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Sunkiausiu Lietuvos 
Bažnyčios metu 

Boržomyje susipažinau su ka
talikų kunigu K- Saparišvili.Ku-
nigų seminariją jis baigė Sarato
ve, vokiečių pavolgio kolonijoje. 
Jis laisvai kalbėjo vokiškai. Vo
kiečių kalba buvo ir man priei
namesnė už rusų, tai mudu kal
bėdavome vokiškai. 

Kun. K. Saparišvili man pa
pasakojo, kad Tbilisi veikia ka
talikų bažnyčia ir kad tos baž
nyčios klebonu esąs kun. Vardi-
dze. Aš Tbilisi praleidau 9 die
nas ir keletą kartų susitikau su 
kun. Vardidze. 

Tbilisi gyvendamas, susipaži
nau su miestu ir vis kaliau ru
siškus žodžius, kaliau rusišką gra
matiką. 

B Tbilisi pervažiavau į Sočį 
ir čia gyvenau 32 dienas. Kai ku
rį laiką įgyvenau viešbutyje, bet 
manęs tai nepatenkino. Aš norė-
nau su kuo nors kalbėti rusiš
kai. Viešbučiuose gyveno tik at
sitiktiniai asmenys ir su jais ne
įmanoma užvesti pastovesnio po
kalbio. 

Poliklinikoje sužinojau, kad 
vienas gydytojas išnuomoja kam-

Tenka pabūti ii artistu 

barį. Gydytojo pavardė — Obu-
ch'ov. Jis gyvena gatvėje Murav-
jinaja 5. Apsilankiau, kambarys 
man patiko, ir mes susitarėme. 

Gydytojas Obuchov buvo in
validas (turėjo tik vieną koją), 
bet dar dirbo poliklinikoje. Norė
jo užsitarnauti pensiją. Jo žmo
na toje pat poliklinikoje darba
vosi kaip biochemike. Jų duktė 
Lialia studijavo Maskvoje. 

Kai Obuchovai sužinojo, kad 
aš noriu mokytis rusiškai, buvo 
labai patenkinti ir ryžosi man 
padėti. Mes susitarėme taip: kiek
vieną vakarą gersime arbatą ir 
kalbėsime rusiškai. Jų bus arba
ta, o mano cukrus. 

Ir taip visą mėnesį gėrėme ar
batą ir kalbėjome rusiškai. Per 
mėnesį mes palietėme daugybę 
temų. 

Pati pirmoji tema buvo religi
ja-

Obuchovai norėjo žinoti ma
no nuomonę apie religiją. Obu-
chovas manęs tiesiog paklausė: 
"Ar Tamsta esi tikinti:?" Aš kal
bėjau: "Kas gali žinoti: yra Die
vas, ar nėra Dievo? Ir bendrai: 
religija yra daugiau praeities da
lykas, daugiau papročio dalykas. 
Kai žmonės įpranta tikėti, įpran

ta melstis, įpranta i bažnyčią 
vaikščioti, tai taip ir daro. Da
bar atėjo kiti laikai, atėjo kiti 
papročiai..." Abu du Obuchovai 
pasipiktino ir sakė: "Tai piktžo-
džiavimasl Yra gėda apie Dievą 
ir apie religiją taip kalbėti ir taip 
galvoti!" 

Tą vakarą apie religiją dau
giau nekalbėjome. 

Sekantį vakarą Obuchovai 
man įrodinėjo, kad kiekvienas 
garbingas žmogus turi būti reli
gingas. 

Kai kurį laiką aš, "nepasida
viau". O vieną vakarą buvo di
delė šventė, kada aš pareiškiau; 
kad sutinku su Obuchovų išve
džiojimais. 

Vieną vakarą pas mano šeimi
ninkus į svečius atvyko pulkinin
kas, jo žmona ir jų duktė. Jie 
domėjosi manim. Aš sakiau: "Aš 
esu lietuvis. Mano profesija — 
pedagogas, profesorius. Kai rei
kia, aš galiu būti ir artistas". 
Pulkininkienė sakė mėgstanti ge
rus vaidinimus. Aš sakiau: "Kar
tais ir aš moku gerai suvaidinti". 
Pulkininkas sakė norėtu mane 
pamatyti scenoje. 

(Bus daugiau) 

New Haveno, Conn., lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia su lietuvišku 
kryžiumi, pastatytu žuvusiems už Lietuvos laisvę ir Sibiro kankiniams 
atminti (Nuotr. P. Jasiukonio) 

Iškėlė bylą savo 
mokytojams 

Miami. — Ronny Zamora, ne
pilnametis žmogžudys, nuteistas 
iki gyvos galvos už 83 metų senu
tės nužudymą, kartu su tėvais iš
kėlė 25 milijonų dolerių civilinį 
jieškinį prieš visus tris didžiuo
sius televizijos tinklus — ABC, 
CBS ir NBC Kuo nusikalto tele
vizija? Byla iškelta dėl to, kad 
tas vaikas nuo mažų dienų nie
ko kito neveikdamas, žiūrėdamas 
televiziją, prisižiūrėjo daug žmog
žudysčių, išmoko ir pats praktiš
kai pamėgino tą patį padaryti. 

Daugiau klauso 
klasikines muzikos 

New Yorkas. — Apie 10 milijo
nų amerikiečių reguliariai klau
so per radiją klasikinę muziką. 
Klausytojų skaičius per paskuti
niuosius ketverius metus padidė
jo 10 proc ("VVall Street Jour
nal"). 

Washingtonas. — Mstislav Ros-
tropovič, dabartinis VVashingto-
no simfoninio orkestro vadovas, 
sakė, kad miręs Aram Chačatu-
rian buvo jam dedikavęs vieną so
natą, bet kadangi Rostropovi
čius dabar laikomas Sovietų prie
šu, iš jo atimta pilietybė, tai to 
nebuvo galima viešai sakyti. Mi
rusiam kompozitoriui pakenkti 
dabar negalima. 

Didėja pareikalavimas 
rugines duonos 

Dalias. — Dalias mieste ke
pyklos pastebėjo, kad kvietinės 
duonos pareikalavimas mažėja, 
ruginės daugėja. Per penkerius 
metus kvietinės duonos pirkėju 
sumažėjo nuo 72 iki 67 procen
tų. Keičiasi ne tik skonis, bet jau
čiama, kad ruginė duona sveikes
nė. 

Manevrai Danijos 
vandenyse 

Kopenhaga. — Baltijos jūros są
siauriuose vyksta NATO karo lai
vyno ir aviacijos manevrai. Daly
vauja nuolatinės laivyno pajėgos 
iš Lamanšo kanalo, įsijungė dar 
Vakarų Vokietijos ir Norvegijos 
laivynai. Manevrų uždavinys — 
kaip'geriausiai užblokuoti priešo 
laivyną, kad negalėtų praplauk
ti pro sąsiaurius. Manevrai tęsis 
iki gegužės 10 d. Kopenhaga. Christianaborg pilis 

Afganistane 
prasidės "valymaT' 

Kabulas. — Afganistane prade
dama bijoti, kad Uratai prasidės 
"valymai" ir bus daug naujų au
kų. Sukilimo metu ir tuoj po jo 
žuvo arba buvo sušaudyta apie 
10,000 žmonių, ir tuo viskas ne
pasibaigs. 

Namibija bus 
nepriklausoma 

New Yorkas. —Jungtinių Tau 
tų specialioji 10 dienų sesija Na-
mibijos klausimu baigė darbus ir 
rekomendavo Saugumo Tarybai 
"imtis visu reikalingų prie
monių", kad Pietų Afrika iš tos 
teritorijos pasitrauktų ir būtų į-
steigta nauja valstybė. 

Namibijos reikalu Vakarai kiek 
anksčiau buvo pasiūlę savo pla
ną, ir P. Afrika jį priėmė, bet 
priešinasi juodieji nacionalistai. 

"Saules diena" 
Denveris. — "Saulės diena" 

buvo gegužės 3. Tą dieną prez. 
Carteris lankėsi Colorado valsti
joje ir paminėjo, kad prie biudže
to bus pridėta 100 mil. dol. sau
lės energijos projektui. 

Izraelis iš užimtu 
žemiu nesitrauks 

Chicaga. — Chicagoje lankęsis 
Izraelio premjeras Menachem Be-
gin dar kartą patvirtino, kad Izra
elis iš vakarinio kranto nepasi
trauks, arabų reikalavimų pa
tenkinti negalima. "Jei taip pada-
rytumėm, pasitrauktumėm iš va
karinio kranto, Izraeliui būtų 
mirtinas pavojus. Mūsų genera
cija to nepadarys, nedarys nei po 
mūsų", sakė Begin. 

Planavo pagrobti 
laivą 

New Yorkas. — Keturi vyrai 
buvo suimti ir kaltinami išdirbę 
planą pagrobti vieną Miami uos
te stovintį laivą su 1,500 keleivių, 
reikalaut; 6 mil. dolerių vaduot-
pinigių. Taikiniu buvo numaty
tas 18,936 tonų Emerals Seas. Jie 
gali gauti kalėjimo iki gyvos gal
vos. 

St. Petiersburg, Fla. — Vakar 
šio miesto pakraštį iš* iko oro vie
sulas (tornado), nuplėšė mokyk
los stogą, žuvo vienas mokinys, o 
sužeistų buvo 75. Pridarė ir dau
giau žalos. 

