronte prabils aštriu bal 

su. 
Finalinė kova buvo nebloga, 

momentais įtempta, su eile gra
žių akimirkų ir aiškia Lituani
cos persvara. Si persvara buvo 

pagalbos ir ūgio. "Neris" laimi 
49-39. Kitose komandose matė
si tik po vieną ar kelis geres
nius žaidėjus, kaip "Ateities" 
broliai Owens ar O'Brien ir 
ypač Detroito P. Burkūnas. š is 
su geru ūgiu ir tedinika turi ge 
riausią ateitį. 

B klasėje "Lituaaica" turi 
pasiekusi 20 taškų, bet truputį Venckų, vos praslenka pro "Ne-
atleidus, Neris nuo antrojo kė- rį" 40-42, bet lengvai tvarko 
linio vidurio, talentingam Stan- Cievelando Žaibą 59-46 ir ypač 
kūnui drąsiai kovojant prieš Ma Detroito "Kovą", kur tik jau-
žeiką. pradėjo vytis. Pora mi- j nasis Rugienius su gerais duo
nučių iki pabaigos Lituanica be-1 menimis beviltiškai kovoja (48-
turi 4 taškus, bet nesunkiai išlai 
Vo kamuolį ir užtikrintai laimi 

17). 
C klasėje naujas klubas bet 

87-81. Rungtynes dominavo, ca keliosiic zezcirJiz pavardėmis, 
įspūdinga dvikerafe t-rp Lit-aan:- !saip gav.r,&e, Kalvaitii, Dirkifi, 
co« Badelik (25 taikai, iš kurių Zubrys ir kt. nesunkiai laimi ti-
15 p c e t a iš 16 baudai) ir Ne-! tūlą, nugalėdasi "2aibą" 36-19. i traukti, kad visi galėtų sekti 

ĮKARŠTIS BRAZILIJOJE 
JAU AUKŠTUMOJE 

Dar du mėnesiai iki pasaulio 
pirmenybių, bet Brazilija jau 
pačiame įkarštyje. Jos rinktinė 
šiuo metu Europoje žaidžia pas
kutines rungtynes, kurios išti
sai perduodamos Brazilijos tele
vizijos, o radijo stotys kasdien 
skiria po 5 valandas futbolui. 
Pirmi laikraščių puslapiai pilni 
nuotraukų ir rungtynių apra
šymų, perkuriant kiekvieną žai
dimo fazę, iškeliant puikesnę 
kiekvieno žaidėjo demonstraci
ja 

Per Brazilijos rungtynes 
prieš Vokietiją pasitarimai pas 
valstybės prezidentą Geisel ir 
kongreso posėdžiai buvo nu-

PASSBOOK 
SAVINGS 
thebestvvtytn s** 

C a a r ' t e r l y 
~OU« tAVINOt 
C m T I F I C A T l i 7 ^ * 

KARNŲ P TO i 

866 US fOT 
ttJflfit* financing, 

AT OUR iow um 
</VIIH H t P A V M t M 

TO FIT YOUB INCO'Jlf 

INSUREI 

Mutual Federal 
Savings and Loan ]9 

tm Wl$r CEMMAK tOAD 

Bocni Moa.«M*fri.f)-4 «mr.9-8 t a t . 9-1 
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DR. A, B. CLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHEtURGAS 

T»L — BE S-5893 
Specialybė Akių ligos 

3997 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. H E 4 -1818 ; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
peoktad. 3 tki 7 v. p. p. Tik rarft&raa. 

O P I I C A L S T C D I O 
vioiiirrA KAROsArre 

70&1 So. Waslitenaw — TeL Tf-mlim 
Pritaikomi akintai pagal gydytoju 

receptu*. 
Didelis akintų r§mų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:8© 
Ketv. 1-8 v. vak. SeŠt. 10-4 v. p. t 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4SB6 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTU LIGOS — CHIRCRGIJ4 
Ofisai: 

111 SO. WABASH AVE. 
4200 NO. CKNTRAL AVE 

Valandos pagal susttarlnsa>. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai^ 
OPTOMETRISTAS 

akis. Pritaiko akinius lt 
"Contact lenses" 

2618 W. 71 s t St. — TeL 737-5141 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trefi 

Ofitt teL - P R 8-2220 

OR. JANINA JAKSEVI6IUS 
I O I B A 

- V A I K Ų L I G O S 
2696 West 6Srd Street 

Pirmad.. aatrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. tr nuo 5 iki g ral. 
rak. Sefitad. nuo 1 Ud 4 Tai. 

Ofs. PO 7488t Bes. OA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUDAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westera Avemw 
1862 Vo. H M M Av**noe 
Tel •iMlinun l t vslsadf 

4884441 — 881-4605 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL£S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. fiSrd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rezkL 448-5548 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O i A ff 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Oftao telef. R E &-4410 

Rextdencl|os telef. GR «-S«if 
Ofiso vai: pirmad. Ir ketvirtad. 

ano 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 
Ofiso tel. B E 4-21SS. Kama. OI S-61** 

DR. V. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A & 

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

2-t ir 6-7 — ii anksto susitarus. 

ifttslgoa Ir buto teL 882-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1487 So.494fc OmrU C4eero, 111 
Saadten 10-12 ir 4-7 

Oskyroa tteč. Ir Sefitad 

TeL of iso P R 8-8446 

F. C. WIN$KUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Wert TLst Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

Trec. ir iefttad. pairai sttsltartms. 

O f s , teL 586-8188; namn 881-8772 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6284 Ro. Nsrrsgmseett Aveene 

VaL: pirm., antr., ketv. fer penkt 
2-7; leitadieniaia pagal riaitarima 

Perskaitę "Draug*", duokite jį kitiems. 
t *• • > • • * ' — • ' • • 



Teroro metodai 

POLITINIU UŽKARIAVIMŲ SIEKIANT 
Pagrobimas įtakingo, suma- Nuolat auga skaifius IfuHrnin-

tolerantiško, didžios pagarbos kų, kurie atskleidžia komunisti-
verto italų politiko Aldo Moro, nes prievartos nusikaltimus. Šie-
buvusio ministerio pirmininko, rnet į JAV valstybes sugrįžo Frank 
sukelia didelį pasibiaurėjimą Emmick, kuris 14 metų išbuvo 
kiekvienam blaiviai galvojan- Kubos kalėjimuose. Apie jo paty-
čiam žmogui. Tai tik vienas įvy- rimus plačiai rase "New York 
kis ilgoje, nuolat besikartojan- Times". Tas Toledo, Ohio, gy-
čioje politinių grobimų eilėje į- ventojas buvo Castro apkaltintas 
vairiuose kontinentuose, įvairiuose tariamais ryšiais su CIA ir nu-
kraštuose, įvairių, žudymų, va- teistas 30 metų kalėti. Jį pavyko 
duotpinigių išplėšimų ir kitų 2 Kubos kalėjimo išlaisvinti nu-
prievartos veiksmų, kuriais anks- vykusiems \ Kubą atstovų rūmų 
čiau garsėjo kriminalistai, o da- nariams. F.W. Richraond ir R. 
bar savo politinės akcijos meto- Nolan. 
du pasirinko įvairios raudonosios Dabar jis atskleidė, koks žiau-
brigados, komunistinio smurto rus komunistinis Kubos režimas, 
keliu siekdamos savo marksisti- Emmick buvo tardomas dieną ir 
nių užkariavimų ir tikslų. Tas vis- naktį. Jis buvo nugabentas į la
kas tik parodo, kaip komunizmas bai šaltas, tamsias patalpas, iš-
demoralizuoja savo sekėjus, kaip rengtas iki baltinių ir paliktas 
marksistai, savo politinių tikslų aštuonioms dienoms, neduodant 
siekdami, nesiskaito su žmogaus jam nė nakčiai kuo apsikloti, 
laisvėmis, teisėmis ir gyvybe. Tie Buvo ten taip tamsu, kad jis ne
veiksniai atskleidžia tikrovę, kad, galėjo matyti nė savo paties ran-
jeigu raudonieji dabar nepaiso kų ir kameroje tegalėjo Judėti ap-
nekalto žmogaus teisių, jie sau- čiuopdamas sienas, 
valiaus ir priespaudoje laikys gy- Po penkių mėnesių Jis buvo 
ventojus, jei jiems pavyks paimti perkeltas į senąją La Cabana 
i savo rankas krašto valdžią, tvirtovę h* laikomas be Jokio ry-

Aiškūs ryšiai tarp įvairių tautų šio su savaisiais. Čia buvo su-
raudonųjų teroristų veiksmų ve- kimšta apie 650 politinių kali-
da prie ryškios išvados, kad yra nių. Jie turėjo miegoti ant ce-
jų koks nors centras, kur jie išei- mento grindų. Niekada saulė į 
na apmokymą, kur jiems užtikri- jų kamerą neįspindėdavo. Sani-
nama globa, kur jų veiksmai ska- tariniai reikalai — blogiausi I 
tinami. Ne kartą įvairiuose lei- dieną tik du kartus duodavo po 
diniuose, pavyzdžiui gerai doku- puoduką vandens. Nakčia sąly-
mentuotame "KGB", buvo nu- gos buvo nepakenčiamos: jokių 
rodyta, kad įvykių siūlai veda į matracų, jokių antklodžių ar pa-
komunistmės valstybės centrą. gaivių. Apsidengdavo maišais ir 

* turėdavo spaustis, kad gautų nors 
Komunistų nesiskaitymas su kiek vietos nakčia išsitiesti. Iš to 

teisėtumu atstumia ne vieną net kalėjimo 159 žmonės buvo išves-
ir jų buvusį sąjūdžio narį ar sim- ti ir nužudyti. Per devynis mė-
patiką. Vienas iš tokių yra Ispa- nesius jam teko girdėti koman-
nijbs rašytojas Jorge Semprun. I- das ir egzekucijų šūvius visus 
ki 1964 metų jis buvo komunis- tuos 159 kartus, 
tas, partijos narys Ispanijoje Įsi- * 
tikinęs savo vadovaujančių par- Vėliau jis buvo nugabentas į 
tiečių klastomis ir neteisingumu, Isle de Pines kalėjimą. Tai Kū
jis savo patyrimus aprašė auto- bos "Velnio sala", teroro vieta, 
biografinėje knygoje, pavadinto- čia kaliniai buvo naudojami ver-
je "Autobiografija Federico San- gų darbams, o labiau pasmerktie-
chezn. Autorius, pasižymėjęs kur- ji buvo varomi į marmuro kasyk-
damas scenarijus filmams "Z" ir las. Šimtai kalinių buvo mušami, 
"Prisipažinimas,^ atskleidė ko- durtuvais subadomi, nužudomi, 
munistinių režimų suktybes ir Po kurio laiko jis vėl buvo per-
melus. Tą jis gerai žino, nes nuo keltas į La Cabana tvirtovę, kur 
1936 m. yra pats buvęs Ispanijos patalpoje, paruoštoje 500 kalinių 
komunistų partijos narys. buvo sukimšta arti 5000 vyrų. 

Dabar šis veikalas pateko la- Žmonės miegojo ant morų, ant 
biausiai perkamų knygų tarpan grindų tarp morų, visur, kur tik 
Ispanijoje ir dėl savo kūrybinės galėjo tilpti. Kas savaitę būdavo 
vertės susilaukė premijos. Knygo- 20-25 egzekucijos. Tokiose saly
je Semprunas atkreipia dėmesį gose buvo politiniai kaliniai 
į Ispanijos komunistų partijos Susirgęs angina pectoris Em-
vado Carillo melus, kai jis tvirti- rnick buvo 1973 m. perkeltas į 
na esąs nepriklausomas nuo Guanajai kalėjimą, kur, nežiū-
Maskvos ir linkęs į vadinamą eu- rint širdies ligos, jis turėjo kopti 
rokomunizmą. Semprunas įrodo, 40 laiptų į antrą aukštą, į jam 
kad tai melas, ir išryškina, kaip skirtą kamerą. Praslinkus vienuo-
Carillo yra prisirišęs prie stali- likai dienų, jis gavo širdies ataką 
nizmo. ir turėjo laukti devynias su puse 

Rašyt Semprunas nesigaili ir valandos, kol buvo perkeltas 
Pasijonarijos —Dolores Ibarruri, į karo ligoninę Havanoje, 
kitos komunistų vadės, rašyda- Tai pora iš daugelio pavyz-
mas apie jos puotas su rumunų džių, kurie rodo, kad komunisti-
komunistais ir išryškindamas jos nė prievarta yra ta pati Europoje 
nejautrumą lavonų krūvoms* Sa- ar Amerikoje, jei tik kur jie pa-
vo knygoje Semprunas skelbia, ima krašto kontrolę į savo ran-
kad, būdamas partinis pareigu- kas. Spaudoje ir televizijoje dar 
nas, jis turėjo progos stebėti ko- vis keliama nacių prievartos 
muninstų intelektualinį skurdumą veiksmai Jie smerktini, bet 
ir vergiškumą, o apie Carillo tie- tai jau praeitis. Reikia visomis jė-
siai skelbia, kad jis tėra tik klas- gomis kelti protesto balsus prieš 
tingas, veidmainiškas stalinistas. dabar vykdomą tokią pat prie-

Didelis Sempruno knygos vartą, kaip buvo nacių. Prievarta, 
pasisekimas aiškinamas joje pa- žmogaus teisių laužymas, nekaltų 
teikiama plačia, dalykiška in- žmonių grobimas ir kankinimas 
formacija apie Ispanijos komu- yra žiaurūs ir baisūs nusikalti-
nistus. Pateikiami skandalingi mai, ar jie bus vykdomi rudųjų 
faktai nacių ar raudonųjų komunistų. 