BREŽNEVAS LANKO Y. VOKIETIJA 
Bonna. — Vakar į Vakarų Vo

kietiją atvyko Brežnevas. Tik ne
seniai jis lankė ir apžiūrėjo Toli
muosiuose Rytuose pasienį su Ki
nija, dabar vizituoja svarbiausią 
Amerikos politinį ir ekonominį 
partnerį Europoje, 
i Vakariečiai diplomatai Mask-
voje analizuoja Brežnevo kelio
nės tikslus: išlaikyti tą pačią ne
išbalansuotą Sovietams naudin
gą karinę padėtį Centrinėj Euro
poj; įtikinti Bonną, kad neįsileis
tų neutroninės bombos; išsiderė
ti didesnę rinką savo prekėms V. 
Vokietijoj; išlaikyti Maskvai la
bai naudingą detante. Bet svar

biausia, norėjo parodyti, kad ne
žiūrint spėliojimų apie jo sveika
tos stovį, jis pajėgus tokias ilgas 
keliones daryti. 

Prieš kurį laiką vokiečių so
cialdemokratų laikraštis "Vor-
vveart" turėjo pasikalbėjimą su 
Brežnevu. Tada jis sakęs, jog V. 
Vokietija galėtų būti dideliu pre
kybiniu partneriu. Jai, kaip ir ki
tiem Vakaruose "nesą jokio pa
grindo baimintis". Maskva nie
kam "negrasinantr\ 

Sovietu spaudoj Brežnevo vi
zitas vokiečiams laikomas "istori
niu įvykiu". 

Siūlymas sudaryti 
bendra frontą 

Jakam. — Iš Indonezijos vy
riausybės atstovo Pangabeano 
kalbos matyti, kad Kinija pasiū
lė ASEAN valstybėms sudaryti 
bendrą frontą su Pekinu prieš 
"kitas valstybes", kurios bando 
išplėsti savo įtaką Rytų ir Pietų 
— Rytų Azijoje. Indonezija kol 
kas nemananti, kad tokia sąjun
ga reikalinga, ji norinti vesti at
skirą, nepriklausomą politiką. 

ASEAN bloką sudaro penkios 
nekomunistinės valstybės — Fili
pinai, Indonezija, Malezija, Sin
gapūras ir Tajas. 

Vilniuje mirė 
J. Rugienis 

Vilnius. — Žiniomis iš ok. Lie
tuvos, balandžio 26 Vilniuje stai
ga mirė Justas Rugienis, 69 me
tų. Jis labiausiai žinomas mūsų 
skaitytojams iš "LKB Kronikos", 
nuo 1957 iki 1973 buvęs Religijų 
reikalų tarybos prie ministerių 
tarybos įgaliotinis, be kurio žinios 
negalima buvo ne tik kunigui iš 
vienos parapijos nuvažiuoti į ki
tą, bet ir bažnyčioje žvakės už
degti. 

Rugienis buvo kilęs iš Gižu 
apylinkė", Vilkaviškio aps., jau 
1927 įstojęs į pogrindy veikusią 
komjaunimo organizaciją, gabe
nęs slaptą komunistinę literatū
rą iš Rytprūsių. Buvo kelis kar
tus suimtas, sėdėjo kalėjime, pa
leistas gyveno Kaune, tęsė savo 
veiklą. Bolševikams atėjus, dir
bo administracinį darbą Kėdai
niuose ir Zarasuose. Karui prasi
dėjus, išbėgo į Rusiją, "Lietuviš
koje" divizijoje buvo politruku, 
po karo pradžioj dirbo teisme, iki 
pradėjo valdyti tikinčiuosius, pats-
nebūdamas tikintysis. 

Nauji metodai 
evangelizacijai 

Crrcaga. — Chicagoje vyko 
tris dienas Amerikos vyskupų 
konferencija. Į Pahner House 
viešbutį buvo suvažiavę 250 vys
kupų. Trečiadienį išėjo konven
cijai kalbėti arkivyskupas Fulton 
Sheen, ir susirinkusieji sustoję su
kėlė jam didžiules ovacijas. Tas 
žymusis kalbėtojas, 82 metų, iš 
visų pareigų pasitraukęs, bet jo 
balsas toks pat stiprus, sugesty

vus. Sakė: pokariniais laikais Ame
rikoje pradėjo plisti sekuliariza
cija, ir reikėjo nauju metodų 
evangelizacijai. Reikėjo naujų 
būdų Tiesai skelbti, jis ir stengė-

Arkivyskupas Fulton J. Sheen 

LAIKAS SULAIKYTI ŽUDYNES KAMBODIJOJE 
Kambodijoįe nužudytų skaičius siekia ne 1, bet 2,5 mil. žmonių 

VVashingtonas. — "Žudynės 
Kambodijoje turi būti sulaiky
tos", rašo kolumnistas Jack An-
derson. Protestų prieš Kambodi-
jos elgesį su savo piliečiais labai 
maža. Net ir Carteris čia labai lė
tas. Andersono žiniomis, nuo 
mušimų, šaudymų, badu ir pri
verčiamų darbų stovyklose mi
rė ar žuvo ne vienas milijonas, 
kaip skelbiama pasauly, bet gal 
jau pustrečio milijono. Tai sudaro 
vieną trečdalį visų gyventojų. 
Daug kambodiečių buvo sulikvi-
duoti tik todėl, kad jie buvo lan
kę mokyklas arba turėjo kokią 
nors nuosavybę. Šaudomi žmo
nės buvo vien dėl to, kad "būtų 
mažiau tingulių". 

Jau surinkta 2 inčai storumo 
aprašymų iš pabėgėlių, kurie sa
vo akimis visa tai matė, atgabe
no nuotraukų ir patikimų doku
mentų. Žinios surinktos Valstybės 
ir Teisingumo departamentuose, 
žvalgybos įstaigose ir Baltuosiuo
se rūmuose. įrodomoji medžiaga 
verčia mus kreip'is į Jungtines 
Tautas ir Amerikos ir ne Ameri
kos institucijas, reikalauti pa
smerkti Kambodijos komunistinę 
valdžią. Kolumnistas ragina rašy 
ti JT gen. sekretoriui YValdhei-
mui (United Nations, New York, 
N.Y. 10017) ir reikalauti imtis 
akcijos. Turėtų ką nors daryti ir 
prezidentas ,ir Kongresas. 

Komunistai, prieš trejus metus 

paėmę valdžią, ne tik iš miestų, 
bet ir kaimų, juos apsupę, varė 
gyven'ojus i stovyklas. Juos ten 
vertė dirbti, neduodami net mais 
to ar vaistų. Dauguma jų neat
laikė ir mirė. 

Būdavo nemaža atsitikimų, kad 
kaimeliai, kurie atrodė kuo nors 
įtartini, būdavo sunaikinti ištisai. 
Liudininkas ma'ė, kai vienoj vie
toj 500 žmonių, įskaitant moteris, 
senelius ir vaikus, neturint kulkų, 
buvo sukapoti kirviais ir kastu
vais. 

Vienas va!<rtybės departamento 
oficialus asmuo pripažino, kad 
"mes nežinome, kiek ten žmonių 
liko, bet jei taip ir toliau teis, 
nieko neliks, visi bus išnaikinti". 

si. Labai daug padėjo tokios asme
nybės, kaip vienuolė Teresė, 
Malcolm Muggeridge, Aleksand
ras Solženicinas. 

Šiandien evangelizacijai dirva 
esanti geresnė nei buvo prieš de
šimtmetį ar daugiau. Žmonės vėl 
pasiruošę išgirsti žodžius apie 
Kristų. "Tik mes turime kalbėti 
apie Kristų ant kryžiaus. Tai vie
nintelis būdas laimėti žmonių 
širdis ir protus", sakė Sheen. 

Rekomendavo 
atšaukti boikote 

Washingtonas. — A stovų rū
mų Tarptautinių santykių komi
tetas 18 balsu prieš 17 reko
mendavo atšaukti Turkijai gink
lų pardavimo boikotą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 5: Maksimas, Kres-
cencija, Barvyda", Neris. 

Gegužės 6: Evodijus, Benedikta, 
Rokantas, Argą. 

Saulė teka 6:44, leidžias 7:52. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, gali
mas lietus, vėjuota, apie 45 laigs-

iniai. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gegužės mėn. 5 d mandą i š Kolumbijos. Ir bendra 
suma su Kanada ir Amerika tu
rėtų siekti tūkstantinę 

LITUANICA — MARQUETTE 
PARKO MEISTERIS 

Reguliarų Marąuette Parko 
krepšinio pirmenvbių sezoną fcŠ-

Red, V y s t a s Grybaaskas, 4144 So. MapĮewood, Chicago, IL 60632. taaxd(A ^ ^ „ ^ į į^ 0 

j Neris ketvirtoje. "Redmen"klu-

Jaunių komanda stipriausio
je moterų grupėje, kuri yra ga
na aukšto lygio, laimėjo 5 se
tus iš žaistų aštuonių. L. Š. 