• /- **. 

Ar Kanados skilimas neišvengiamas 
Nori sukurti vieną dvikalbę tautą 

Prieš 300 metų prancūzai at
sikraustė į Šiaurės Ameriką ir 
ten pasiliko.Jaoąues Cartier(1491 
- 1557) pradėjo įkurdinti prancū
zų naujakurius ir sritį pavadino 
"Canada" nuo vienos indėnų tar
mės vardo, reiškiančio "kaimą". 
Kitas prancūzas Sauel de Champ-
lain 1608 m. įkūrė Quebec'o mies
tą ir su kardinolo Richelieu pa
rama naujoji Prancūzija pradėjo 
plėstis, nors apie XVII šimt. pa
baigą ten tebuvo tik 3000 gyven
tojų. Prancūzų tyrinėtojai nesi
tenkino vien Šiaurės Amerika, bet 
savo žingsnius nukreipė ir į piet
vakarius, pasiekdami Meksikos 
įlanką ir apvaldydami Luisianos 
teritoriją, dešimtį kartų didesnę 
už dabartinę Luisianos valstiją, 
kurią Napoleonas beveik už nie
ką pardavė JAV. 

Istorijos UkuBal 
Bekariaudama su Anglija, Pran

cūzija turėjo perleisti Anglijai ne 
tik visą Cjuebeko provinciją, bet 
taip pat ir Newfondlandą, Akadi-
ją ir sutvirtinimus prie Hudsono 

P. GAUČYS 

įlankos. 1791 m. po nesėkmingų 
pastangų suanglinti visą koloni
ją Anglija padalino koloniją į 
aukštesniąją ir žemesniąją Kana
dą. Ši pastaroji daugiau ar ma
žiau atitiko dabartinę Quebeko 

nio bei ūkinio atsilikimo. Taip 
prasidėjo Quebeko taiki revoliuci
ja. 

Nuo to laiko nepriklausomy
bės idėja ėmė keroti. Kai 1960 m. 
gen. de Gaulle lankėsi Kanadoje 
jis buvo vėsokai Quebeko gyven
tojų sutiktas. Tačiau kai 1967 m. 
antrą kartą atsilankė ir baigda-provinciją. Tada buvo išrinktas 

prancūziškos Kanados preziden- mūS ***• susuko'Tegyvuoja lais 
tas ir prancūziškai kalbą atsto- Į v a s Ouebecas!", jis buvo priimtas 
vai turėjo teisę savo kalba leisti s u nepaprastu entuziazmu. Nors 

Kanados vyriausybė protestavo 
ir dėl to vos nenutrūko diploma
tiniai santykiai, S kalba labai 
stipriai Quebeco nepriklausomybės 
judėjimą pastūmėjo pirmyn. 

įstatymus. 
Vėliau anglai ryžosi abi Kana-

das sujungti ir prancūziškai kal
bančią mažumą asimiliuoti ir pa
versti angliškai kalbančia. 1837 
m. besipriešindami toms pastan
goms kvebekiečiai sukilo, bet ne
sėkmingai. 1848 m. Anglija suti
ko abi kalbas padaryti lygiateisė
mis bent teorijoje, o ne praktiko
j e 1867 m. buvo priimtas "Britų 
Šiaurės Amerikos aktas", tebega-
liojąs ir šiandieną, padaręs Ka
nadą stipriai centralizuota fede
racija be jokio aiškaus aptarimo 
centro ir provincijų kompetenci
jos. Cjuebekas, viena tų provind 

vadą, kad normaliai žmogaus gy
vybinei veiklai būdinga ritmika -
fiziologinių funkcijų eiga. Mat, 
daugelis fiziologinių funkcijų prik
lauso nuo paros, metų laikų kai
tos, jos glaudžiai susijusios su ap
linka, tam tikru ritmiškumu pasi
žyminčiais meteorologiniais - kli
matiniais veiksniąja Ritmiški pe
riodiniai paros bei metų meteorolo
ginių elementų svyravimai daugu
moje žemės vietovių yra pastovus, 
todėl žmogaus organizmas prie jų 
gerai prisitaikęs ir jie paprastai 
ie jaučiam i. Deja, to negalima pa
sakyti apie kai kuriuos ligonius, 
ypač sergančius širdies, kraujagys
lių, reumatizmo ligomis. Jie vienu 
metų kuku jaučiasi geriau, kitu 
blogiau. Dabar medikų jau įrodyta, 
kad daugelis ligų arba jų paūmėji
mų tam tikru mastu priklauso 
nuo metų laikų. 

Sveiko žmogaus organizmas leng
vai prisitaiko prie įprasto meteoro
loginių elementų ritmo, tačiau, 
staigiai pasikeitus klimatinėms są
lygoms, pavyzdžiui, pervažiavus iš 
vienos klimato zonos į kitą, kur 
klimatinės sąlygos su dažnai besi
keičiančiais orais, daugelis žmonių 
pasijunta liguisti dėl sutrikusio fi
ziologinių funkcijų ritmo. Pasak 
mokslininkų, žmogus turi pamažu 
prisitaikinti prie naujų klimatinių 
sąlygų. 

Dažnai orus staigiai pakeičia kai 
kuriose žemyno zonose vandenynų 
įsiveržusios drėgno ir šiltoko jūri
nio oro masės, arba, atvirkščiai, 
jūrinio oro mases išstumia šaltas, 
arktinis oras, per vieną parą at
mosferos slėgis gali pasikeisti ke
liolika milimetrų, o oro temperatū
ra nukristi. Tokiais atvejais pagau
sėja susirgimų, pablogėja kai ku
riomis ligomis sergančių ligonių 
savijauta. Todėl labai svarbu prog
nozuoti orus medicininiams tiks
lams, įvertinant visą žmogaus or
ganizmui nepalankių besikeičian
čių meteorologinių - klimatinių 
veiksmų kompleksą — sako medi
kai. J. Mškns 

Prieš Prancūziją 
Min. pirm. Trudeau buvo prie

šingas de Gaullio argumentams. 
Jis tvirtino, kad tik vieninga Ka
nada gali atsispirti JAV dramb
lio spaudimui ir kad tik federa
linė santvarka tegali apsaugoti 
kvebekiečių kalbą, kultūrą, ins
titucijas ir brangiausias jų tradi
cijas nuo išorinių puolimų ir vi 
dinių konfliktųTačiau nors Tru
deau daugiausia balsų gavo iš 

jų, davė valstybei t ra ilgamečius I f r a n k o f o n u > j i e j a u ^ ^ l n a i n e . 
rmnistenuspmmnmkus:W.Lau- b e r ^ B d a l i e s ^ ^ m 
rie, tose pareigose išbuvus; 15 me
tų. L. Saint — Laurent —9 me 
tus ir dabartini P. E. Trudeau, te-
bevaldanti nuo 1968 m. 

Dabarties pastangos 

Trudeau yra pirmas valstybi
ninkas, rimtai mėginęs iš Kana
dos padaryti vieną tautą, kai iš 
tikrųjų buvo dvi tautos, viena 
šalia kitos gyvenančios. Jis norė
jo ką nors rasti pakeisti Quebeko 
praeičiai, kurią stiprioje įtakoje 
laikė Montrealio anglų turčiai ir 
katalikų Bažnyčia. Bet jauni 
Quebeko intelektualai ėmė burtis 
ir savo priekyje pastatė P. Tru
deau. Azbesto darbininkų strei
kas, kurį jie palaikė, padarė pir 
mą konservatorių jėgų įlenkimą. 
1859 m. liberalai atsidūrė valdžio
j e Ir kai 1966 m. Nacionalinė 
unija laimėjo rinkimus, Ji ėmėsi 
skirtingos politikos ir ryžosi Que-
beko provinciją išvesti iš kulturi-

jo pergriežtos elgsenos su 1970 m. 
įvykdytu darbo ministerio pagro
bimu ir nužudymu. Tai įvykdė 
Quebeco išvadavimo rėmėjai. Bet 
visų labiausiai lėmė tai, kad gra
žiosios provincijos didžioji daugu
ma su lelijų žiedais papuošta vė
liava laikė save kvebekieSais, o 
ne kanadiečiais. 

Min. pirm. Trudeau užsispyrė
liškai laikėsi savo svajonių su
kurti dvikalbę Kanados tautą, la
biau centralizuota negu federuo-
tąTačiau Quebeco nepriklausomy 
bės partijai laimėjus rinkimus į 
provincijos parlamentą, atrodo, 
kad 110 metų gyvavusi federaci
ja yra iširimo išvakarėse. Antroji 
didumu pasaulio valstybė. Šiaurės 
Amerikos ūkinis milžinas ir NA
TO atrama, išgyvena skilimo pa
vojų. 

Quebeco troškimai 
Quebeco min. pirm. R. Leves-

"KOVOJANTI LIETUVA* KELIAVO " 
PO KANADOS MIESTUS 

Įvairiose vietovėse parodą apžiūrėjo apie 2200 lankytoją 
ČESLOVAS SENKEVIČIUS 

jas Vyt. Bireta sumaniai išnau
dojo galimybę ir paprašė parodą 
išstatyti mokykloje. Taip ir buvo 
padaryta — ji du šeštadienius bu
vo rodoma vyresnių skyrių mo
kiniams su paaiškinimais. Vaikų 
susidomėjimas buvo didelis, o is
torijos mokyme įnešta origina
laus įvairumo. 

Pavasarėjant ir keliams tam
pant geresniais, su paroda paju
dėta iš Toronto. Pirmiausia ap
lankytas kaimyninis Hamiltonas. 
"Aušros Vartų" parapijos Jauni
mo Centre, skautininkui A. Tu-
maičiui padedant, paroda lanky
mui buvo atidaryta 4 valandas. 
Per tą visą laiką mainė-i lanky
tojai, bet buvo ir tokių, kurie prie 
rodinių išstovėdavo ištisas valan
das, arba išėję vėl tuoj grįždavo. 
Buvo matyti ir iš toliau atvyku
sių. Parapijos klebonas prel. dr. 
Juozas Tadarauskas dėkojo skau
tininkams už tokį renginį ir pra
šė pasveikinti parodos autorių. 

Sekanti kelionė buvo į St. Cat-
herines. Skautininkai P. Balsas ir 
A Šetikas, remiami T. J. Liaubos, 
O. F. M. energingai talkino paro
dos darbuose, išvystė gana pla
čią apylinkėje reklamą taip, kad 
nedidelė kolonija kone visa aplan
kė parodą. Būta per 200 žmonių, 
didžiausias susidomėjimas — nuo
traukomis ir dokumentais. Mažes
nis knygomis. Ir paskutinė kelio
nė buvo į Londoną. Sutiko rengė
jus, jiems talkino, maloniai priė
mė skautininkai L. Eimantas ir 
Dragūnevičius su savo šeima. Šilu
vos Marijos parapijos klebonas 
kun. Jonas Staškus jam įmano
mais būdais parodą pareklamavo 
ir ją globojo. Lankytojų buvo 
virš 200, kas nedidelei apylinkei 
jau yra nemažas skaičius. Susido
mėjimas ir čia buvo dvejopas — 
vieni studijavo ilgėliau prie atski
rų eksponatų, kiti iš karto norė
jo viską pamatyti ir tiems užteko 
bendro įspūdžio. Bet kai vėliau ir 
su vienokiais ir su kitokiais lan
kytojais teko kalbėti, visi stebėjo
si rodinių sukaupimu, gyrė ren 
gėjus ir teigė, kad rodomais daly
kais galima daug pasiekti. Reikė
tų parodą rodyti ne vien tik lietu
viams. Ji gal net geriau tiktų 
tiems, kurie per mažai žino apie 
mūcų tautos nelaimę. 

Parodą vežiojo Toronto skauti
ninkai L. Kalinauskas, V. Mor
kūnas, Vyt. Sendžikas, Vyt Skrins 
ka ir Č Senkevičius. Visiems jie 

Tai "Draugo" redaktoriaus 
Broniaus Kviklio retų nuotrau
kų, dokumentų, įvairių knygų, 
brangių relikvijų bei rankdar
bių junginys, sudarąs plačią pa
rodą, kuriai išdėstyti reikia ne
mažos salės. Paroda tikroviškai at
skleidžia vaizdais ir daiktais lie
tuvių tautos pasipriešinimą oku
pantams, pradedant 1940 metais 
ir baigiant paskutiniaisiais kovo
tojais, kaip Nijolė Sadūnaitė. 52-
jose lentose chronologine tvarka 
suklijuoti dokumentai, laikraščių 
iškarpos, nuotraukos, laiškai. 400 
knygų parodo, kaip okupantai 
stengiasi mums brukti savąją pro
pagandą ir ateizmą ir kaip mes 
išeivijoje ir okupuotoje tėvynė
je savąja spauda į visa tai atsako
me. Tai tylus, bet daug pasakan
tis būdas nušviesti nūdienos tik
rovę. 