FUTBOLAS 
FUTBOLAS MARQUETTE 

PARKE 

P. L. SPORTO ŽAIDYNĖMS ARTĖJANT f» ***U**S lr .̂̂ .f"! 
kai kvalifikavosi finalui. Kitas 

Sekmadienį 10 vai., jauniai 
kovos prieš Real F. C. Po pietų, manda Stuttgart tikisi peršok-

, 2 vai., rezervo priešininku bus. « 900,000 žiūrovų skabių. O 
ir tęsis iki 7. ronto ir Hamiltono pmg-pongis Jai pirmąaas penazaidimo rung k o m a n d a bendrai j visas oirmenybių rung 
— 7. 1, B — tus kaip reikiant papurtinti. tynęs lamu užtikrintai ir perei- ™ P * s Komanaa. 

tą šeštadienį susitiko vėl dėl tei 
sės žaisti finale. 

Lituanicos vyrų, arba pirmoji, 
komanda žais trečiąsias pirme-

Kaip ir apygardinių pirmeny- n y b i u rungtynes prieš argenti-
bių finalinės, taip ir šios buvo ***&* komandą Pampas 4 vai-

Šį savaitgalį Marąuette Par
ko aikštėje pirmenybių rungty
nes žais: šeštadienį, 1 vai. po 

IŠ VARŽYBINIO KOMITETO morei. Stalo teniso varžybos j finalistas buvo išaiškintas .per- i p i ^ T ^ ^ J a i , J n ^ B ° ° ^ , s 
PRANEŠIMO sutraukė ypatingai daug daly- sižaidimo rungtynėse tarp se-

Vyrų krepšinis prasidės pir- vių, ir atrodė jau pasiruošę To- kančių keturių. Abu mūsų klu 
madienį, 6. 26 d 
1 d Jaunių A 6- 26 
6. 27 — 6. 29, C — 6. 27 — 6.! Iš viso matėsi nemažai nau-
29, moterų— 6. 28 ir 29. Lengv. jų pajėgų ir daug entuziazmo 
atletika — 6. 29 ir 30 d., plauki- j Torontui. 
mas — 6. 29 — 30 d, tinklinis 
— 6. 29 —7. 1 d., stalo tenisas 
— 6. 27— 28 d., lauko tenisas 
— 6. 28 —7. 1 d., šaudymas — 
6. 29 — 7. 1. golfas — 6. 30 — 
7. 1 arba 6. 29 — 30 ir futbolas į 
liepos 3 d. 

Žaidynėms gautas modernus 
Etobicoke Olympium komplek-
sas su krepšinio salėmis, plauki- • 
mo baseinu, lengv. atletikos sta
dionu ir lauko teniso aikštėmis. 
Ten vyks didžiuma krepšinio 
rungtynių, o likusioms dar gau- '• 
tos 5 salės, taip pat kitose vie-
lesė gautos 2 tinklinio salės, 6 
lauko teniso aikštės, šaudyklos į 
ir golfo laukai. 

Kartojame, kad krepšiniui ir 
tinkliniui galutinė registracija 
yra balandžio 30 d., o kitoms 
sporto šakoms birželio 1 d. Re
gistracija kartu su starto mo
kesčiu turi būti pasiųsta atskirų 
šakų vadovams. 

AUSTRĄ T,TĖČIAI AMERIKOJ 

finale. 
Nereiktų pamiršti ir Liver-

pooi, kuris yra atsilikęs tik 
venų tašku. Pagal šį taškų ver
tinimą Europos komandos ri
kiuojasi sekančiai :1. PSV Eind-
hoven ir SEC Bastia — 22 taš
kai. 3 Liverpool — 211.. 4. Glad 
bach, Anderlecht ir F C Koeln 
— 18 t 

— V. Vokietijos futbolo pir
menybių žiūrovų skaičius nuo
lat auga. Net nauja lygos ko-

tynes jau atsilankė 7,766,000 
žiūrovų. Ir, atrodo, kad yra ga
limybė šiam skaičiui peržengti 
8 mil. ribą. 

įtemptos ir kietos. Lituanica de
monstruoja darnesnį žaidimą, 
žaidžia su pasitikėjimu ir kont
roliuoja lentas. Neris momen
tais agresyvi ir greita,.momen-

] tais pasimetusi, o svarbiausia: 
per mažai išnaudojanti jaunojo 
Butkaus šuolį ir greitį 

-
Lituanica vėl laimi pelnytai 

— Pagal Guiness rekordų 
knygą daugiausia žiūrovų viene 
rios rungtynės sutraukė 1950 
m. pasaulio pirmenybių finale 

Australijoos Lietuvių Sporto 

83 ir patenka į finalą 
Finalinės rungtynės, įvyko 

sekmadienį, ir Lituanica prisi
statė toje pačioje sudėtyje ir su 
tuo pačiu užsidegimu-. "Red-
men" komanda, kurios per sezo
ną nepajėgė įveikti, tuo pačiu 
įsibėgėjimu buvo sutvarkyta 
visose žaidimo fazėse ir kaip ir 
nušluota nuo aikštės. Lituanica 

Stankūnas už visus aukščiau! (Iš laimi 20 taškų skirtumu ir po-
apygardos krepTinio pirmenybių) ^ s^cių bėgyje pasipuošia 

Nuotr. Z. Degučio , . . ; . v i . . • 
i dviem meisterio titulais. 

Sveikiname ir daug sėkmės 
| Toronte! 

.• • 
Artėjant Pasaulio lietuvių' LAUKO TENISAS 

• -
ŠEIMŲ DVEJETŲ 

&\ TURNYRAS 

Kaip jau minėjau, kad šitos 
rungtynės bus jau trečiosios. 
Gal kam įdomu, kaip baigėsi ir 
prieš ką žaidė pirmąsias dve
jas? H tikrųjų pagar tvarkaraš taipBrazilijos'ir Urugvajaus — 
tį jau turėjo būti sužaistos net 205,000. Laimėjo Urugvajus, 
ketverios, bet dėl įvanrių priežas Į 
čhį dvejos liko atidėtos vėles- — A u g i a u s i a įvarčių per vie
niam laikui. nerias rungtynes įmušta 1885 

Taigi žaidė prieš meksikiečių m - Škotijos taurės varžybose, 
^ ^ T ! ? . ^ 3 / ^ ^ ^JTanhers ; kurias laimėjo gražiu tarp Arbroath ir Bon Accord| 

rezultatu 4-0. Įvarčius įmušė J.'. 36"°- Sakoma, būtų buvę dar 
Ringas 2 , Algis- Krygeris ir H. i daugiau, jei vartai būtų turėję 
Jenįgas. . . . . . 

Praėjusį -sekmadienį prieš len 
kų Eagles sužaidė lygiomis 2-2. 
Įvarčių autoriai — J. Ringus ir 
Algis Krygeris. šiuo metu mūsų 
vyrai laikosi pirmoje vietoje. 

JJ. 

KUR STALO TENISAS 
IR ŠACHMATAI? 

Sąjunga dalyvaus Toronto P L.- sporto žaidynėms Toronte, pasi 
S. žaidynėse su visa šimtine ruošimas visur eina su didžiau-
sportininkų. Po žaidynių jie ap- siu entuziazmu, ką matėm prieš I 
lankys visą eilę miestų, bandy- porą savaičių įvykusiose a?ygar Chicagos lietuvių teniso klu I 
darni pažinti Ameriką, susipa- dos pirmenybėse. Tačiau matė- bas užbaigė šių metų vidaus šei 1 
žinti su vietos lietuviais ir su- m e tik krepšinį ir tinklinį. O' mų dvejetų turnyru. Turnyras '• 
žaisdami įvairių šakų rungty- kur buvo stalo tenisas ir šach- j vyko puikiose Oak Brook teniso 
nes. Jų kelionė prasidės rytiniu matai? Šios varžybos neįvyko, klubo aikštėse ir sutraukė gra-f 
Amerikos pakraščiu: Bostonu, nors apygardos vadovybė savo j u dalyvių skaičių.Pirmoje gru 
New Yorku, Washingtonu ir Bal \ pranešime jas minėjo. . J pįjg jaUnasis Paulius Ragas su 
timore. Šią dalį tvarko Pranas; S u p r a n t a r n e n e b uvimą stalo!seserimi Laura nesunkiai įveikė 
Gvildys iš New Yorko. Liepos. teniso J i g cMc&goje yra kaip į ž i l i o n i u s i r Aglynus ir tik, rim-
16 d. jie atvyks į Clevelandą. i r p a i a i d o t a s . J o k s klubas jo ne-' ̂  pasipriešinimą gavo iš 
kur priėmimu ir komiteto su- k u l t y v u o j a ? Q k u r j l a i k ą .ėgasta- į ™^as- Kitoje grupėje sunkes-
darymu rūpinasi "Žaibo" klubo ^ ^ ^ ^ gru^ U m o n t e I«? diioną turėjo pernykščiai nu-. 
pirm. J. Kijauskas. ŠALFAS- ^ p a t i š s i b a r s t ė . G a i l a^ ^ ! galėtojai Grybauskai. Po neblo
gos atstovas V. Jokūbaitis ir zi- ^ l i ū d n a s f a k t a s n e ž i u r i n t , 8° žaidimo prieš Povilaičius ir 
noma visuomenės veikėja J o k u - , k a d s t a I o ^ ^ v i g U f ^ ; Mereckius, jie vos ištempė prieš 
baitienė. Liepos 19 d australie-; ̂  yia l a b i a u populiarėja. Palčiauskus iš Urbanos 4-3 ir at 
čius priims Detroito s. k. Kovas ! sidūrė finale, č ia gera ir lygi 
su pirm. V. Rugieniu ir bendruo ! Niekaip nesuprasime, kodėl' fcova įvyko iki paskutinio žaidi-
męnės komitetas. Liepos 22 d. j nebuvo šachmatų varžybų ar Į m^ kuriame jaunutė Laura ne-
jų laukia Chicaga sii susipažini j bent paprasto pasiruošimo tur bepajėgė perservuoti ir atidavė 
mo vakaru Jaunimo centre. Jų nyro. Juk Torontui užsiregist-: pergalę Grybauskams 9-7 
priėmimo komitetas jau suda- ! ravo daugiau kaip 50 šachma- į p 0 vargybų" žaidėjai buvo pa-1 
rytas ir tikslesnė programa tuoj; tininkų ir geras būrys iš C n i - j ^ ^ j ^ ^ 3 2 ^ 3 i r a t eigai-
bus paskelbta. icagos. Juk Chicagoje turime! yMmūt k u r i ų m e t o S A t f F A S . 

Po kefetos dienų Chicagoje ! S ^ m e ^ a k t ^ T d S v « * * * * J" £ * * E S 
austraiiečiai pasui Los Ange- ^ ^ ^ „ J ^ . " ^ * * * " * "*»*' 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
— Dvikova tarp olandų meis

terio Eindhoven ir prancūzų 
Bastia klubų išaiškins geriau
sią šio sezono Europos koman
dą. Tie abu klubai taip pat su
sitiks ir VEFA taurės varžybų 

tinklus. 

Vytauto? A.' Krikščiūnas 

TRUMPOS ŽINIOS 

"Išraiškos šokis" apygardos krep
šinio pirmenybėse 

Nuotr. Z. Degučio 

— Krepšinio stovykla Wasago-
je šiemet bus. Stovyklos mokes
tis 95 dol. Registruojant 5 ar dau
giau — 85 dol. asmeniui. Stovyk
la jau plačiai žinoma visoje On-
tario provincijoje ir sutraukia 
daug jaunimo. . Jos instruktoriai 
yra prityrę krepšinio specai iš Ka
nados ir Amerikos. Stovyklos da
ta rugpiūčio mėn. 1 9 - 2 6 d. 
Informacijos ir registracijos reika
lais kreiptis pas Algį Eižiną — 
"Vytis" Basketb-all Gamp, 2T2 A 
Evelyn Ave. Toronto, Ont. M6P 
229. 

— Stalo teniso turnyre Gk>ria 
Nešukaitytė pralaimėjo pusfinalio 
rungtynes R. Plučaitei 1 - 2, ta
čiau atsigriebė mergaičių klasėje, 
laimėdama pirmąją vietą. 

— Aušros klubo krepšininkai 
smarkiai ruošiasi pasaulio lietu
vių žaidynėms. ..Vyrų komanda, 
pilnoje sudėtyje, laimi prieš stip
rią INGA METAL B-vės koman-

I dą 102 - 95. Broliai G. ir L. Rau-
tinšai buvo ypatingoje formoje. 
Jaunių B komanda įveikė Hamil
tono Kovą 63 - 59, nors ir buvo 
atsilikusi net 15 taškų skirtumu. 

les link, kur liepos 29 d. vienas dyba nematė tam jokio reikalo. 
loterijos bilietus ir suvenyrus. 

jų sportininkas sukurs šeimą su ^ ~ ~Z " " " . ' "JT" " " 7 ~ r ! J's iškeliavo patenkintas ir dė-
v l t T lietuvaite, o rugpiūčio 2 ^ L " ! S ? # i l K l ^ l Chicagos lietuvių teuisi-
d. pakils Australijos link-

su gražiu būriu jaunų šachma- ju^aj^g 
tininkų. kuriuos matome nuo-į N u o ^bar Chicagos lietuvių 

RYTŲ SPORTO APYGARDOS traukoje ir kurie gana regulia- t e n i s o k l u b a s ^ ^ rimtą 

PIRMENYBĖSE I riai susirenka ir jau yra pasie-' s i r a o s i i n ą pasaulio lietuvių žai-

New Yorko Lietuvių « B ^ | i t ^ t ^ ^ ' ^ ^ V M # - | T O T O n t e i r d a r k a r t ^ 
klu^ krepsinic> komanda «i ke- = S ^ J ^ T ^ M *"** " ***** * * * 

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

J. & J. PHARAAACY 
Vfatetal.wftan*>al,»tportuottkv^»a(aI.gydonx» iotės U i . 

Važiuojamos k€d6s, remertal Ir kt., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamaf 
ANGELĄ Ir VYTENIS CHRKIAI saw>inkal 

lėtu naujų veidų bei pavardžių, . cija yra birželio mėn. 1 d. Re-
a t r o d ė į klubą ar suorganizuoti jiems ^ s t r u o t i s v Grybauską, 
atrodė gana įspuamgai, tm. ae-, k o k - t u r n y r ą Praslinko jau 
ja. neturėjo priešininko, nes į ̂  m ė n e s i Q d a r ^ ^ Jį. 
Bostonas nutarė tiesiai keliauti k v m a 
į Torontą. Sužaidė porą drau- •». . , ., ^ , t fTl , 
*.„. ^r . , . , . . Tuo tarpu jie ir toliau susiren 
giskų rungtynių susižaidimui ir fca v i e n o a r k i t o n a m u o s e i r ^ 
parodymui, kad Toronte duos be K a u lavin&&u nekantriai laukda 
dos \"Siems. Ir t u n su kuo. nes -

mi. . . ATVYKSTA KREPŠININKAI 
IŠ KOLUMBIJOS 

prie R Misevičiaus iš Providen-
ce tt-to ir senųjų G Mfklo, S. 
Skeivio. Pat Torney, prisidėjo 
Sacred Heart College žaidėjai 
G. Mikalauskas ir Joe De Pas-
qua ir du nauji broliai G. ir D. 
Koionics. 

Jaunių visose klasėse laimėjo lietuvių krepšininkų 
Atletų klubas ir ypač A klasėje iš Kolumbijos, 
su New Yorko "Ali star" 6'-7, š i s vienetas tikriausiai nebus 
ūgio Šimkum atrodė stipriai ir' tokio pajėgumo kaip Australi 

Neseniai gautas pranešimas, 
kad pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynėse Toronte dalyvaus ir 

prisiunčiant pavardę, gimimo 
datą ir klasę, kurioje norėtų da
lyvauti. 

Po žaidynių klubo laukia nau
jas uždavinys: Pabaltiečių teni
so varžybos, kurios įvyks Mar
ąuette Parke rugpiūčio 26-27 d. 

TŪIKUHIS 
PASKUTINIS TURNYRAS 

NAVY PIERE 

Balandžio mėn. 16 d Chiea-
*** ," gos Navy Piero salėje jvyko pas 

L' kutinis šio sezono moterų tiukli-
no turnyras, kuriame šalia "Ne
ries" merginų dalyvavo ir klubo 
jaunių komanda. Merginų ko-

jau aiškūs favoritai pasaulio lie- jos lietuvių rinktinė su Palubins m&nfa g ^ grupėje užėmė n 
tuvių žaidynėms. 

Tinklinyje lygis smarkiai pa
kilęs ir davė keletą azartiškų 
kovų- LAK notern komandai 
reikėjo 5 setų įveikt! Bi l t is iorę , 

ku. bet jis, be abejo, pridės spal 
vingumo ir jvairumo, o tuo pa-
čiu ir svorio 

vietą su dviem laimėjimais ir 
vienu pralaimėjimu, šį kartą bu 
vo rungtyniaujama po du lai-

Tuo būdu ik! 5io! jau tikras metus setus iš trijų. Pirmose 
rargtysčse vadovės bevo Iveft-dalykac, kad iveatčjc t»rč£4me 

c vyrų kfaaMe pejaliau bevo pa š ia t tue spertininkv Z Australi- tos 2-1. Tada sekė 2-6 perjaič 
klupdytas BcstosAc. taip pat 5' ji>s, lte!etą pavienių ^r-ortinij&ų | ir caskuticanie susitikime f*-' 
cctų lovvjc prolai^6je& Salti- ii Argcit^ios ir krepčimo ko-i tirtas 1-2 pralaimėjimas. 

N u o 
1914 Mėty 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolą reikalais visas 
m5sų apylmkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume bud 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdrausta* 
Dd $#,tW.W 

FRANK ZOGAS, 
President 

«57 W. *th Street 
Chkago, IR. IM29 

Ptooa fl3S>74N 

A LOAN ASSOCIATION 
#M Archer Aveaoe 
Chicaga, 111. I0C32 

Pbone: 254-4470 

S. Harlem Aveaoe 
Bridgeview, IU. 66455 

puid ąuarteity 
4 Year Savmgs 
Certfficat« 

i a i ^ w * . H 
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7H% 
AB accoosts com-
poimdcd dafly — 

i II 

i WIDE DAB.Y 

aafly 
m UTBUAfHAM 

Seoood ctaM poctaflB pakl at CUcmgp, OL 
noapt Saadays, Laja! Hoilaaya. dayt 

«ad £wtat tif the liifeuanian Catholic Preaa societ>. 
Sub8crk*doa Kates: $33.00 - Chicago, Cook CoantyT 

iMlaois aad Canada. Etoewhere la t te U.SA. 131.00. POreiga 
-ountnei $34.60 

I 
Paito įsaudu mažinant, pafcrttaviaoai of gautu praneca-

ratas nesiunčianu \nt DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, ganw i* k> ookesQ atžymima iki kada yra užsimoa:««ęa. 