Toronto skautininkai, rengda
mi praeitą rudenį Juozo Lukšos 
Daumanto 25 metų ir Romo Ka
lantos 5 metų mirties sukakčių 
minėjimą, parodą parsivežė į To
rontą ir tame minėjime ji buvo 
matoma Kanadoje pirmą kartą. 
Įspūdis buvo trenkiantis. "Nieka
da nemaniau, kad vienas žmogus 
galėjo surinkti ir paruošti tiek 
daug vertingos medžiagos" — ne 
vienas lankytojų kalbėjo. Paro
dą tą dieną aplankė daugiau kaip 
700 žmonių. Kilo raginimas ją 
pakartoti. Ir tai įvyko po poros 
savaičių Prisikėlimo parodų sa
lėje Čia vienas lankytojas su aša
romis akyse rengėjams aiškino, 
girdi, lengva kalbėti apie patrio
tizmą žodžiais, parodos autorius 
apie tai kalbąs darbais. Po kiek
vienų Mišių tada trimis bango
mis perėjo daugiau kaip 1000 tau
tiečių. Maironio mokyklos vedė

ta ir su JAV. Kanados įvykių ste
bėtojai bijo, kad Quebecas ne
taptų antrąja Kuba, nes Sovietai 
pasinaudotų proga pagelbėti ūkiš
kai nepasiturinčiai naujai valsty
bei ir stengtųsi dar labiau izo
liuoti JAV jų pačiam žemyne. 

Niekas negali numatyti būsi
mos laikysenos "baltųjų neg-

!que ir jo šalininkai tvirtina, kadjrų", kaip kvebekiečiai save vą
šais metais turėjusiam nykti refe- j dina kalbėdami apie krašte vy-

Jrendume kvebekiečiai pasisakys j raujančius angliškai kalbančiuo-
už atsiskyrimą nuo Kanados ir už sius. Pastaruoju metu Quebeco na-
Quebeco nepriklausomybę. Ve-į čionai.: .ai pradėjo vesti santūres-

Jliau tas referendumas buvo ati-inę politiką, nes, kai iš tikrųjų 
j dėtas, kol jam pritars kitos 9 pro- reikės pasisakyti už atsiskyrimą 
' vincijos ir Anglijos karalienė Ta- ar pasilikimą Kanados sudėtyje, 
da Quebecas rizikuos suardyti sa-į nežinia, kaip daug Quebeco pran-1 taria didelį ačiū. už talką ir skaito, 

P. Trudeau, Kanados ministeria 
pirmininkas 

vo ūkinius ryšius su federalinė 
vyriausybe, o taip pat ir JAV, ku
rios turi sudėjusios didelius kapi-

į talus į Ouebeco provincijos ūkį. 
Toks Quebeco nuosprendis la

bai rimtai pažeistų likusią Kana
dą, jos vakarines provincijas, o 
ypač Ontario. IŠ kitos pusės, tai 
jas labiau suartintų viena su ki-

cūzų už jį pasisakys. Šiaip ar taip 
neatrodo, kad Kanada leistų 
Quebeco provincijai be niekur nie
ko atsiskirti, nes tokiu atveju li
kusią Kanadą anksčiau ar vėliau 
prarytų JAV. Iš kitos pusės, bū
tų tikras stebuklas, jeigu P. Tru
deau pavyktų sukurti pirmą is
torijoje dvikalbę tautą. 

kad "gerasis darbelis" Kanados 
lietuviams atliktas sėkmingai. 

— Daug kas, ko mokaisi, 
Šaukiasi dar daugiau. Pvz., jei 
mokaisi skristi, reikia mokytis 
kaip nutūpti. 

Bažnytkaimio kunigas 

Spaudoj ir gyvenime 

Klimati&e oro kaita 
Pastaraisiais metais vis didesnį 

mastą įgauna klimaktologiniai 
mokslininkų tyrinė^mai. Be to, ty
rinėjama aplinkos geofizinių ir 
geocheminių veiksnių ir žmogaus 
organizmo sąveika. Aplinka, su
prantamai plačiąja prasme, kuri 
apima daugelį veiksnių, ii kurių 
svarbiausi ir dinamiškiausi yra 
meteorologiniai 

Taigi, vienas iš svarbiausių bio-
kUmstologijoB uždavinių — ištirti 

žmogaus šiluminės būsenos, darbin
gumo, savijautos priklausomybę 
nuo klimato bei oro kaitos ir su
rasti efektyvių priemonių bei reko
mendacijų kompleksą, užtikrinti 
sąlygas jo gyvenimui ir veiklai. 
Pasak mokslininkų, kad klimatiniai 
tyrimai yra svarbūs ir medicininiu 
požiūriu, šią problemą nagrinėja 
daugelis mokslininkų, meteorologų, 
kumatologų ir medikų. 

Kai kurie mnkaHiitnlral daro tt» 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA 

A T E I T O PERSPEKTYVOS 
8 1 . DOKAS 

20 
Nespėjus aprimti Kudirkos išdavimo audrai. Va

karus pasiekė žinia, kad Vilniuje 1971.1.10 mirties 
bausmė sovietinis teismas nubaudė Vytautą Simokai-
tį. o jo žmoną 3 metais kalėjimo, už bandymą pabėgti 
į Vakarus. Vliko valdyba, tik gavus* šias žinias, apie 
tai painformavo A.L. Tarybos L. B-nės vadovybes ir 
ėmėsi akcijos nuteistiems gelbėti. Buvo pasiustos te
legramos JAV prezidentui, Popiežiui Pauliui šeštajam, 
J.T. Pabėgėlių reikalų komisarui SA. Khan, D. Brita
nijos, Prancūzijos ir Švedijos vyriausybėms. Ne be 
Vakarų viešosios nuomonės poveikio, po kelių dienų Si-
mokaičio bausmė buvo pakeista 15 metų sunk. darbų 
stovykla. 

Sekančiais (1972) metais Graikijoj iš Sovietinio 
laivo pasitraukė dauguma įgulos, kurioje buvo ir vie
nas lietuvis. Vlikas skubiai susisiekė su min. S. Lozo
raičiu Romoje ir rūpinosi, kad būtų užmegztas su pa
bėgusiu lietuviu ryšys. Ir kitiems lietuviams, kuriems 
pastaruoju metu vienu ar kitu būdu pavyko ištrūkti į 
Vakarus, Vlikas stengėsi teikti visokią pagalbą ir glo
bą pirmomis jų laisvės dienomis. 

Sovietams pradėjus pulti kai kuriuos iškilius lie
tuvius, gyvenančius Vakaruose, u i tariamus karo nu

sikaltimus, o ypač žydų naikinimą okupacijos metais> nių (V. Petkaus, N. Sadūnaitės, A. Žyprės, O. Prano-
Lietuvoje, Vlikas paruošė ir įteikė Valstybės Depar- kūnaitės ir kitų) likimą. 
tamentui 1975 m. pradžioje tuo reikalu platų memo
randumą. Po kurio laiko visi sovietinių kaltinimų pa
liesti asmenys buvo pripažinti nekaltais. 

Sibiro koncentracijos stovyklose ir Sovietijos ka
lėjimuose dėl lietuvybės ir tikėjimo vis dar kenčia ne
maža lietuvių. Tų kalinių gelbėjimo reikalu Vlikas yra 
išvystes plačią akciją Tuo reikalu yra palaikomi ryšiai 
su daugeliu tarptautinių organizacijų ir institucijų, ar
timai veikiama su Amnesty International, tarptautine 
politinių kalinių gelbėjimo organizacija, skelbiami iš 
pogrindžio gauti koncentracijos stovyklose ir kalėji
muose esančių lietuvių sąrašai ir organizuojama jiems 
visokeriopa pagalba, 

1977.9.1- Vlikas pasiuntė raštą JAV valstybės sek
retoriui C. Vanee, J.T. žmogaus teisių komisijos Žene
voje pirmininkui T. van Boven ir Amnesty Internatio
nal centrui Londone kuriame prašoma padaryti visus 
reikiamus žygius išlaisvinti iš Sovietų kalėjimų F. Pet
kų, A. Terlecką ir F. Serebrovą. Į raštą atsakė Am
nesty International ir J.T. žmogaus Teisių komisijos 
pirmininkas, šis pranešė, kad Vliko rašto santrauka 
įjungta į konfidencialių raštų sąrašą, o nuorašas pa
siustas valstybėms, kurias jis liečia. 

Vliko valdyba 1977 metų bėgy surinko iš lietuvių 
žinias apie sovietų kliudymus išskirtoms šeimoms su
sijungti, pavergtiesiems lietuviams užsieniuose lanky
tis ir pasaulio lietuviams Lietuvon vykti ir, jas 
ausistematizavus, įteikė Valstybės Departamentui 

Vlikas palaiko nuolatinius ryšius su įvai
riom tarpt institucijom, ypatingai su Amnesty Inter
national į f rMfuif palengvinti žinomų politinių kali-

VI VLIKO DUOKLfi LIETUVIŲ KULTŪRAI 

Vlikas neapsiribojo vien politine, Lietuvos laisvi
nimo, veikla. Daugeliui atvejų buvo aktyviai reikštasi ir 
lietuviškos kultūros sektoriuje. Vliko darbų apžval
gos pilnumo siekiant, reikia suminėti ir šios srities 
Vliko iniciatyvą, darbus ar paramą. 

Pokario tremtinių stovyklose Vokietijoj ir kitur 
veikė nepriklausomos Lietuvos lygio ir apimties gim
nazijos, kuriose jaunoji karta tęsė karo sąlygų per
trauktą mokslą. Vlikas darė žygių, kad tų gimnazijų 
atestatai būtų universitetų pripažinti. Tuo būdu gau
sūs jaunosios kartos kadrai neturėjo įsilieti į vietines 
mokyklas, o savose gimnazijose įgijo tvirtus lietuviš
kos sąmonės pagrindus; jie dabar sudaro žymią dalį 
išeivijos atkyviųjų kūrėjų bei darbuotojų. 

Atsiradus būtinam reikalui išleisti visai išeivijai 
prieinamą, kalbininkų paruoštą. Lietuvių kalbos vado
vą, Vlikas to plano įgyvendinimu rūpinos ir jo įvyk
dymą parėmė piniginiu savo įnašu. Sis vadovas, nors 
ir sukėlęs kiek ginčų dėl ryškaus nukrypimo nuo 
įprastos jablonskinė8 ir Lietuvos švietimo vadovybės 
primtos rašybos normų, buvo ir tebėra plačiai naudo
jamas mūsų rašto žmonių ir lietuvių kalbos mokytojų. 

Kai emigracijos bangos veikiamas tremtinių mo
kyklų, ypač gimnazijų, tinklas Vokietijoj ėmė greitu 
tempu krikti ir kilo mintis įsteigti pastovią gimnaziją 
Europoje liekančiam jaunimui, Vlikas tai minčiai pri
tarė ir pradžiai paskyrė piniginę paramą. Taip gimė 
Vasario 16 gimnazija, tebeveikianti iki šioL 

(Bus daugiau) 
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ŠVENTĖ 

Tradicinė ateitininkų šeimos 
šventė šiemet įvyks šį savaitga
lį, balandžio 29 ir 30 dienomis. 
Šeštadieni 7 va!, vak. D M N P ka
vinėje įvyks vakaras su šokiais, 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta iš 2 p u s i ) 

zaič io Lietuvos rekordą per 
2:20 ,8 min. 0 14 m t T.ina Ka-
č iusytė 200 mtr. krūtine atplau
kia antra ta ip pat s u nauju Lie
t u v o s rekordu. Jie abu neseniai 
plaukė Amerikoje s u Sov. Są
j u n g o s rinktine, tač iau pasek
m ė s buvo silpnesnės. 

Futbolo sezoną Vilniaus Žal

g i r i s pradeda lygiosiomis prieš 

grojant Mett Pasąuale orkestrui. 
Programoje — jaunimo vaidini
mas. Sekmadienį, bal. 30 d. 10 
vai. pamaldos Dievo Motinos 
X.P. bažnyčioje. Giedos Nerijos 
vokalinis ansamblis. 11:30 vai. d i 
džiojoje salėje — akademija. Kal
bės Paulius Alšėnas ir pasirodys 
jaunieji ateitininkai. 

Clevelando ateitininkija m a 
loniai kviečia visus šiuose rengi
niuose dalyvauti. 

MARYTĖS IR VIRGIO 
VILIAMŲ VESTUVĖS 

Bal. 22 d. Dievo Motinos N . P . 
bažnyčioje moterystės sakramen
tą priėmė Marytė Idzelytė su Vir-
giu Viliamu. Jų santuoką palai
mino parapijos klebonas kun. G. 
Ki ja uskas. SJ. Sv. Mišių metu so-
\o giedojo Bronė Kazėnienė. 

Vestuvinis pokylis įvyko Lie-

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T Ą T E 
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Seniausias "Grandinėlės" šokėjas G. Neimanas pristato "Grandinėlę" 
jos 25 metų sukakties proga, Clevelande Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Simferopoli 2—2 ir Zaporožėje tuvių namuose. Arti 2 0 0 artimųjų 
0 — 0 , o Klaipėdos At lantas lai
mi prieš Vologdą 1—0 ir prieš 
Kostromą 1—1. 

Bokso meisteriu visoje Sąjun
g o j e jaunių sunkiasvorių klasė
j e tampa J. Silevičius. 

Krepšinyje malonų siurpryzą 
pat iekė Kauno Žalgirio rezervi
nė komanda, laimėdama visoje 
sąjungoje antrą vietą. Tos ko
mandos du didieji A Lauritė-
n a s 205 cm. ir R. Civilis 204 c m , 
atrodo, greit bus geri ir pirma
jai komandai O pirmoji greit 
pradės antrąjį ratą 4-rių pir
mųjų , su viltimi išs ikapstyt i iš 
4 - tos vietos. 