DSAUGC 

Oacago ir Coofc 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

.setams 
$33.00 

31.00 
33.00 
34.00 
25.00 

slaskstB 
6 mėu 3 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
1500 

$15.00 
13.00 
15.00-
1500 
90C 

i 
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* Vnnimstracija dirba kas. a 
it» nuo 8 <0 Uo VJ30 testą- I 

eV«iai» ouo S 30 iki 12 )̂0. 

* Redakcija dirba k&sdiec 
SJM — 4 00. šeštadieniais 
&30 — 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
įuožiūru Nesunaudotu -traipsmaj 
•aestugo. Juos gražina tik iŠ ankr 
to Eusitaru*. Redakcija už ske!b': 

oą turini neatsako SK^lbimv 
ę kainos prisiunčiama* gevut nra-
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OR. R. 6 . BALUKAS 
Akušerija Ir moterų Ilgos 
Ginekologine" Chirurgija. 

8449 So. PulaskJ Rd. (Crawford 
MedfcaJ Boildimę) Tel. Ll 5-6146 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

OR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Sfarunette Medlca! Center 
S1S2 So. Kedsie Avenue. 

Vai; pirmad., antrad Ir ketvlrtad 
6 Iki 7:80 vai. vakaro 
SeStad nuo 1 Iki S vai 

Pagal susitarimą 
Ofiso teief. WA 5-2670. 

Rezld. tel. WAIbrook 5-S048. 

TeL ofiso Ir buto: OLympie 9-41R 
DR. P . KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
144S So. 50tb Ave., Cicero 

Kasdien 1-1 vai. Ir 6-4 vai. -vak 
išskyrus trečiadienius ' 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. poviet 

Tei REliance 5-1811 
m. VVALER i. KIRST0K 

l i e t u v i s gydytojas)" 
3825 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtafl. u 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-8 
vai. vaX. Treč. ir SeStad. uždaryta 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai: pirm., ant.r., ketv. Ir penkt 
i:00 6 00 vai. popiet, treč. Ir Sėst 

tik susitarus 

0r. Jonas G. BYLA-BYLAITIS: 
GALVOS Bt STUBL-aO LIGOS 

2858 West 63rd Street r 
Chicago, DUinois 60629 

Tel. —478-3409 
Valandos paga! susitarimą 

DT. Ant. Rudoko kabinetą aeretrre 

W(t EDMUNO L GIARA 
OPTOMBTRISTAS 

2769 West 51st Street 
Tei — GR 6-2400 

vai., pagal susitarimą, pirmad ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt 
10-4; šestad. I0-S vai. 

Ofla, tei 735-4477; Rez. 246-2839 

OR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe- — Xervn ir 
Emocines Ugos. 

CBAWF0RD MEDiCAL RLDG 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAi 

Tei — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Kūdikių ir vaikų ligų specialistė 
MEDICAL, BUILDING 

3200 West 81st Strec? 
Ofs. t e i RE 7-1168, rez. 239-2919 
Ofs, H E 4-1318; re*. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-OB ir Campbell Ave. kamp 
Val.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T C D I O 
VIOLETA RAR( )SAITft 

7051 So. \VashteriHw — Tei. 77S-S7S* 
Pritaikomi akiniai pagal gvdytoJv 

receptus. 
Didelis akiniu rėmų pasirinkimas. 

Val.: pirm., antr . penkt. 10-5:30 
Ketv. 1-8 v. vak. šeftt. 10-4 • . p. p 

Trečiadieniais uždaryta. .' 

Telef. — 282- 4336 
DR. ROMAS PETKUS 

AKJTJ LIGOS — CHTRCROI.M 
OfUai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAIi AVB. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai^ 
OPTOMETRISTAS 

rikrtna akte. Pritaiko aklnlaa S) 
"Contact lemea*» 

2618 W. 71st S i — Tei 737-5141 
Val. pagal susitarimą. Uždaryta trec 

Ofiso te i — PR 8-2220 
OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

I O K B A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 val. Ir nuo 5 iki 8 val. 
vak. Sestad. n-oo 1 Iki 4 va l 

Ola. PO 7-6966 Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

BR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8314 No. Western Avetroe 
1662 No. Westem Aveoae 
TeL atsakoma 12 valandų 

4894441 _ 861-4666 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGiJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso t e i 776-2880, rezld. 448-5542 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso tpltf. R E 5-4410 

Rezldescrjos telef. OR 6-0*17 
Ofiso vai: pirmad ir ketvlrtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 val. popiet 

Ofiso tel . B E 4-2123. I t s m s OI ft-SIM 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A f t 

2454 West 7lst Street 
Val.: pirm., antrad., ketv. tr peoktad 

2-5 tr 6-7 — Ii anksto 

; . . . . . . ... .• ' *• *, 

Ir bate tei 652-1381 
DR. rato. m . KAUNĄS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 So.49th OMrt, Cicero, DL 

Kasdien 10-12 tr 4-7 
treč ir sestad 

Tei ofiso PB 6-6446 
F, C, VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3167 West 71st Street 

Valandos: 1-6 val. popiet, 
TreC. ir sestad. pagal anattsr1m% 

OfB. te i . 586-3166: namu 381-377* 

DR. PETRAS ŽLIOftA 
GYDYTIOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narragaasett Avenae 

Vai: pirm., antr., ketv. tr penkt 
2-7: tečtsdterilai* pa«a1 snsttartma 

Perskaitė "br*w"f duokite ii kiti ems. 

- . • v . -

• M k S S d 
B* 
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MasSfof agresija 

OVIEM NAUJAIS FRONTAIS 
Buvo laikas, kad komunistai talija kenčia nuo tų raudonųjų 

skelbė kietą savo dialektinio ma- brigadų. Nereikia lengvai patikė-
terializmo istorijos dogmą, jog ti įvairių kraštų komunistų ta-
socialinio gyvenimo raida neiš- namu atsiribojimu nuo teroristų 
vengiamai veda į komunizmą, ar net jų smerkimu. Komunis-
Buvo laikas, kad komunistai ti- tai išmokę mėtyti pėdas. Kai rau-
kėjosi susilaukti pasaulinės revo- donoji armija žygiavo i Lenkiją, 
liucijos proletariatui smarkėjan- vietomis net raudonosios kariuo-
čiu tempu linkstant į jų puse. menės karininkai buvo pasiųsti 
Bet dabar, nors žodžiais ir pakar- į bažnyčias ir vyresnybės patvar-
toja tas savo dogmas, faktais pa- kymų net kai kurie ėjo komuni-
rodo, jog patys jomis nebetiki, jos, kad gyventojams sudarytų 
Dabar, net praslinkus šešiems įspūdį, jog jie nebaisūs, tokie pat... 
dešimtmečiams, kai komunistai Italijoje vienu iš pagrindinių 
vis stengiasi kurti "rojų" Sovietų teroristų organizatorių yra Rena-
Sąjungoje, vis dėlto turi iš- to Curcio. Jis sustiprino savo 
vesti gėdos sienas, geležines už- ^ ^ prįeį dešimtmetį, kai 
dangas, kad darbininkai ir kiti maištavo Paryžiaus studentai ir 
nebėgtų į kapitalistinį pragarą", feuvo riaušės Italijos universite-
kur tikrovėje ir gyvenimo lygis tllos& J i s teda keldavosi 6 v. ry-
aukštesnis, ir žmoniška laisvė toj fe^ ^ į ^ daugiau laiko stu-
viešpatauja. Tuo gi tarpu ko- dijuot Marksą, Leniną, Mao. Ta-
munistine sistema tiek sumurkdė 5 i a u ne t rukus pateko į kalėjimą, 
kraštus, kur įi įvesta, kad net to- g ^ spaudai duotuose pasikal-
kia kitados pažangi šalis, kaip bėjimuose skelbė, kad tik jėga ga-
Rytų Vokietija dabar užsiima i ^ a pasiekti kapitalizmo griuvi-
vergų prekyba — pardavinėja sa- m o > ̂  v i e ^ sukuriant "komu-
vo kalimus, siekdama sustiprinti nistinę santvarką laisvų ir lygių 
savo ūkinį išsekimą. Paskutinio- žmonių". Tą jis skelbė laikrašty 
mis žiniomis komunistinė Rytų "Europeo". Apsigyvenęs Milane, 
Vokietija nuo 1963 m. pardavė Curcio organizavo savo Raudo-
Vakarų Vokietijai daugiau kaip n^^ brigadas, kurių vienas pir-
13,000 vergų - kalinių, už tą gė- m u | ų veiksmų buvo pagrobimas 
dlngiausią prekybą išplėšdama Genuos teisėjo Mario Sossi, vėliau 
g Vakarų Vokietijos apie 500 ^ ^ 1 ^ & vaduotpmigius. Pagro-
mil. dolerių. Panaši vergų preky- dusios italų įtakingą politiką Al
ba žinoma Rumunijoje ir kai kur ^ Moro, Raudonosios brigados 
kitur— savo viename laiške spaudai pa-