Vilniaus Statyba baigė pir
menybes n - j e v ietoje ir kartu 
s u Rygos A S K ir dar 4-mis ko
mandomis iš p irmos divizijos 
da lyvaus turnyre, kurio tik dvi 
pirmosios gaus v ietą aukščiau
s io j e lygoje. 

M. Krejeris, padedant B. Juš-
kaičrui ir R. Balaišai, iškovojo 
pirmąją vietą Lietuvos stalo te
n i s o taurės komandinėse varžy
bose , Vilniaus Elektronų ko
mandai. Moterų grupėje laimė
t o j a tapo Kauno Drobė. 

Tuo pačiu reikia pridėti, kad 
M. Krejeris yra Lietuvos vice-
meisteris , s tudentų meisteriu, o 
v i s o s sąjungos pirmenybėse 
Odesoje i škovojo 5-ją vietą ir 
b u v o vienas iš populiariausių. 
P o to buvo pakviestas į sąjun
g o s rinktinę stažui ruošits Eu
ropos pirmenybėms. Ar su juo 
Lietuvos stalo ten isas negrįš į 
garbingas V. Variakojo ar A 
Saunorio la ikus? 

JVMRI0S ŽINIOS 
Prancūzija laimi komandines 

Europos s ta lo ten iso pirmeny
b e s , paskutinėse rungtynėse ne
t ikėta i nugalėjusi favoritą Ven
g r i j ą net 5—2. Abi rinktinės 
surinko vienodai taškų, bet 
Prancūzija turėjo geresnj san
tyk į , kas nulėmė titulą. Ko
mandos išs ir ikiavo: 1. Prancū-
a j a , 2. Vengrija, 3 . Čekoslova
kija, 4. Sov. Sąjunga ir t. t 

Muenchene 10,000 žiūrovų 
stebėjo finalinės Europos meis
terių taurės varžybas tarp se
n ų pažįstamų Madrido Real ir 
i talų Varezės. Ispanai su trimis 
amerikiečiais atsirevanšavo už 
pernykšt į pralaimėjimą dviem 
taška is prieš Varėze su dviem 
amerikiečiais 75—67 (40—41). 
Rungtynės buvo profesionalinio 
lyg io , su v isokiomis iškilmėmis, 
da lyvaujant pačiam pasaulinės 
krepšinio federacijos prezidentui 
A . Jonės. 

Europos taurės laimėtojų fi
n a l e susitiko dvi i talų koman
dos . Laimėjo C a o t c prieš 3 c -
logna 84—82 . Tad t r y s i talų ko
mandos Europos krepšinio vir-

ir svečių jungėsi Į gražią jaunų
jų šventę. Po kun. G. Kijausko 
maldos jaunosios tėvas Henrikas 
Idzelis šeimų vardu sveikino jau
nuosius, kurių "tėvai esą kupini 
saulėto džiaugsmo". Padėkojo kle
bonui, kun. A GoldiJcovskiui, so
listei ir visiems svečiams. 

Pokylio vadovas Vytautas Klio-
rys nuotaikingai vedė visą vaka
ro programą, jaunųjų palyda bu
vo pristatyta svečiams. Teresė 
Beržinskienė (jaunosios sesuo) , 
baigusi meno institutą, ir Kęstu
tis Kliorys, baigiąs dizertaciją iš 
matematikos, -Živilė Kliorytė, s tu
dijuojanti odontologiją, ir Alg is 
Pliodžinskas, rašąs dizertaciją iš 
biologijos, Onutė Kliorytė, med i 
cinos sesuo, su David Bruce ( jau-
iojo draugas iš studijų la ikų) , 
legina ir Augustinas Idzeliai ( R e 
gina, baigusi universitetą ir dir-
ibanti d r a u d bendrovėj, A u 
gustinas, doktorantas iš geogra
fijos). 2odžiu, mokytų pabrolių 
ir pamergių pulkas. Ta i reprezen
tatyvūs mūsų jaunosios kartos 
atstovai. 

Virgis, Reginos ir a.a. dr. V lado 
Viliamo sūnus, turįs magistro 
laipsnį iš chemijos, dirba Betle-
hem Steel korporacijoje, o jauno
ji Marytė žinomų veikėjų Salio-
mėjos ir Henriko Idzelių duktė, 
čĮirbąajį-kaįp gatkstiftgoįi sesuo. 

Po gyvo ir įdomaus jaunųjų ir 
"pulko" pristatymo b u / o supa
žindinta ir su giminėmis ir sve
čiais iš Detroito, N e w Yorko, T o 
ronto, Chicagos ir perskaityti 
sveikinimai telegramomis iš Lie
tuvos ir kitų miestų. 

Jaunasis Virgis Vi l iamas savo 
žody prisipažino, kad Marytę su
tikęs per Ateitminkų kongresą 
Clevelande prieš 8 mėn. , ir ši 

pažintis atvedusi juos prie alto
riaus. 

Nuotaikingas pokylis, grojant 
R. Strimaičio orkestrui, skam
bant lietuviškms dainoms, prasi
tęsė iki vėlyvos nakties. 

Jdomu pažymėti, kad šios ves
tuvės, kaip, tur būt, retos kurios 
kitos, buvo labiausiai fotografuo 
jamos. Norėdami pagauti būdin
gesnių lietuviškų vestuvių pap
ročių detalių, buvo atvykę net 
keturi fotografai iš N e w Yorko,. 
kurių nuotraukos puošia N e w . 
Yorker ir T i m e ir kartais News-
week žurnalo puslapius. Gal vie- . 
na kita nuotrauka pateks ir iš 
šių vestuvių į šiuos didžiuosius 
žurnalus. Apie šias vestuves šie 
profesionalai fotografai sužinojo 
iš "Darbininko" redakcijos. 

Daug laimės ir saulėto džiaugs
mo mieliems jaunavedžiams Ma
rytei ir Virgiui Vi l iamams! 

PETRAS MILAŠIUS IR 
L I E T U V I U F O N D A S 

Petras Milašius įteikė 1000 dol. 
Lietuvių Fondo tarybos narei ir 
įgaliotinei O h i o valstybei Mildai 
Lenkauskienei, išvykstančiai į 
LF narių suvažiavimą, šaukiamą 
gegužės € d. Chicagoje. 

Petro Milašiaus įnašas Lietu
vių Fondan dabar jau sieks 2200 
dol. 

Lietuviškoji visuomenė su pa
garba ir pasididžiavimu seka tuos 
dosniuosius tautiečius, remian
čius pagrindinę mūsų veiklos fi
nansavimo instituciją — Lietu
vių Fondą, kurio pagrindinis ka
pitalas artėja prie pusantro mili
jono. 

Vien pereitais metais iš LF 
pelno lietuviškiems reikalams 
paskirstyta 71,815 dol. suma. Iš 
viso per 16 metų arti pusė mil. 
doL paskirstyta knygoms ler*ti, 
mokslo priemonėms ir vadovė
liams, aukštajam lit. mokslui, lit. 

(Nukel ta į 5 psL) 

Budraitis Realfy Co. 
Mes s u 50 kitom namų pardavi

mo ištaigom aptarnaujame pietva
karių Chicagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdausti 
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ 
ir SVEIKATĄ maloniai j u m s pa
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 6Srd St., Oac&go, m 

767-0660 arba 778-9371 

K A, A A. t » I A 1 t 

5 kamb. (2 mieg.) mur. bungalow. 
Centrinis oro vėsinimas 

Uždaras porčius. Garažas. Mar' 
ąuette Pke. į rytus už Cahfornia. 
Skambint iki 1B v. r. ir po 6 v. v. 

teL 436-6294 

PARK 

D t M E S I O 

uiiniiiiiiHiiiimniniHiiiiiiiiiiiimiiiuiii 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

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

Telefonu 476-3950 
milHill1UIH!lltHtlllt!UiHIIIIIIIUIUIIll!lll 

— « n w H H W i i r i w 
MARQUETTE 

2-jų batą po 3 mieg. miltais. U 
metų senumo. Atskiros šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir Rockweil. 
$58,500. 

BUTŲ NTOMAVMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — fneome T a z 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedrie Ave. — 778-2283 

S 0 N U 
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B A R Č U S 

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

— Paruošė — 

DipL teis . Pranas Sulas 

Testamentai su tegališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Čia nuosekliai aptariamas .testa

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
nurodoma jų forma ir paduodami 
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
kiančius įstatymus, bet ir Vokieti
joje. Anglosaksų pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGE" 

$3.50: be tą formų — $3.0© Plius 
30 centu persiuntimo išlaidoms. 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 
dar 5 proc mokesčiams. 

RADIO ŠEDIOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30, f į , popiet. — Šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 Ud 9:30 v. ryto. 

Tetef.: 434-2413 
1490 A. M 

7158 8. MAPLEWOOD AVE. 
OHICAGO, rjLL. 60629 

Brighton Parke: 21 buto mūr. Nuo
mininkai patys šildo. Daugiau kaip 
$36,000 metinių pajamų Kaina: 5 me
tų pajamos. 

Marąuette Parkas Didelis mur. 6 
kamb. bungalow. Gazu šildomas. 
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

Turime pirkėju — trūksta namų.; 
25 metai kai be pertraukos taraau-i ^ 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

DkteMs Ir patogus namas. Mar
ąuette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus. $16£00 

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

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug priedų. Vieta Mar
ąuette Pke. Aukšta kokybė. 2ema 

5 kamb. naujo tipo mur. namas 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir 
nupirkti už $28,850 Marąuette Pk. 

4 vienetą mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu Sūdymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

5 kamb. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
seimai žavingai gyveno. Arti 73 ir 
Kedrie. $39,800. 

Graius platus sklypas it garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido flri 
$38.500. Marąuette Parke. 

FTET P WANTBD VYRAI 
- . . - i • - - -

MACHINE SHOP IiEAD MAN 
We .are a stauojūiisr. die building & 
machine job shop. Our work te 
variad & fut*wsūiig. We Jfceed a 
machine ahop lead man with set-ttp 
eocp. on milte & drills ror our night 
shift. Benefits mcl. profit sharing 
&. overnme. Manor Tool Sc Mfg. 
Co.. 9200 Ivanhoe St- Schiller Park. 

oaa «7s-a8ao 
MACHINIST 

Journeyman macbinist to be trained 
to operete EDM eairipment Starting 
rate $8-85. £xcelL fringe benefits. An 
Eąual Opportmūtv Employer. 
INDIANA FORGE fc MACHINE CO. 

3468 Watling. East Cbkago, Ind. 
Phone — 312-731-9700 

M A C H L N I S T S 
2 journeyman machimsts. Mušt be 
thorough in Engash. ExceH- fringe 
benefus.. Contact 
INDIANA FORGE & MACHINE CO. 

3468 Watling. East Cbkago. Ind. 
312-731-5700 219-3984638 

O F F S E T S T R I P P E R 
Tradeshop & publication book work 
stripping espehence necessary. 4 
color stripping esperience belpful. 
South Loop plant Exoelleot bene-
flts- Paid vacatkm. 

MR, EATON — TEL. 427-6370 

Valdis Real Estate 
2625 Wwt Tlst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

IANTOMOJ AMA — FOR KENT 

LATHE 0PERAT0R 
AUTOMATIC 

Openings now on lat and 2nd 
shifts for eocperienced set-up and 
operatore. Pref er Warner and Swa-
sey automatic. Contact: i. Erskme 

UTCO TOOL COMPANY 
4601 W. Ajddisoa >t, — 282-3411 

MACM3STISTS 

jame lietuviams ir jų draugams. 

A^gTeasive second generation com-
pany has a future l'o>r youi! 
. Sh.ow your skili & roa-.s to top 
pay fol!o-w immediatelyl! 

# KC CKEMATIC 
Proffraaa & operate ot operate 
A leara t o program. 

• TX KUKT LiATHE 
v t - u p & Operate 
HOKIZONTAJL OK VFJtTICAL 
Borint; Mills 
BRIDGKPORT/

/MIIJLfi 
Set-l'p & Operate. 

Tear around worfc no layofte, over-
, , i t i m e if deaired. l«-20 brs., Pro«t 

nuom. 5 Kamo. imtas %.£ mieg.J Sharing. Hoapitauzation, Siek Pay 
Marąuette Pke. Suau- a Q d Bonuaes. 

CaD MB. VLAY No<w 312-374 gusiems. Skambmt po 5 v. v. štokia-
Š I M A I T I S * £ A t T Y , dieniais, š e šc ir sekm. visą dieną 

Insurance — Income Taz I teL 776-4820 

2 9 5 1 W . 6 3 l d S t . 4 3 8 - 7 8 7 8 For raat — Garden apt. in n ^ r 
bldg- 2 bedrms. Heated. Adults 
preferred. No pets. $200.00 month. 

MlSTELLANEOrS 

C A I X MK. CXAY N O W 
3 1 2 — 3 7 4 - * m 

M O V I N G 
SEKENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai h* pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8063 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

visu rfišin grindis. 
BUBNYS — TeL RE 7-6168 

uuiiiHiiiiiiiiiuummirHiuraJiiiiiiiiMB 
M. A. 11 M K 0 S 

NOTAOT PCBLIC 
DVOOMB TAX 8EBVICJ* 

4256 So , MiuWwiod, M . 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINU.' Iškvietimai, pildomi 

PILIKTTBfta PRAITICAI *r 
idtokte Mankai 

IIIIlHtlUUIlHHI 

TELEVIZIJOS 
japalvotoa tr Paprastos Radžai. 

Stereo Ir Oro VjftintgvnL 

M T G U H A S TV 
2346 W 69tti 8 t , tel T M - U M 

lIMflIlIMlMHIIHIIIIIIIIiHIlIiMIIIlMHIirnU 
10% — 20% — 30C> pigiaa mokėsite 
nž apdrauda noo osirtes ir aatomo-
Mbo pact mus 

F R A N K Z A P 0 L I S 
aSOSų West »5tti Street 

Ohlcago, minate 
THef. QA 4-SSS4 

!«MHiniMMiiuiitntiiniiitiiTiiiiiiiiiMiuiii 

r = ^ i 

AELJLNKYKITE LIETUVĄ 1978 METAIS 
SU MOŠŲ EKSKURSIJA 

I VYKDYSITE SAVO SVAJOMĘ — TURiSITE 
NEUŽMIRŠTAMU PRISINHNffftV 

IŠVYKIMO DATOS 

IiepM 28 iki ruga. 11 d. SL674j6f 

Rugp. 18 Bd rūgs. 1 d. $1^7440 

Rūgs. 15 iki 23 d. $849iW 
Rūgs. 22 iki rūgs. 30 d. $849.00 

Rūgs. 28 Od spalio 7 d. 5848.00 

Spalio 12 Bd spaL 21 d. (849.00 

Grued. H M saus. S d. $1,049.00 

NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE 
Vilniuje 5, Dnukimnkuese 3, 
Maskvoje 3, Leningrade 3 
VOabrje 5, Ehvskminkuose 3, 
Maskvoje 3, Leningrade 3 
Vlbmrje 5, Maskvoje 2 
Vaataje 5, Maskvoje 2 
VUunje 5, Maskvoje 2, 
Kopenhagoje 1 
Yimiuie S. Maskvoie 2 
Kopenhagoje 1 
VlMnJe 5, Varšuvoje S, 

3, Maskvoje 2 

J O N A S A D O M Ė N A S , 
Sdkartės rzdcvnc 

ekskursija | Kauną ir pasės dienos ketone į Trakos įskaitoma. 

T R A N S E V m i N A U O N Ą I , TOUBS, M © 
5S5 TVfh. Avocr» 

N e w Yoffk, N . Y. 1001? 
212 f - G97-7257 

-

V 

|vaM« vnįdn pastrmklma« 
įdal & mūso sandėUo. 

OOSMOS PABCHLS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

SSSSS. Halsted «t.. Chlcaito. HL flOSOS 
2501 W. 6»th St., Ohlcago, m . «062S 

Tėte*.: tM-2T87 — 264-asae 

iiiiiiiiittHiiiiiiiMiitni 

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

Apdraustas perkraustymas 
Ifakių atstumų 

TeL 176-1882 arta 87S-5996 
iiiimtitiiiiimiiiiiiifiminiimititimiimii 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiin 

PACKAOE KXS*KEfH AOBNCTT 
MARIJA NOREIKIKNf; 

SIUNTIIIIAI 1 UETUVĄ 
Lahal pa^MsaJamas geros tOšim 

ftrekį*. Maistas *S Knropoa ssadėuo. 
2«08 W. «9 St. Chieaco, TJL «0S9i. 

TF.L. — WA «-2787 
IIItlIMIIIIIIIHIIIIIIIIHHIIIIIimilHIHMHHI 

Vic. 73rd & Campbell. 
7 p. m. 776-3557 

Call after 

ISNUOM. 4 kamb. botas beismen-
te. Marąuette Pke. Skambint po 
5 v. v. teL RE 7-8007 

I&nuom. 6 kamb. botas 1-me aukš
t e Oceroje. Tik suaugusiems. Jo
kių gyvuliukų. Kreiptis po 6 v. v. 

teL 656-6889 

ROPE MAKTNG TRAINEES 
WAN*TED 

Profit sbariog. paid holidays. paid 
vacation. Good working conditions 
& exce*l. chance for advancemem. 

458-8550 

COMMERCIAL SPAGE 
Vicinity tfitfc & W e s t e r n 

H e a r t of Automotive Bcrw 

<1) 500 sq- # t store — $125 0© month 

(1) 800 sq. f t store — SMOJOO month 
Vldrdty 63rd & Tafcnan, 1 block 

from St. Rita's Church newiy remo-
deled corner store 40 x 110 ft. Dyna-
miie tocatioon for tbe right retailer. 
$8SO>09 month. 

19 x 110 l t store, šame tocatioa, 
month, 

MACHINIST 
TOOL ROOM 

$9.25 per hour starting. Pull bene-
fits. Permanent position 

Contact ROBT. GILBERT 568-8100 

Peerless Me4nl Fabricators, Ine. 

8585 S. T3V* Ave., Bridgewiew, I1L 

GRELATEB S<HJ1HWEST 

D E V E L O P M E N T C O R P . 

T E L . — 436-1000 

Išnuom. apšild. 3-jų kamb. butas 
rūsy vyresnio amž. asm. Pilnai ap
statytas. Marąuette Pke. Skambiįt 
po 7 v. v., treč. ir sekm. visą dieną 

t e l TS7-T568 

S€»£W MACHINE 0PER. 
AUTOMfiTIC 

Ebcpd. Brown and Sharpe single 
spindle or Acme-Gridley multiple 
spindle pet-up/operatnrs needed 
for day and night shifts. Immedi-
a t e op«omgs or appjy nove and 
start after your vacation. Over-
time shift bonus. Paid medical and 
pension plan. 

HUST SCREW & MFG CO. 
4117 N. Kilpatrick 283-6902 

HETJ> WANTED — MOTERYS 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4085 Archer Ave 
Chkago, m. 60632, telef. 927-6980 

Remkite tone 

rl« arafbraji "Drauge". 

\ • _ • • • _ . ' _ ^ , ^ _ L J " 

Dusnienua. tn» 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

FULL&PARTTIME 
0 A Y P 0 S I T I O N S 

It's a good tane of the year to 
stiurt oa t fresli wrth a friendly 
gronp of peopie. 

Full Time Employment 
Benefits Include: 

* Good Starting Salary 
* Semi Annual Wage Reviesra 
* Medical Insurance 
* Uaiform Providad 
* Free Meals 
* Hogpitalization 

R E C E P T I O H O E S K 
ICust be good typist. Small plea-
eant Loop office Pree hospitauza-
t»on 

Tel. ST 2-8197 

Apply in Person 
McDonald's Resteurint 

Eonte S3 and GresgLea! 
Eik Crove TilUge, į į . 

or && m-im 

SECRET.ARY — IJuGAL 
Shopping center developers need ca-
pable, matare petson witii good sec-
retarial skilts, shorthand, tvping. Le-
gal experience essentiaL Good pay. 
ExceUent working conditions. Located 
off Edens Expressway. Call 286-8383. 

WAITRESSES - EXP'D 
Full tiaae. Duiners. Mušt be thor
ough in English. 

GL 34418 hetweea M P S l 

GENERAL OFTICE 
For dress mfg. Typing reguired. 
Experience pref. for interesting & 
varied dutias. Ins. benefits. Appjy 
after 9 a. m 

HEBBEBT L E V f » ' € l 
395 W. teckeoe 51^ -i. Cišce,*c ZL. 

R imier iamj apeimoka afce*>-

mn * 
Itst dkarąjtyjp "DraŲsa". 



Lietuviai Floridoje 
i i . . . 

i DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. balandžio men. 28 d-

St, Petersburg, Ra. 
JAV LB FLORIDOS 

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 
IR SOLISTĖS GINOS 

ČAPKAUSKIENĖS KONCER
TAS 

Balandžio 12 d. LB metinis „ 
Floridos apygardos suvažiavimas sėkmės ir ištvermės darbuose, dė-
ir Ginos Čapkauskienės koncer- kojo apylinkėms už bendradar-
t a ; buvo graži kultūrinė šventė biavimą ir piniginę paramą cent-
St. Petersburgo ir plačiųjų apy- rinių organų. Toliau kalbėjo 
linkių lietuviams. l^pie santykius su kitomis orga-

Suvažiavimas ir koncertas vy-

komisijos atstovas J. Jakubauskas 
patvirtino, kad iždo atskaitomy
bė vedama teisingai. 

Labaj malonų įspūdį suva
žiavimo dalyviams padarė veik
lusis jaunosios kartos atstovas JAV 
LB Krašto valdybos I-sis vicepir
mininkas Rimas Cesonis. Pasvei
kinęs suvažiavimą ir palinkėjęs 

Užsienio vyriausybės kiekvie-

teises reikalauti, kad 

ko Lietuvių klubo salėje. Forma-
Jioji suvažiavimo dalis pradėta 2 
vai. p. p. 

Apygardos pirm. K. Gimžaus
kas, atidarydamas posėdį, svei
kino atstovus rr svečius atvyku
sius į šį suvažiavimą, linkėda
mas būti atviriems tiesai svars
tant aktualiuoius bendruomenės 
reikalus ir iškilsiančius klausi
mus spręsti vieningoje dvasioje. 
J prezidiumą pakvietė: JAV LB 
garbės pirmininką prel. Joną Bal-
kūną, Krašto valdybos pirmąjį 
vicepirmininką Rimą Cesonį, apy
gardos valdybos narį Povilą Mik
šį, dr. H. Lukaševičių — sekre
torių ir iždininką A. Gruzdį (jis 
yra ir St. Petersburgo apylinkės 
pirmininkas) ir apylinkių pirmi
ninkus: V. Balčiūną, ir Z. Strazdą. 
Prel. J. Balkūnas, taręs giliai 
prasmingą invokacijos žodį, lin
kėjo sėkmės darbuose. Dr. H. Lu-
kaševičius perskaitė ilgoką praei
to suvažiavimo protokolą, kuris 
buvo priimtas su mažomis pasta
bomis. Apie apygardos iždo stovį 
pranešė A. Gruzdys, o kontrolės 

CLEVELANDO 
2 I N I O S 

(Atkelta iš 4 pusi.) 

mokykloms remti, liet. organiza
cijoms (šiemet 1000 dol. gavo ir 
Grandinėlė išvykai į Australiją), 
kultūrinei veiklai remti, jaunimo 
literatūrai, jaunimo veiklai, Lie
tuvos istorijai rašyti ir leisti ir t t 

Tokių nuoširdžių tautiečių, 
kaip Petras Milašius, dėka L. 
Fondas auga. Tikimasi, kad Cle-
velando lietuviai šią svarbią ins
tituciją ir ateity rems. 

Būtų gera, kad LF nariai, ku
riems sąlygos leidžia, nuvyktu i 
suvažiavimą ir savo akimis įsiti
kintų, kokį milžinišką ir gražų 
darbą atlieka tie, kurie LF reika
lus veda. 

PENSININKU KLUBO 

suėjimas įvyks gegužės 3 d., tre
čiadienį, 3:00 vai. D M N P para
pijos kavinėje. Tėvynės garsų ve
dėjas Juozas Stempužis ir apskri
ties kontrolierius Campanella 
kalbės apie naujus planus namų 
mokesčiams sumažinti. 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

saukiamas gegužės 7 d. sekma
dienį, 4 vai. p-p. D M N P parapi
jos kavinėje. Programoje valdy
bos ir reviiijos komisijų praneši
mai, rinkimai ir ateities veiklos 
klausimai. 

V.R. 

KlILTCRLNfc VAKARONE 
Ateities klubo vakaronė įvyks 

gegužės 5 d., 7:30 vai. vak. Ma
žojoj salėj. Kalbės kun. G. Ki-
jauskas. S. 

SPORTO KLUBO ŽAIBO 
PIETŪS 

Balandžio 30 d., sekmadienį, 
naujosios parapijos apatinėje sa
lėje ruošiami sporto klubo Žaibo 
pietūs, kurie prasidės tuoj po lie
tuviškų pamaldų ir tęsis apytik
riai iki 3 vai. p.p. Pietūs ruošia
mi paremti LSK Žaibo sportinin
kų dalyvavimui Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynėse, kurios įvyks 
birželio 25 — liepos 1 d. Toronte, 

Kanadoje. Apie 70 Žaibo narių nu
mato šiose žaidynėse dalyvauti. 

Clevelando lietuviai- kviečiami 
kuo gausiau atvykt? papietauti ir 
tuoorf paremti lietuviškąjį spor
tuojantį jaunimą, 

nizacijomis ir ateities planus, rei
kalą organizuoti LB apylinkes ar 
seniūnijas. Šiuo metu veikia apie 
70 apylinkių. Apylinkės turėtų 
daugiau rūpintis lituanistinėmis 
mokyklomis, organizuoti joms 
medžiaginę paramą, raginti tė
vus leisti vaikus į minėtas mokyk
las. Planuojama organizuoti stu
dijų dienas, simpoziumus. Kvie
tė gaus'ai dalyvauti PLB seime 
birželio 30 — liepos 4 d. Kanado
je — Toronte ir paremti šį reika 

i kiant į LB eiles kiekvieną dar ne-1 Koncerto uždaromąjį žodį taręs Į V a i ž g a n t a i ap ie s a v e 
t apsisprendusi lietuvį. Tikėdamas K. Gimžauskas visų klausytojų _ . . . . 