* reiškė: "Dėsime'visas pastangas, 
Įsitikinusi, kad nei socialinio panaudosime visas priemones, 

gyvenimo raida, nei agitacija kad pajėgos, kurios Europoj kovo-
tarp proletariato neatneš komu- Ja ^ komunizmą, pasiektų glau-
nrzmo dominavimo pasaulyje, džiausio bendradarbiavimo ir 
Sovietų Sąjunga dabar palinko į ryškesnės jungties... Įstengsime 
nacių ir banditų - gengsterių me- sukurti komunistinių jėgų strate-
todus: karą ir terorą. Gruobuo- &* vienybe*'. 
"niškos agresijos vedama, Sovietų * 
Sąjunga modernių ginklų tvanu p a g a l komunistinę taktiką, ei-
ir Kubos samdiniais pravedė už- darni kraujo klanais, Italijos te-
kariavimą Angolos ir Somalijos, rorfstai jau po Aldo Moro pa-
o dabar įvyko maskviečių inspi- grobimo peršovė Fiat bendrovės 
ruotas perversmas Afganistane, egzekutyvo narį Sergio Palmieri, 
Šios trys naujai užgrobtos šalys 39 m y baL 25 d. peršovė krikš-
nėra nei pirmos, nei paskutinės S o n i ų aemokratų politiką Giro-
Maskvos agresijos aukos. Gink- \Bmo MechellL T i m e " žurnalas 
luoti agresijos veiksmai ir Mask- skelbia, kad Italijos teroristai pa-
vos inspiruoti sukilimai vyks ir ^fam laikotarpiu per 3 mėne-
toliau, jei vakariečiai taip aklai s i u s ^fe 1 7 nužudymų, 227 
laikysis strauso politikos, palik- sužeidimus ir išsprogdino 900 
dami Maskvos imperializmui bombų. 
laisvas rankas. _ . . , 

Tas pats gerai mformuotas 
T i m e " žurnalas savo gegužės 1 

Salia ginkluotos agresijos d n u m e r y s k e l b i a > j o g ^ ^ 
Maskva inspiruoja ir teroristinius ^ ^ Į , lad Italijos Raudono-
veiksmus. Čia tikslas yra grobi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V a I c a . 
mais išvesti iš rikiuotės įtakin- m Vokietijos Raudonosios armi-
gus politikus ir ekonomistus, su- J o s grupuote, su Japonijos Raudo-
terorizuoti kitus, paralyzuojant n ą j a a m i ] . a i r m P a l e s t m i e č i u 
jų ryžtingumą ir įtaigojant laiky- r a d i k a l ų grupėmis. Paskutinėmis 
tis nuošaliai. Be to - - rvesti to- dienomis pasirodė spaudoie pra-
kią netvarką krašte, kad žmones ^ ^ ^ ^ ^ ryTių taro So-
imtų galvoti, jog bet kokia vai- f f c h | R y t ų W o k o h i t a ] q ^ ^ 
džia^ kun tik galerų palaikyti ^ Čekoslovakija italų teroristus 
tvarką, būtų gera, nors ir komu- a p r 5 p m a ^ ^ 5 , ^ ^ ^ i r tre-
nistme... Kad komunizmo cent- nįnJ0.& ^altMiliius kairiuosius, 
ras yra teroristinių veiksmų už- p ^ a p r u p i n a i r a j ^ m K 
nugarydokumentuotai patei- o l a n d i j o s molukus, Vakarų Vo-
^r^Z^SLv^of kietijos R t u d 0 ° * a n * Ne* 

KGB . Londono Observer- pa- r d k i a ^ ^ ^ a igdaregiu, 
grindinis keliaujantis reporteris ^ 5 ^ ^ , ^ ^ M a s k v a ^ ^ k 
Colin Smith, apkeliavęs Vietna- ^ ^ s t e n g i a s i ^ ^ irstyti 
mą, Rodeziją, Artimuosius Rytus, ^ „ ^ 5 rankomis. Ji okupavo 
stebėjęs Bengalijos revoliuciją, Ce k o s l o v a k i j ą ^vo satelitų dali-
pagrindinai tyręs įvykius dabar n J a i s J{ ^ ^ ^ j j j ^ ^ 
savo studijoje Carlos. Portrait K u b o s ^ ^ Q teroristų y ^ 
of a Terrorist nurodo faktus, m a m s r e m t i panaudoja Cekoslo-
kaip pačios Maskvos ar jos globo- v a k i j a , M a s k v o s kaltė užtušuoja-
jamos institucijos paruošia ir ms- m a , o rezultatai tie patys, 
piruoja pagrindinius teronstus. Akivaizdoje naujos Maskvos 

* Taip pat ir prof. Walter La- politikos: vieton pirmiausia rem-
ąueur, Tarptautinių tyrimų tary- tis propaganda, jau vykdyti už-
bos pirmininkas, Dabarties isto- kariavimus ginklais ir atidaryti 
rijos instituto direktorius, Tel antrą — miesto partizanų fron-
Avivo universiteto dėstytojas, sa- tą įvairių kraštų viduje, kiekvie-
vo veikale "Terrorism" išryški- n a s Maskvos užgrobtų kraštų iš-
na teroristų ryšius su komunis- eivis, km jis bebūtų, ką bedarytų, 
tais. Pagaliau patys Raudonųjų turi savanoriu stoti į pasiprieši-
brigadų nariai nevengia skelbti n'imą prieš Maskvos agresiją, aiš-
savo marksistinės pasaulėžiūros, kindamas pavojus ir formuoda-
Tai raudonieji miestų partiza- m a s laisvųjų kraštų viešąją nuo-
nai, veikią banditų metodais. monę pasipriešinti Maskvos gro-

* buoniškiems kėslams. 
Paskutiniu laikotarpiu ypač I- J. Pr. 

JAV užsienio politikos nauja linkmė 
Jauni, gyvenime nepatyrę asmenys, tarnavę senatorių McGoverno, Mondale, Cmirch ir 
kitų liberalų ištaigose, šiandien vadovauja JAV užsienio politikai 

Neabejoju, kad mūsų spaudą 
skaitančioji visuomenė visada do
mėjosi šio krašto užsienio politi
ka. O nuo šios politikos link
mės priklauso ir mūsų darbo gai
rių nustatymas, kovojant už Tė
vynės išlaisvinimą. Tikiu, kad 
naujai vyriausybei įsikrausčius į 
Baltuosius rūmus, daugelis iš 
mūsų laukė, kad naujieji krašto 
vairuotojai atkreips daugiau dė
mesio į Rytų Europos pavergtas 
tautas. Ar. mažiausia, bus *palan-
kesni jų atžvilgiu. 

Tiesa, pradžia su skambiais pa
reiškimais apie žmogaus teisių 
gerbimą visame pasaulyje, atrodė, 
buvo daug žadanti. TaSau- tie 
visi gražus žodžiai, skirti porin-
kiminiam atrajojimui, labai jau 
sunkiai virškinos visą pusmeti 
užsitęsusioje Belgrado konferen
cijoje. Jos metu- JAV pasirodė ne
turinti kietos valios savo žo
džiams paversti kūnu. Daž
nai, po pradinių žingsnių pir
myn, būdavo žengiami du atga
lios. Kodėl toks nesutarimas, ko
dėl C Vance nieko negali pa
siekti nei Salisbury, Rhodezijoje 
nei Maskvoje? 

Apie šiandieninį Valstybės d-
-to asmenini sąstatą, vadovau
jantį pasaulinei labai sudėtingai 
politikai, šiek tiek šviesos atsklei
džia "Conservative Digest** ge
gužės laidos mėnraštis, straipsny 

BR. AUŠROTAS 

p-kas ir 2. Chalmers Johnsonas, 
Berkley universiteto, Kalifornijo
je, politinių mokslų katedros va
dovas, nepersenai išspausdino sa
vo kaltinimus, Carterio valdžiai 
"Commentary" mėnraštyje. 
Johnson tvirtino, kad "JAV poli
tika Rytų Azijoje esąs McGover-
nizmas be McGoverno'*. 

Johnsonas aštriai kaltino vy
riausybę nesugebant tvarkyti rei
kalų su kom. Kinija ir Japonija. 
"JAV vyriausybė pirma paskelbu
si savo karių visišką atitraukimą 

ETNINIS S4J0D1S iii MESTU PROBLEMOS 
Msgr. Geno Baioni kalbėjo Lojolos universitete 

S. KUPRYS 

"Foreign Service" 1977 m. pa
skutinio ketvirtmečio numeryje, 
lyg pasijuokdamas samprotavo, 
kad "amerikiečių užgaidoms iš
rauti gėles, kad pasižiūrėtų į jų į velopment5 
šaknis, ar dar jos vis tebeauga, 
reikia pasipriešinti". Vyriausybė 

ją, o pavakary dalyvavo jo gar
bei suruoštame priėmime Lojo-

iš Pietų Korėjos ir tik vėliau mė
ginusi pateisinti šį savo sprendi-
mą". Jo nuomone, "mėgėjišku
mas siekia daug toliau negu su
gebėjimas tokią politiką vykdyti. 
Ir ji siekianti ne tik užsienio rei
kalų vykdomąjį aparatą", teigia 
Johnsonas. 

"E 36 svarbiųjų Valstybės D-
-to pareigūnų, 22 iš jų yra poli
tiški skirtiniai (paimti tarnybon 
atsidėkojant už suteiktą paramą 
išrenkant prezidentą); kai, tuo 
tarpu, ankstybesnėje vyriausybė
je tokių "specialistų" tebuvo pa
imta, tik 12 žmonių. Ši politinių 
skyrimų proporcija yra panaši 
Gynybos d-te ir kitose su JAV 
užsienio politika surištose įstai
gose. Tačiau, kas nuostabiausia, je "Carter jaunuoliai stumia Mc-i f j . . .. 