T T, v . - ' rT j j . . I , .» xi • _i»-^_. j - i Ir tapau savosios lietuviškos vi-
;LB šviesia ateitimi, ragino jung-! vardu išreiškė solistei padėką, i S U O I n e n ^ t a r n a s . n e ^ d a u ^ a u , 
tis į darbą, nes dirbame lietuvy- LB Fl. apygardos va rdu karš ta i _ j o s v e r g a s d ė l ^ m e t ų metais1 - zzzr* ~ 
bei ir Lietuvai. {dėkojo dar ir už tai , kad solistė. nebematęs, kaip skaisti saulutė Į Į Į f j ? ^ 0 ^ _ s u t e l k ? ^ l a r a c i j o j e 

Iš apylinkių atstovų praneši-. įvertindama bendruomenės pas-
mų buvo: Floridos Auksinio' tangas, atliko šį aukšto lygio 
kranto apylinkės pirmininkas V. koncertą, atsisakydama jai pri-
Balčiūnas, Palm Beach apyl. pir- klausančio honoraro, 
mininkas Z. Strazdas ir St. Peters- j 
burg apvlinkės pirm. A Gruz-' Pagrindinis viso šio renginio 
dys. Atlantos, Georgia, apylinkės organizatorius buvo patsaa apy-
pirm. dr. J. Paukštelis savo prane- p r d o s pirmininkas K Gimžaus-
šimą atsiuntė raštu. ^ s i r >° d a r b u *&***& Euge-

Apsvarsčius klausimus, suvažia-:^ suvažiavimą ir koncertą buvo 
vimas pritarė LB krašto valdybos n i J f Gimzauskiene. Bet rengiant 
vedamai linijai ir neigiamai pa- i r &* f * 1 1 ^ ? » » " ? ? * J p j " 
sisakė prieš tuos, kurie trukdo LB: l\ P a d e k a , t o k s . t a . R o n d a Dol-
darbus jphin motelio savininkams Ursu-Apygardos suvažiavime daly
vavo 29 atstovai ir keliolika svečių. 

lei ir Leonui Bliskiams, kurie ne
mokamai priėmė savaitei solistę į 

Suvažiavimui vadovavę i * ) ? - * * , * * * 1 " if St.Petersburgo lie 
Floridos apygardos pirm. K Gim
žauskas dėkojo krašto valdybos 
atstovui R. Česoniui už atsilanky
mą aukojant savo brangų laiką, 
pareikštas mintis ir pateiktus at
sakymus. Dėkojo garbės pirm. 
prel. J. Balkūnui už prasmingus 
invokacijos žodžius ir visiems at
stovams bei svečiams. Suvažiavi-

tuviškos kepyklos savininkui P. 
Kazilioniui, be atlyginimo parū
pinusiam šiam renginiui savo 
kepyklos skanios duonos. Nuo-

šviečia ir džiugina. Kur tik kas! A d y t a s teises ir laisve* Ar 
man liepė eiti. ėjau. neatsiklausda-1mes- g u v i a i , ne žmones, kad na
mas, kas jį įgaliojo man liepti: b e t | t u " m e Jo k x u ^^^ * l a a s V l ų ? ** 
tik visuomenės labui. Ėjau, dirbau į _ ' ^ , l m f 
be atodairos, laiku nesumetęs, ar 
aš tam kvalifikuotas. Liepė būti 

Ir Dievas, ir pasaulio tautos nori, 
kad būtume laisva tauta, kaip ir 
kitos. 

Lietuvos pogrindžio laikraštis 
"Dievas ir tėvynė" 

kunigu, kad galėčiau likti savo 
krašte, esu, nesiskundžiu ir nusi-
kunigavęs nesijaučiu. Liepė būti 
žurnalistu, buvau. Iiepe būti poli
tikos veikėju, diplomatu, revoliu
cionierium, tik tik ne anarchistu 
(buvau kviestas vieno tilto sprog
dinti), buvau. Liepė "profesoriau
ti", profesoriavau pačioje aukšto
joje mokslo įstaigoje. 

"Naujoji Romuva", 1932 m. 

širdžiai padėkota visiems, kurie 
bet kuo prisidėjo prie šio 
renginio pasisekimo. po pro
gramos vyko vaišės ir pasišnekė
jimai. 

Vr. Klb. 

g-obikai tučtuojau jas gražintų ? 
Ar mums, mūsų jaunimui ir vai- . . *• . 
kams. uždrausta įavo gyvenimą v e m m a s v e r t a s gyventi ; p s turi 
praleisti žmoniškose sąlygose? Ne! 

— Niekas neranda, kad gy-
tur 

būt i padarytas ver tu gyventi. 

lą finansiškai. Reikalauti tedera-,"10 formalioji dalis baigta Lietu-1 
linės valdžios paramos jaunimo v o s brmnu. 
stovykloms; skelbti ir vykdyti lie-! P o trumpos pertraukos, suva-! 

tuvių spaudos vajų. Svarbūs ben- žiavimo dalyviams pasistiprinus 
druomenės uždaviniai- ir politinių šeimininkių patiektais užkan-
darbų srityje, tarp kitų ir Lietu-1 džiais, jau rinkosi į salę plačioji, 
vos diplomatinės tarnybos tęsti- S t Petersburgo lietuviu visuome-
numas, neužtenka vien garbės nė dvasinei atgaivai, plačiai žino- į 
konsulų. Santykiai su Vliku geri, mos dainos meno žvaigždės, 
Altą rodo noro pradėti pasitari- montrealietės Ginos Čapkauskie-
mus. Paminėjo savo susitikimus! nės koncertui. Kadangi į šį suya-

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

su Brzezinskiu ir patirtą jo palan
kumą Pabaltijo valstybėms. Iški
lus klausimui, koks skirtumas Al
tas ir LB vekloje, paaiškinta, kad 
Altos veikia federacijos pagrindu, 
bendruomenės gi veikla vystoma 
apylinkėse. Teiraujantiems dėl 
Bražinskų padėties, paaiškinta, 
kad jie nebus išduoti komunis
tams. S. Kudirkos filmo iniciato
riai buvo Mironų šeima ir Ke-
zienė. Dėl reorganizuotos bend
ruomenės LB vardo naudojimo 
pastebėta, kad jai vis keičiant ad-

žiavimą yra atvykęs ir JAV LB 
Krašto valdybos pirmasis vicepir
mininkas, tad nedalyvavusius 
darbo posėdyje supažindino su 
svečiu apygardos pirm. K. Gim
žauskas. R Česonis pirmaisiais 
žodžiais pasveikinęs garbės sve
čius ir visus taip gausiai susirin
kusius, gėrėjosi taip gyva S t Pt. 
lietuvių kolonijos kultūrine veik
la. Kvietė visus dalyvauti Pasau
lio Lietuvių Dienose Toronte. 

Šios šventės šeimininkas K. 
Gimžauskas padėkojęs R. Česo-

A. A. 
ANTANAS S. 

RĖKLAITIS 
Balandžio mėn. 30 d. sueina vieneri metai nuo mūsų my

limo Tėvo mirties. Šią liūdną sukaktį minint sekmadienį, ba
landžio 30 d, 12 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus atnašauja
mos šv. Mišios. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu 
su mumis pasimelsti. 

Liūdi sūnus Vytautas, duktė Vida ir ju šeimos. 

vokatus reikalai dar nebaigti. Pa- niui už tartą žodį pristatė solistę 
geidauta, kad LB apjungtų savo t Giną Cepkauskienę, kuri pinčiai 
veikla ir nekalbančius lietuviškai. 
Atsakyta, kad šią misiją jau vyk
do "Bridges" laikraštis, kuris šiuo 
metu turi per 1,500 prenumerato
rių. 

LB Fl. apygardos pirm. K. Gim
žauskas savo pranešime suminė
jęs kai kuriuos apygardos valdy
bos pasikeitimus dėl narių ne-
sveikatos.Is' valdybos metų bėgy
je pasitraukus iždininkui A Pu-
peliuį i r sekretoriui dr-.H. Luka-
ševJčiui {• jų vietą įėjo,. A ,Qmz-
dys ir Ona Rinkienė. Šiuo metu 
valdybos branduolį, kuris yra S t 
Petersburge sudaro: K Gimžaus
kas — pirm., O. Rinkienė — se
kretorė ir A. Gruzdys — iždinin
kas; nariai ir rytų pakraščio: P. 
Mikšys ir D . Liutermozienė. 
Pe r me tus apygardos valdyba tu
rėjo 4 posėdžius ir eilę pasitari
mų veiklos reikalais. Daugiausia 
rūpintasi LB apylinkių steigimu 
apygardos ribose esančiuose lietu
vių telkiniuose. Po ilgų bendrų 
pastangų su dr. Jonu Paukšte
liu, gyvenančiu Atlantoje, Geor
gia valstybėje. 1977 m. lapkričio 
6 d. įsteigta LB Atlantos apylin
kė. Tuo būdu dabar Fl. Apygarda 
turi 4 apylinkes. Daryta pastan
gos įsteigti apylinkes Miami ir 
Deltona —Daytona Beach, bet 
dar vis nesėkmingos. 

Birželio 18 ir 19 d. apygardos 
pirm. K Gimžauskas dalyvavo 
JAV LB Tarybos antrojoje sesijo
je Clevelande tf iš to suvažiavi
mo padarė informacinį praneši
mą S t Petersburgo apylinkės su
sirinkime. K Gimžauskas pasiry
žęs dalyvauti kaip atstovas ir PLB 
seime Toronte. Jis yra išrinktas 
atstovu balsuojant JAV LB tary
bos nariams ir JA VLB apylinkių 
pirmininkams. 

Apžvelgus praeities darbus bei 
sutinkamas problemas K Gim
žauskas pasigėrėjo bendrųjų pa
stangų rezultatais, nes didžioji 
lietuvių visuomenės dalis verti
na LB darbus Ir remia savo au
komis. Linkėjo atstovams sc pasi
tikėjimu fvelgti i ateitį, įtrau-

žinoma ne tiktai lietuvių ps»sau 
lyje, bet ir svetimtaučių. 

Nors daugelis mūsų Čapkauskie-
nę šioje scenoje matėme jau ant
rą kartą, ji buvo dainavusi čia 
prieš metus, tačiau šį kartą ji pa
sirodė vėl su nauja plačia rimta 
programa, kurią atliko net pen
kiomis orginaliomis: italų, vokie
čių, prancūzų, anglų ir lietuvių 
kalbomis. 

• Pirmoje dalyje atliko tris G. F. 
Haende.iio dalykus itališkai: Ne 
men col l'ombre, 2. Ahl Spietato 
"Amadigi", ir įspūdingą oratori
ją — Ohl had I Jubal's lyre "Jo-
shua". 

Antruoju išėjimu sekė W . A. 
Mozartas atliekamas vokiečių kal
ba: Ruhe sanft, mein holdes Le- J 
ben "Zaide" ir dramatinis Praga
ro kerštas "Užburtoje Fleitoje",] 
Der Hoelle Rache "Die Zauber- { 
floete". Ir trečiuoju pasirodymu j 
puikia kolaratūra išpildė anglų! 
kalba — Lo! Here the gentie' 
lark — H. R. Bishop. Po pertrau
kos IV pasirodymu sekė taip mie- j 
H širdžiai lietuvių kūriniai: Be-
namių daina — S. Sodeikos, žo- ! 

džiai B. Brazdžionio, Aš skrajoju 
—V. Kerbelio, žodi K. Binkio, 

Na, tai kas — V. Jakubėno, žodž. 
K Grigaitytės, Gintarėlis —G. 
Gudauskienės, žodž. L. Andrie-
kaus, Vyturėlis — J. Stankūno, ir 
žodž. J. Stankūno, Klajūnai — 
S. Gailevičiaus, žodž. B. Brazdžio
nio. Penktuoju išėjimu prancūzų 
kalba meistriškai atliko Je suis 
Titania iš operos "Mignon" — 
A Thomas. Bisui dar taip ma
loniai padainavo W. A Mozarto 
Lopšinę ir Kuprevičiaus — Lakš
tingalos giesmę.Tai jau buvo tik
rasis koloratūrinis lakštingalos 
čiulbėjimas, entuziastingai sutik
tas ir palydėtas. Visi solistės pa
sirodymai buvo puikiai atlikti ir 
klausytojų šiltai ir nuoširdžiai iš
gyvenami, o atsisveikinimui su
jaudinti pagerbė solistę atsistoda
m i Solistei sklandžiai akompana
vo prof. A!ex Omelsky. Pabaigo
je, dėkingUTųo ženklan, solistei 
įteikta puokštė gėlių. 

A. t A. VIKTORIJA BAGDONAS 
•JONUŠAITE 

Gyveno 7244 S. Artesian Avenue, Chirago, Illinois. 
Mirė bal. 25 d., 1978, 3:30 vai, popiet, sulaukus 76 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Navarėnų valsč., Nerim-

daičių kaime. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, sūnus Petras 

K, marti Zina. 2 anūkai Aušrinė ir Gintaras, kiti giminės, drau
gai i r pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 
68 Street 

Laidotuvės iyyks šeštad., bal. 29 d. iškoplyčios 9 val^ ry
to buš' atlydėtąjį &yc7 I i . Isžarijos Gimimo "parapijos "baEiyČiąį 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kaaimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus-, gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, somas, marti ir anūkai. 

Laid. dirckt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213 

A. f A. PRANEI JAKAITIENEI 
amžinybės slenkstį peržengus, jos seseriai Dr. BRONEI 
MOTUZIENEI su V Y R U ir kit iems giminėms siunčiame 
nuoširdžią paguodą. 

D r . Konstancija ir Dr . Julius Šimaičiai 
Aleksandra ir Pe t r a s Matekunai 

iT* 
Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 
KOMPOZICIJOS 

NORfičIAU SKRISTI — Naujos dainos mažienm ir jau
niems. Kaina $2.00 

^ 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— Sopranai 
mentu-

su piano akompani-
Kaina $3.00 

Kaina 1.00 — Žemam b a l s u i 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus s iųs t i : DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str. , 
Chicaco. IB. 80629. Dunojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

^ 

Perskaitė "Draugą", duokite ii kitiems 

GAUTA NAUJA PLOKŠTELE 
LAŠA LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp. Julius Gaidelis 

(Brocktono mišrus choras) s tereo 
Malda už tėvynę, Tėviškės laukai, Žolelė žydėjo. Amt 
kalno klevelis. Augo putinas, Piove lankoj šieną Ir 
kitos. 

Gaunama "Drauge" 
Kaina su persiuntimu $6.50 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

10VYDAS F. GAIDAS U 0ERALDAS F. OfiiMU 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

i330 34 So Callfornia Aveniu 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 985/ 

4605 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YAnh 71741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH Y/ESTERN AVE 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

PETKUS 
T Ė V A S IB Š O N U S 

MARCUETTE FUNERAL HOMB 
rRY» MODERNIAKOS KOPLYČIOS 

!S33 Wtst 71 St Tel. GRovenhill 0-23454 
1410 So. 50th Ava* Cicero TOvmfaall 3-2100-9 

•TATYII 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LiefuviŲ Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. LITL AMCA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C LACK (LACKAVVICZ) IR SOHOS 
2S14 W. 28rd PLACE VlrgLais 7-«672 
2424 W. «9tli STRJEET TeL REpublic 7-121S 
11028 Southwest m«hw»y. Palo* HIIIA, OL W . 074^410 

PETRAS BIELIONAS 
4348 SO. CAUFOBMIA AVE. TeL L.Vfayette 3-3572 

RUDMIN 
3319 SO. L1TUANICA AVE. TeL Y Arda 7-113S-3fl 

P0VIUS k 
3354 SO. HALvSTED STRfET 

RIDIKAS 
TeL TArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. AOOi AVE, OCEEO. ILL. TeL OLympie 9-190S 

. 
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DRAUGAS, penHadiaria, 1078 m. SnTanrffiTo men. 28 3 . 

X Ateitininkų šeimos Šventė 
įvyks šį sekmadieni, balandžio 
30 d,, Jaunimo centre. Šventė 
prasidės šv. Miiiomis 10 vaL 
rytą, didžiojoje salėje. Po Mišių 
bendri priešpiečiai ir klomi pro
grama. Visi Chicagos ir apylin
kių ateitininkai maloniai kvie
čiami dalyvauti šioje tradicinė
je šventėje. 

X Birutė Mndašienė, žinoma 
pedagogė ir visuomenės veikėja, 
pasinaudodama lietuviškų kny
gų atpiginimu "Drauge", Įsigi
jo įvairių leidinių už keliasde
šimt dolerių. 

X Lietuviškų knygų atpigi
nimą "Drauge" pasinaudodami, 
jvairių leidinių už didesnę pini
gų sumą užsisakė: J. Narbuta-
vi&us (Waterbury), A. Augus
tine (Kanadoje), F. Mickūnas 
(Athol), J. Kazakevičius (Los 
Angeles), Andrius Laukaitis 
(Lementas), E. Jakubkienė 
(Chieago), Irena Gailiūnienė 
(Santa Barbara), Genė Ivanaus
kienė (Anglija). 

X Klampių sunešimas įvyksta 
Lietuvio sodybos Chieagoje pa-
žmonyje, muzikos kapelai gro
jant, šį sekmadienį nuo 2 vaL 
p. p. Užkandis. Visi laukiami 

X Mok. J . Plaėo. "Tėvynės 

X Kun. Pr. Garšva, "Draugo" 
redaktorius, tr ims savaitėms i š 
vyko i š Chicagos. Redakcijoje 
vėl pradės dirbti gegužės 19 d. 

X Kodėl mergina sėda į ne
pažįstamo asmens vairuojamą 
pravažiuojanti automobili? — Į 
šį klausimą b u s atsakyta 504 
Alvudo radijo paskaitos metu š | 
šeštadieni, 9 vaL ryto, Sofijos 
Barkus šeimos radijo valandos 
metu. 

X Juozas Popins, žinomas vi
suomenininkas iš Los Angeles, 
Caof., lankėsi Chieago je. Lydi
mas pusseserės daiL Audrės 
Ambrozaitytėa, buvo užsukęs | 
"Draugą" ir įsigijo už didesnę 
sumą jaunimui skirtos literatū
ros. 

x I ietaviskų knygų "Draaą-
ge* užsisakė ir kartu aukų at
siuntė: M. Kazlauskienė (Win-
ter Park), V. D. Kleiza (Chiea
go), Stasė Kowbel (Harrow), 
Kazys B a n y s (FJizabeth), S. 
Butkūnas (St. Charles), M. Ka-
raška (Alekxandria), Anicetas 
Grigaliūnas (Chieago). 

X Liet. Bendruomenės L o s 
Angeles apyi. valdyba mums 
atsiuntė malonų laišką, padėko
jo už gerą informaciją ir per iž
dininką Vincą Skiriu atsiuntė 
25 dolerių auką. Nuoširdžia: 
dėkojame. 

x Gegužines pamaldos lietu
vių jėzuitų koplyčioje vyks an-

Chkagoje 
ir apylinkėse 

VAS&ttOS DARBAS VLIKE 

Cicero, m. šv. Antano bažnyčioje balandžio 15 d. buvo sujungti moterystes ryšiais iš okupuotos Lietuvos 
išgauta Milda Bendinskaitė ir ciceriškis Viktoras Šatas. Nuotraukoje po bažnytinių apeigų. Iš kaires: Kau
ne likusį jaunosios tėvelį Tomą Bendinską atstovavęs Jonas Mikelevičius, jaunojo Viktoro motina Elizabe-
ta Šatas, jaunasis Viktoras Šatas, jaunoji Milda Ben dinskaitė-Šatienė, jaunosios motiną Mariją atstovavu
si Ona Mikalevieienė ir jaunojo tėvas Aleksas Šatas Nuotr. V. A, Račkausko 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Inžinierius Evaldas Reme-
žvaigždutės" redaktorius, nuo za su šeima tarnybiniais reika-
gegužės 1 d. adresas bus š is: lais išskrido į Londoną. Euro-
3206 W. 65 Piace, Chieago, UI. poj žada praleisti atostogas ir 
60629. 

čiau jis toliau intensyviai ruo
šiasi studijoms ir sekanti se
mestrą jas visu pilnumu tęs. 
Komitetas visus surinktus pini
gus laiko atskiroje banko sąs-! 
kaitoje. Taip pat vedama tvar-

x Jolantai Karklienel gyv. 
Marąuette Parke, kovo 30 d. 
Loyolos Medical Center buvo 

atšvęsti savo trylikos metų ve- į ^ ^ g , ^ ^ ^ ^ ^ i§-
dybinio g e n i m o sukaktį. įmokami tiktai mokslo reika-

— Jaunimo stovyklos Daina
va stovyklaujančių grupių š. m. 

lams pagal universiteto pateik
tas sąskaitas ir kvitus. Komi-

padaryta sudėtinga širdies o p e . ' vasaros kalendorius. įvykstanti t e t a g n u o 6 i r d ž i a i kviečia visuo-
racija. Operacija pavyko gerai 
ir ligonė dabar sveiksta sūnaus 

Dainų šventė ir sporto turny
ras Toronte birželio gale ir lie

menę ir toliau remti varge esan-
ičio jauno tautiečio Algirdo 

tradieniais ir penktadieniais, 7;inž. Juozo ir Elvyros Karklių ;P°S Pėdžioje pakeitė įprastinį 
i Bražinsko mokslo siekimą. Ko-

vaL vakare. I globoje jų namuose St. Joseph,! stovyklaujančių grupių buką. į miteio a d r e s a 8 : A B M R k o m i t e -
x š v . Kazimiero lietuvių ka- Mich. Jolanta Karklienė i l g u s i š i e m e t v a s a r o s s t o v y k l a u t o j a i ; ^ R 0 EOK g ^ ^ T o r r a n c e > 

pinės nuo gegužės 1 4 , atei- metus dirbo kaip gailestingoji P r a d ė s
y "JJ atostogas liepos; C A > g o g ^ 

nančio pirmadienio, pradeda va-! sesuo, o už veiklą skautų orga- 2 d- N u o U e p o s 2 d. iki 16 d. į _ j , , © ^ i r o ^ Kriščiūnai 
pakelta į skautinin- ~ Vyr- m»ksleiviai at-kai, nuo » i š c ^ c a ^ džiaugiasi atostogo-

liepos 16 d. iki 30 d. — jau
nesnieji at-kai, mergaičių - lie-

x Liet. Bendruomenės Cicero\ tuvaičių stovyklos šiemet nebus, 
apylinkės valdybos nariai lan
kys apylinkės lietuvius telkti ± — at-kų sendraugių šeimų 
lėšas Pasaulio lietuvių dienoms.! savaitė, nuo rugpiūčio 6 d. iki 
Kadangi bendra PLD sąmata; rugpiūčio 13 d L. Pr. B. stu 

saros sezoną ir vartai bus a t i 
daryti lankymui iki 7 vaL vak. 
Apie Kapų puošimo dienos šven
tę bus pranešta vėliau. 

x Birutė Saidukienė buvo iš 
Washingtono į Chicagą atvyku
si. Užsukusi | "Draugą", do-

nizacijoje 
kės laipsnį. mis Floridoje . Jie buvo apsi

stoję Juno Beach pas Juozo 
'pusbrolį Povilą Mikšį. Juozas 

Nuo liepos 30 d. iki rupiūfro 6 į ^vo vaikystėje prie Daujėnų, 

mėjosi lietuviškomis knygomis yra 160 000 dolerių, vien bffietų U ją s a v a i tė , nuo rugpiūčio 13 

;Pivasos upėje, gaudydavo vė-
; žius, todėl ir čia jis ju sugauna 
i vis daugiau už visus kitus. 

BRAZILIJOJ 
— A. a. Liuda Majienė mirė 

balandžio 14 d. Sao Paulo mie
ste. Velionė buvo mokytoja, 
ak'yvi lietuvių visuomenės vei
kėja, spaudos darbuotoja. Lie
tuviai jos mirt| jautriai atjau
tė, dalyvavo laidotuvėse. Di-

šią vasarą, kaip ir per pra
ėjusias tris vasaras, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo komitetas 
siūlo darbą vienam jaunuoliui, 
vyrui ar mergaiteL norinčiam 
susipažinti su šia Lietuvos lais
vinimo institucija. Reikalauja, 

Cicero lituanistinės mokyklos , , , , . . , . - . , 
i kad kandidatas butų studentas, 
mokąs laisvai rašyti, skaityti, 
kalbėti lietuvių ir anglų kalbo
mis. Dirbančiam Vlike vasaros 
metu teks atlikti kasdieninius 
raštinės bei technikinius dar
bus. Šių eilučių autoriui teko 

mokiniaL Ta proga visi abiejų i . . . . -JT. , - ?. . . -,,V7E 
... ._.. . , , , , . .J. i dirbti VTiko būstinėje 1975 me-

CICERO UTUANIST1N*: 
MOKYKLA 

mokslo metus baigs gegužės 
mėnesį. Atsisveikinimas su bai
giančia mokyklą S-tąja klase 
bus gegužės 20 d., šeštadieni 
6 vai. vak. parapijos salėj, šį
met baigia mūsų mokyklą 5-ki 

lituanistinių mokyklų mokiniai 
gaus savo klasių baigimo pa
žymėjimus su perkėlimais į se
kančias klases ir skyrius. Taip 
pat gaus tėvų komiteto skir
tas dovanas. 

Gegužės 13 d. bus mokyklų 

i tų vasarą. Tuomet teko rašy-
jti laiškus angliškai ir lietuviš-
!kai. sekti lietuvių išeivijos bei 
i Lietuvos spaudą, rašyti straips-
jnius lietuviškai Eltai, sureda-
iguoti spaudos leidinius ameri
kiečių spaudai, nnsideti prie me* metinis balius parapijos salėj, i , £ _ , . 

_ . „_T^ rvTv -^morandumo ryšium su Helsm-
kio konferencija paruošimo, pa
ruošti brošiūrą apie Lietuvos 
moterų pavergimą Lietuvoje (ji 
buvo išplatinta Tarptautinėje 
Moterų konferencijoje Meksiko
je ) . Dirbantis Vlike šią vasarą 

Ta proga sutelkiamos lėšos mo
kyklų egzistavimui Laukiami 
visi baliuje su svečiais ir arti
maisiais. 

Gegužės 7 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų 11:30 vaL ryto, pa-| 
rapijos salėj mūsų mokyklos! 
ruošia motinos dienos mmėjuną. j** Zs ^ tokios: Vlikas 
Prašomi tėvai ir visi artimieii ^ S 0 9 * » 
atsilankyti į š | minėjimą. Bus * * * * £ ^ ^ Ž m ° g U S ^ . .i : * J * V I pasiliktų bent du vasaros me-
jvain, Įdomi programs Prašo- i ^ ^ ^ p r a d ė j i m o * 
rūbeUak , ,S ^ t a U t m U U S , užbaigimo datų su studentu -

! darbininku vėliau susitars. At-
Kovo 12 d. tėvų komiteto ir rygimmas — 150 dolerių už 

mokytojų posėdy mokytoja kiekvieną 30 valandų savaitę. 
Giedrė Končienė pakviesU užim- Pernai, iš tuzino kandidatų, 
ti abiejų Utuanistinių mokyklų d a r b ą laimėjo Rima Janulevi-
vedėjo-padėjėjo pareigas. • čiūtė. 