Governinę užsienio politiką". M į " š f ^ l m k a i P*** 0 , . 
Valstybės d-tą iš vienos pasaule-Manoma,»kad aštrios kritikos 

žodžiai jau pasiekė jaunuosius 
Carterio aktyvistus, besistengian
čius apipavidalinti šio krašto už
sienio politiką. Šių kritiškų garsų 
gausiai atskrenda iš profesionalų 
diplomatų, vadovaujančių įvai
riems šio d-to skyriams. 

"Kai praėjusiais metais Carte
rio įgula įsikraustė į šią įstaigą, 
tai jie galvojo, kad kubiečių esi-
mas Afrikoje esąs Kissingerio iš
galvojimas. Tačiau, šiandien, net 
ir Andy Young sutinka, kad ku
biečiai Afrikoje dar nereiškia pa
stovumo ten išlaikymą" teigė vie 
nas diplomatas. 

McGovernizmo pėdomis 
Žinoma, kritikai nepasitenki

na kalbėdami tik apie politiką, 
bet taip pat atsimena ir jai vado
vaujančius asmenis. Teigiama, 
kad šią politiką formuoja mėgė
jai, neturį reikalingo šios srities 
pažinimą 

Du JAV akademikai: 1. Stan
ley Hoffmann, vyriausybės rei
kalų profesorius ir HarvanFb uni
versiteto Europos centro studijų 

žvalgos rinktinių tarpo: anksčiau 
jie visi darbavosi senatorių Mon
dale, Muskie, McGovern, Case 
ir Javits įstaigose; ar dar blogiau: 
kai kurie \.dalyvavo veikloje 
prieš karą Vietname (Past: Visi 
šie pareigūnai yra išvardinami 
pavardėmis ir kokias vietas vals
tybiniame aparate jie šiandien 
užima). 

pasiteisina, kad puikūs tikslai yra 
ne tiek svarbūs, kiek jiems pasiek
ti naudojama strategija... Suda
romos sąlygos tikėti, kad "kelias į 
pragarą yra grįstas gerais no
rais." 

Toliau Hoffmannas rašo, kad 
"viena nesutarimų priežastis e-
santi žmogaus teisės". Niekas dėl 
šio idealo siekimo negalėtų prieš
tarauti; tačiau žmogaus teisių 
klausimas savo apibūdinime gim
do susidūrimą. Ir visa bėda glūdi 
tame, kad "vyriausybė nesuvokia, 
kad dabartinėje pasaulio santvar
koje ir žmogaus teisių gerbime vy
rauja didžiuliai prieštaravimai. 
Jis klausia: "Ar paskelbimas apie 
JAV karių atitraukimą iš P. Ko
rėjos bus atlygintas kokiomis nuo 
laidomis iš Pyongyang (š. Korė
jos sostinė) komunistinės vyriau
sybės? Ar mes vien tik pardavi-
nėsime daugiau ginklų P. Korė
jai, ar gal tuo žingsniu pagerin
sime savo santykius su Japonija, 
ar gal būt tikimės, kad Korėjoje 
bus griežčiau paisoma žmogaus 
teisių? 

St. Hoffmannas tiki, kad JAV 
politika nukenčia nuo per dide
lio veiklumo; žinia, tai yra prieš
rinkiminių pažadų vaisius; na, ir 
iš dalies iš H. Kissingero poli
tikos kritikos; o, gal dar ir todėl, 
kad jaunoj ekipa yra labai ne
kantri ir jaunieji aktyvistai yra 
pasiryžę "plačiai mojuoti turimo
mis šluotomis"^. 

Per daug užsimota 

Praeitą savaitę Chicagoie lan
kėsi lietuvių bičiulis Msgr. Geno 
Baroni, turįs aukštas pareigas j Io: universitete. 
Washingtone (Assistant Secreta- Pagerbti "Geno" į Lojolos uni-
ry for Neighborhoodsr Depart- versiteto Georgetown salę susi-
ment of Housing and Urban De- \ rinko apie pusantro šimto kviesti-

Į nių svečių: valdžios atstovų, 
' profesorių, korporacijų ir visuo-

Pavojingi mėginimai 

Neaukšto ūgio, iškalbus Msgr. 
Baroni buvo vienas iš pačių pir
mųjų, kuris sukėlė etninį sąjū
dį Amerikoje. Jis dar 1970 m. su
redagavo Amerikos vyskupų var
du raštą, kuriame buvo pirmą 
artą atkreiptas dėmesys į JAV tau
tines mažumas, jų teises ir jų lū
kesčius. Vėliau jis pats įsteigė pir
mą prie Amerikos vyskupų kon
ferencijos paskui nepriklausomai 
veikiantį National Center for 
Urban and Ethnic Affairs. Jis ak
tyviai kovojo prieš etninių gru
pių diskriminaciją viešajame ir 
privačiame sektoriuje (pvz., prieš 
didžiųjų fundacijų vienašališ
kumą). Išrinkus Carterį preziden
tu, Baroni buvo paskirtas vienu 
iš vadovaujančių asmenų HUD 
departmente. Tai pirmas atsitiki
mas JAV istorijoje, kad kunigas 
būtų paskirtas tokiom aukštom 
pareigom. Msgr. Baroni, draugų 
tarpe vadinamas "Geno", yra ge
rai susipažinęs su lietuviais. Anks
čiau dalyvavo jis studentų atei
tininkų stovykloje ir antrajame 
jaunimo kongrese. Jo talkininkų 
ir draugų tarpe yra kun. K Puge-
vičius ir urbanistas prof. R. Kric-
kus. 

Chicagoje vienos dienos bėgy
je Msgr. Baroni dalyvavo simpo
ziume First National Banke, kurį 
suruošė Chicagos universitetas, 
po to turėjo spaudos konferenci-

S t Hoffmannas pabrėžia, kad 
dabartinei vyriausybės užsienio 

St Hoffmannas, rašydamas' politikai trūksta suderinamumo, 

JAV Valstybės sekretorius Cyrus Vance (deš.) ir Sovietų užsienio rei
kalų ministeris A. Gromyko amitikimo Maskvoje metu 

krypties ir per daug skubama. 
Numatomumo stoką gal būt ga
lima pateisinti tuomi, kad prezi
dentas vadovauja nuo dviejų skir 
tingų platformų, tarpusavyje ne
susigiedojusių... Ant vienos jų 
aukšti principai, nors kartais ne
ryškūs; ant kitos matome kas
dienišką, smulkmenišką politiką. 
Jeigu šios dvi platformos būtų 
surištos, tada būtų galima veikti 
pagal nustatytą strategiją. 

Autorius galvoja, kad aktyvu
mas kyla iš Prezidento ir Zb. 
Brzezinski nusistatymo, "kalbėti 
dabar, o galvoti vėliau." 

"Retuose vyriausybės interesų 
baruose galima išgirsti vieno as
mens balsą. Todėl dažnai kyla 
sąmyšis, kai iš karto keli kalbė
tojai pradeda aiškintis", sako au
torius. 

Jo nuomone, Carterio vyriausy
bės pirmieji metai parodė, kad 
"užsienio politikoje dešinioji ne
žino, ką daro kairioji." 

meninių organizacijų atstovų, 
bei laikraščių leidėjų. E lietuvių 
dalyvavo Etnnic Community Ser
vices organizacijos atstovas Sau
lius Kuprys. 

Msgr. Baroni savo žodyje pasi
džiaugė, kad pagaliau, po daugel 
pastangų, "etnikai" susilaukė šio
kio tokio pripažinimo VVashing-
tone. Vienas iš pirmųjų rūpes
čių yra miestų išlaikymas — čia 
svarbiausią vaidmenį atlieka etni
nių grupių apylinkės (pvz. Mar-
ąuette Parkas) — tik jų išsilaiky
mas gali išgelbėti Amerikos did
miesčius. Jo manymu, Kongreso 
nariai tik tiek reaguos į miestų 
problemas, kiek iš jų patys mies
to gyventojai to reikalaus. Jis to 
labai pasigenda. Msgr. Baroni ne
pagailėjo ir karčių žodžių did
miesčių burmistrams, kurie nori 
federalinių programų skirtas su
mas dalinti per miestų iždus. Ba
roni teigė, kad tos sumos būtų 
kur kas našesnės, jei jos būtų ski
riamos tiesiog vietinėm organi
zacijom. Tačiau jis optimistiš
kai pramatė, kad bilijoninis Car
terio miesto gelbėjimo planas 
Kongrese praeis. 