Tėvai, kurie dar nesumokėjo 
, mokesčio už mokslą, prašomi tą džhilė automobilių vilkstinė pa- , ^ - , . , , _̂ . . . . . . . . . . J. , 7\ padarv'ti iki mokslo metų pabai-lydėjo ją į Morubi kapmes, kur ^ J ^ ^ ir 

yra šeimos kapas. 

KANADOJE 
— Kymantas - Jonas Petraus

kas, studijavęs psichologiją 
Windsoro universitete, apgynė 
disertaciją ir gavo daktaro 
laipsnį. 

— Gen. Lietuvos konsulas dr. 

goa T. K. 

Vlikas paprašė Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos, kad ji 
pravestų šią vasaros darbo ta
lentų "medžioklę". Taigi, no
rintys Vlike šią vasarą dirbti 
turi nusiųsti savo rezumes 
PLJS vicepirrnininkui Viktorui 

Dlinojaus departamentas seni- Nakui ne vėliau kaip gegužės 
mo reikalams (Illinois Dept. Onį 20 d. Siųskite laiškus adresu: 
Aging) ir projektas etniniams: 2608 N. 18th S t , Arlington, 
vyresniesiems surasti (Project | V A - 22201. Vlikas s u visais 
Senior Ethnic Pind) nuoširdžiai kandidatais susisieks ir praneš, 

SVEIKATA 
PASITIKRINUSIEMS 

kuris darbą gavo. 

Viktoras Nakas 

n*, pasinaudodama jų atpigini- pajamomis šį parengimą neima 
mu, jsigijo jvairių leidinių u ž n o m a suruošti. Pirmininkas 

d. iki rugpiūčio 27 d. Dainava 
stovyklautojų neturės. Moky
tojų ir tautinių šokių grupės 
grjš j Dainavą kitais metais. 
Nuo rugpiūčio 27 d. iki rugsė
jo 4 d. — Stud. at-kų savaitė. 

— Algirdo Bražinsko mokslui 
remti komiteto pranešimas. Dėl 

sus I tradicin, Motmos a f e r a s i jos L**uvn, klubo pusmetinis ^ ^ s u n k i g,***, 
proga rengiamą banketą gegu- j susirmlcmas p y k s gegužes t d., 
žės 6 d., šeštadienį, 7:30 vaL 
vak. Šaulių namuose, 2417 W. 

65 dolerius. 

x P . Balčiūnienė, Chieago, 
EI. .užsisakė "Drauge" knygų 
ir atsiuntė auką. Dėkojame. 

Kostas Aras p-yšo apylinkės 
betuviu8 š į reikr^ą suprasti ir 
paremti didesnėmis aukomis. 

(pr.). 

X Tauragės krabas kviečia vi-'{ X Chicagos Anglijos - Brita-

aplinkvbių Algirdas Brazins-
sekmadierų, 2 vaL popiet š a u l i ų . ^ j ^ į pertraukti 
---—•-- p 0 susirinkimo Moti-' 

43 St. Bus motinų pagerbimas. 
Šalta ir šilta vakarienė. Gros 
RamoTuo orkestras. Įėjimas 
8 doL Rezervacijom skambint 
telef. 476-8417. (pr . ) . 

X Panevėžiečių pobūvis su 
menine dalim, vakariene ir šo
kiais bus gegužės 6 d , 7 vaL 
vak. R Pakšto salėje, 38 ir Ca-
lif ornia A ve. Kviečiami v i s i 
Įėjimas 7^50 doL Kvietimus 
užsisakyti 
vuoti pas 
8-6742. 

namuose, 
nos dienos minėjimas su menine, 
dalim. Vėhau vaišės. Visi klu-j 
bo nariai kviečiami dalyvauti. 

Klubo valdyba 
(pr.). 

x Hamiltono Mergaičių Choro 

savo studijas universitete. Ta-

x Lietuviškų knygų didesni 
kiekį "Drauge" atpigintomis 
kainomis jsigijo: Jurgis Gepne-
ris (Chieago), dr. Zigmas Smil
ga (Chieago), Vincas Simanavi-

J. Žmuidzinas ir ponia dalyva-1 dėkoja gausiai atsilankiusiems į 
v© balandžio 12 d. Ontario' "Geros savijautos" savaitės 
premjero W. G. Davis ir ponios. sveikatos pasitikrinimą, balan-
suruoštame Toronto konsuli- džio 10 d.į Kelly aukštesniosios ~ 7 ~ ~Z7. j '. 7. 
niam korpusui pagerbti priėmi-' mokyklos patalpose, 4136 So.; . , . ° . . 

, . , • . - . / TT „ ' r , r<; • 4 r~- ; rems ir paskiroms ponioms bei 
me, k u n s įvyko. Osgoode Hali California Ave., Chicagos mieste ,. * » _.. Z. «_ 
^ * „ i ^ , ^ ti ,x« „ o ^ « ; 0 ^ T t i - M - _ _ : panelėms uz vertingą pagalbą 
patalpose, 

— Baltistikos studijų puose
lėjimo draugijos rengiamų die
nų rėmuose bus ir mokslinio po
būdžio paroda. Joje bus išsta
tyti veikalai išleisti per pasta
rąjį dešimtmetį ir parašyti bal-
tiečių, gyvenančių laisvajame 
pasaulyje. Knygos ir periodi" 

ir prašo asmenis per klaidą pa
siėmusius su savimi užpildytas 
numeruotas tyrimų blankas su į 
savo adresais, siųsti jas: Pro-! 
ject Senior Ethnic Find, % Eli-į 
nois Dept On Aging, 53 W. į 
Jackson Blvd., Room 731, Chi-j 
cago, HL 60604. Be tų blankų1 

| vertėjaujant bei tvarkant. 
V. A. Račkauskas 

KONFERENCIJA 
KATEKIZACIJOS REIKALU 

w ir operos soL Rimoičius (Chieago), Jonas Šiaučiū-] Audra Sadauskaitė, gyv. Pompano 
Strimaičio koncertas įvyks ge-Jnas (Cicero). Knygų atpigini-
gužės 21 d., sekmadienį, 3 vai. mas baigiasi gegužes 1 d. 
popiet Jaunimo centre. Chorui x Anka atsiuntė: 5 doL — 
vadovauja Jonas Govėda. Ha-i Laima M. Remeika; 4 doL — 

ir staliukus rexer-' nuitono mergaičių choras "Ai- A. Tamulionis, 1 doL — K Ko-
A . Koncę teL P * faa" y ^ paairodęs su gastrolė- velis. Dėkojame. 

(pr.) . i mis Europoje ir Pietų Ameriko- < Jonas Prunslds kalbės šį 
je. Visuomenė kviečiama daly- šeštadieni "Lietuvos Aidų" ra-
vaut i Ruošia PLJS Ryšių cent- dijo programoj 8—10 vaL vak. 
ras ir P L B Valdyba. (pr.). , apie narkotikų žalą. 

x Jaunime eeatro Televizi
jos Vataadd^ balandžio 2 9 A. 
šeštadienį, 8 vaL vak. rengia 
Antro Kaimo spektaklį Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Staliu
kus rezervuoti galima Jaunimo 
centre arba teL 778-7500. (pr.) . 

x 1978 m. kenonio | V M , 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6657 
So. Tahnan Ave,, Chieago, DL 
80629 telef 787-1717. (TJT.V 

x S t NVhoias parap. reika
linga moteris šluoti ir valyti 
mokyklą daliną laiką, šiokiadie
niais, nuo 12 vai. dieną iki 4 v. 
popiet. Taip pat reikalingas 
dignitorius — vieną dieną sa
vaitėj, tik šeštadieniais Skam
bint 7 S 5 - U 2 L (sk . ) . 

x Reikalinga raštininke — 
Mutual Pederal Savings and 
Loan Aasociation of Chieago. 
Skambinti 847-7747. (ak.) 

Romoje įvyko tarptautinės 
nebus įmanoma pasiųsti kraujo katekizacijos tarybos trečioji 

koe leidiniai bus paimti iš To-j 
ronto universiteto Baltijos kraš-; T a P1*0^ departamentas ir kėši aplink temą "Krikščionių 
tų rinkinio Paroda rengiama ! P-roj^tas reiškia padėką Ketu- bendruomenės uždaviniai kate-
balandžio 20 — birželio 4 d. J. i " ^ ^ ^ v i e t o s *P*vti*i bei radijo kizacijos srityje". Tarptautinę 
P. Robarts bibhotekoje (SL i st°*ims už perteiktą informaci- katekizacijos tarybą prieš pen-
Georges S t ) . Pagrindinė šios i ^ ir Lietuvos Dukterų dr-jos,; kerius metus įsteigė Popiežius 
parodos rengėja yra O. G Amo- • Lietuvių Moterų federacijos Chi- Paulius VL Taryba veikia Va
levičienė (The Iibrary Univer- ca^os klubo, Balfo, Giedros. Bal- tikane Kunigų kongregacijos 
sity of Toronto, Bibliograpbic I s**0 ^ e t kultūros muziejaus žinioje. 
Processing Dept., Robarts Li-
brary). 

0KUP. LIETUVOJE 
— A. a. Julija Biliūnienė - j 

Matjosaitienė, gim. Janulaitytė, 
mirė balandžio 8 d, sulaukusi 
98 metų amžiaus. Buvo gimu-

Beach, Floridoje, baigia gimnaziją 
pirmąja mokine. Yra baigusi litua
nistinę mokyklą Detroite. (Plačiau 
žr. vakar dienos "Draugą", 2 psl.) 

AUSTRALIJOJE 
— Kun. Petras Butkus, Syd-

nėjaus lietuvių kapelionas, at- si 1880 m. Išsimokslinusi kaip 
šventė savo kunigystės 40 me- dantų gydytoja, 1904 m, ište-
tų sukaktį. I kunigus įšventin- \ kėjo už žinomo mūsų rašytojo 
tas 1938 m. Telšių katedroje.! Jono Biliūno ir nuoširdžiai 
Nuo 1950 m. gyvena Sydnėjuje.! slaugė jį ligoje ligi jo mirties 
Jau 28 metus eina lietuvių ka-| (1907 metais). Įsijungusi į ano 
peliono pareigas. Be profesinio m e t o lietuvių tautinį judėjimą, 
darbo, reiškiasi muzikoje, kur-11913 m. išleido savo vyro J. Bi-
damas kompozicijas, parašė ir huūno raštus. 1918 m. ištekė-
išleido knygą "Tautų šventovė- jo už žinomo pedagogo ir vado
se", uoliai talkina lietuvių or-! vėlių autoriaus — S. Matjošai-
ganizacijoms. Sukakties proga: Čio-Esmaičio. Gyveno Vilniuje, 
kun. Butkus susilaukė daugy- o nuo 1932 m. Kaune, kur ir 
bės sveikinimų. Sydnėjaus lie- prabėgo didžioji jos gyvenimo 
tuviai jam pagerbimą ruošia. dalis. Velionė buvo žinomo Lie-
balandžio 23 d. j t u v o s teisės istoriko prof. Au-

— "Romuvos" korporacijos gustino Janulaičio sesuo. 
prezidiuman išrinkti melburnie-
čiai: Stasys Stankunavičius, Al-
eiMas Šimkus ir Paulius Jokū
baitis. 

1 
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Įsigykite l\ą populiarę plokštelę 
RADVILA PERKŪNAS - LA OIOOONDA - TOSCA 

TURANTJOT - ATOA - LA JUIVE - ANDR1CA CHEN1ER 
CARMEN - MANON - LESCACT - PAGLIACCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS | 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti l 
nu $7 30 Amerikoje Užsakymus siųsti: l 

IMCAITUAK. 4545 \V. BSrd SU Chieago. UI 60029 
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l ie t . Bendruomenes Ade-

ARGENTINOJ 
— Jonas Sparkauskas anks

čiau gyvenęs Australijoje, vė
liau emigravęs į JAV-bes, i š 

Antro Kaimo aktoriai vaidinimo metu Chicagoje. IŠ k. Jurgis Riškus ir 
Danutė Nolte. Naujas spektaklis įvyksta šj šešlad>enį, Jaunimo centre 

laldfr* apylinkės valdybon iš- Chicagos atvyko į Sydnėjų, kur 
rinkti: č. Zamoiskis (pirm.). L lanko savo pažįstamus. Jis taip 
Pocienė, Alg. Grigonis, A. Mi- |pat talkina Sydnėjaus lietuvių 

Nuotr. A. Šeštoko keitimas, S. RųdzenalrienA. 'Daiaos" eboroi. 

a 'iinit iitiiiiiiniiiiimNimi 

I ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? 

Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoi* beveik 
kiekvienas turi giminių 

Būdami Chicagoje, aplankykite jūsų gerąjį draugą — dienrastj 
DRAUGĄ, kur galima pasi-inkti knygų iŠ didžiausio Amerikos rinkinio 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norfjote įsigyti Matysite, pasiimsite 
į rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti. 

Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį U čia esančių rankdarbių ar 
keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. 

Atvykę ) Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 
W. Ord Street, Chieago, 18. Adresas: DRAUGAS, 

LU 
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