Pokalbyje iškilo ir lietuvius lie
čiąs klausimas. Kodėl, pavyzdžiui, 
lietuviai buvo išjungti iš 1970 me
tų Chicagos Census surašinėjimo, 
kai skaičiumi mažesnės grupės bu
vo įjungtos? Msgr. Baroni spėjo, 
kad tai tipiškas biurokratinis ne
jautrumas, kuris tebevyrauja 
Washingtone valdžios įstaigose. 
Jo manymu, reikėtų gerokai pra
plėsti tautinių mažumų apklau
sinėjimą: kodėl ribotis tik dviem 
generacijom? Tačiau biurokratai 
tam priešingi. Be to, kai kurie po
litikai bando sulaikyti 1980 metų 
apklausinėjimą, nes pramatoma, 
kad apklausinėjimo išdavoje bus 
panaikinta eilė "legisiative dis-
triktų" New Yorke ir Chicagoje. 
Tada keli kongresmanai praras
tų vietas. Buvo iškeltos Marąuet-
te Parko problemos ir kokie pro
jektai geriauriai pasitarnautų 
apylinkės pastovumo palaikymui. 
Dalyviai buvo supažindinti su 
Ethnic Community Services pra
vestu apklausinėjimu Marąuette 
Parke. Apklausinėjimo aprašy
mas tilps Ateities žurnalo birže
lio numeryje. Buvo diskutuotas 
ir lietuviškų bei kitų mažumų ra
dijo programų išlaikymas Chica-

(Nukelta į 4 psL) 

Kolonializmas jau panai
kintas visur, o mes dar vergai, 
Mes tik galime pavydėti juoda
jai rasei, nes baltųjų diskrimi-
—iifc twWa«i«tw kokia tisu* 

čia mūsų krašte lietuvių at
žvilgiu, pralenkia bet kokią va
dinama rasių diskriminaciją, 

Lietuvos pogrindžio 
Ir mĘTJIKr* 

GUNDA, GUNDELE 
KOTRYNA GRIGAITYTfc 

1 
— Ada, lysk po skėčiu! Floridos saulė ir žiemą 

pasitikėti negalima, — šūktelia Gunda, pastebėjus ma
ne besitaisant išsitiesti saulėje. — čia tau ne Baltija. 

Seimininkės reikėtų paklausyti, bet aš vis dairau
si neskubėdama: 

— Žinai, vėsoka, — suniurnu. —Tas vėjas tikras 
šiaurinis. 

— Čia taip yra kartais žiemos metu. Jei būtumėm 
Klaipėdos pajūry, žavingoj Neringoj, kitaip kalbėtu-
mėm. 

— Dabar ten čiuožtumėm, — pajuokauju. 
—Dabar ten verktumėm, — nukerta j i — Pagal

vok, šitiek metų praėjo... išbraidžiojau Amerikoj įvai
rius Atlanto pakraščius, ir niekur nepritampu. Ten bu
vo namai. Ir jūra kaip namai Ar nekeista, prisirisi 
žmogus prie vieno žemės kampo, ir kitur jautiesi lyg 
žuvis — ant kranto. Kodėl taip yra, na, pasakyk ko
dėl? Ar tai žemės trauka, ar {diegtas jos nerimas, ku
ris nepalieka metams bėgant. 

—Gaila, Tiek težinau, kaip ir tu, miela Gunda, 
Man lygiai tą patį reiškia Kaunas. Ten mano lopšys... 
išsiskleidimas ir ... išblokšta ateitis. 

Gunda susimąsto. Pilkai melsvos, ramios akys nu
bėga vandens paviršium, lyg norėdamos pasiekti kitą 
kramtą. Užsideda akinius. Dingsta smulkios raukšle
lės apie akis. Dabar ji atrodo jaunesnė negu iš tikrųjų 
yra, 

— Kaunas ir man K tą raiškia, — teaiA jL 

me ir aš prie Didžiosios Lietuvos sūnaus priglaudžiau 
savo petį. Nesistebėk, Ada, kad šiandien grįžusios kep-
sim tortą, —staiga pakeičia temą, — Šį vakarą, kaip 
sakiau, atskrenda Gintautas iš New Torko. Matai, pa
kvietėm tave paatostogauti kaip tik tada, kai švęsime 
savo vedybų trisdešimtmeti kitaip sakant, ry to j ger
sim šampaną. Gaila, kad jam darbai neleidžia pasilik
ti kiek ilgiau kaip savaite. Bet užteks laiko parodyti 
tau žymesnes vietas ir pasmaguriauti po gerus resto
ranus. Svečių nesikviesim. Visas šeimos šventes pra
leidžiam tik su savo artimaisiais. O šiaip kokį baliuką 
padarom bet kada savo pastovioj gyvenvietėj, čia tu
rim šį mažą namelį tik poilsiui 

— Tik džiaugiuos, Gunda, ir esu judviem be galo 
dėkinga. Tik gaila, kad anksčiau to nežinojau. 

— Užteks, užteks, — nutraukia ji. — Jokių do
vanų! Tik abiem su Gintu po bučki 

— Gerai jau gerai, — nusileidžiu. Ir galvoju: 
koks retas atvejis tokia harmoninga pora. Lietuvoj jų 
neteko pažinti, o čia draugystė susirišo labai sklan
džiai 

— Sakyk, Gunda, kaip galėjo bū t i kad mudvi su
sipažinom ne Kaune, o Amerikoj? Gal šimtus kartų 
ten praėjom viena pro kitą. 

— Ne taip jau ilgai aš buvau tam Kaune. Atvykau 
studijuoti, ir visai netyčia Gintą susigriebiau. Netru
kus užgriuvo bendros tautos nelaimės. Tada, kaip ki
birkštys, išlakstėm į visas šalis. 

— Sakai netyčia tą Gintą susigriebus, — šypte
liu. — Buvo į ką įsispoksoti 

— Nežinau... gal tiksliau būtų, jei pasakyčiau, 
kad šeimininkės dėka, pas kurią kambarį nuomavausi. 

— Reiškia, pripiršo. 
— Taigi kad ne. Ji tik padėjo išnarplioti siūlus, kai 

susivijo du kamuoliai į vieną. Kitaip gal būčiau susi-
painioju* ir likus be nieko, arte pasirinku! klaidingai 

— Ak, tie jaunystes romaniukai.. kas nenorėtų 
grįžti atgal laiko pėdomis, — atsidustu. 

— Šaukštai po piet... 
Stukteliu jai į alkūnę: 
— Papasakotum bent apie tuos kamuoliukus. 
— Kodėl ne. Bet pirmiausia apie pačią šeimininkę. 

Dievas žino, kur ji dabar yra, — atsiminus nutyla ir 
susimąsto. 

— Tik nepradėk krypti nuo temos, Gundele. Ži
nai, kad grįžusios turim kepti tortą. Laiko netiek jau 
daug. 

— Bet vaizdui fono vistiek reikia, — užsispiria. — 
Tie mano šeimininkai buvo jauni gal kiek virš trisde
šimties. Jiedu turėjo namelį po kaštanais, Žaliakalny; 
Jis policininkas — ji siuvėja. O Kaune, kaip žinai, po
licininkus tam tyčia parinkdavo: gražūs, tiesūs kaip 
beržai Ji gi, šiaip sau moterėlė: aukštoka, padžiūvusi, 
veido dailumu taipgi akių nespigino. Dar ir vyresnė 
pora metų už jį. Bet siuvėja puiki. Neviena žymi Kau
no poniutė varstė pas ją duris. Ji mokėjo dailiai apsiei
ti ne tik su savo klientėmis, bet ir kiekvienu, žinojo, 
kur nutylėt, ką kalbėt O kai ką ir visai "pamiršt". Su 
vyru ji sugyveno labai gerai. O šis niekur kitur nesi
dairė, lyg nežinodamas, kad ir gimnazistės, praeida
mos Laisvės Alėja, žvilgčioja jo pusėn pro kepuraitės 
kraštą. 

Visa tai sumetus, man buvo pagrindo ja pasitikė
ti, kad ir nevisai kasdieniškuos reikaluos. O aš gi, bū
dama jauna, be moteriškų gudrybių bei patyrimo, mė
ginau savo laimę sostinės naujose pažintyse. Labiau
siai išryškėjo du gerbėjai tuo pačiu laiku: technikos 
fakulteto studentas Gintautas ir vieno banko buhalte
ris Leonas Statkus. 

(Boa daugiau} 
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
ROMO KALANTOS 

MINĖJIMAS 

Lietuvių moterų federacijos 
Philadelphijos klubo valdyba kas
met iškilmingai pamini kankini 
Romą Kalantą. Šių metų minė
jimas įvyko Šv. Andriejaus pa
rapijoj balandžio 23 d. 

Pamaldos prasidėio iškilmin
ga procesija, kurioje dalyvavo 
jaunimo organizacijos — ateiti
ninkai ir skautai su savo vėlia
vomis ir trispalve, nešama tauti
niais rūbais pasipuošusių klubo 
narių. Procesijoj buvo nešamos 
keturios žvakės, keturių susidegi
nusių simboliai, primeną visos 
tautos kankinius. 

Šv. Mišias laikė kun. V. Gi
džiūnas. Jis taip pat pasakė tai 
progai pritaikytą pamokslą. Primi
nė, kad Kristus už žmoniją mirė 
ant savo tautos išauginto me
džio, o mūsų kankiniai gyvybes 
atidavė savoje žemėie už visus 
pavergtuosius. Pamaldų metu gie
dojo sol. Genė Ugianskienė ir 
"Vilties" choras. Vėliau Elena 
Juciūtė viešai pareiškė, kad to
kių gražių pamaldų niekur nėra 
mačiusi. 

Akademiją atidarė Snieguolė 
Jurskytė, moterų klubo vicepir
mininkė. Ji pažymėjo, kad Kalan
ta savo herojišku žygiu atstovau
ja Pilėnų gynėjams, savanoriams 
ir visiems partizanams. Jo vardas 
liks Lietuvos istorijoj kaip didžiau 
sio pasiaukojimo pavyzdys. Susi
kaupimo minute buvo pagerbti 
Romas Kalanta ir visi žuvusieji 
už tėvynės laisvę. Po to sugiedo
ta Maironio "Marija, Marija". 

Simas Kudirka savo kalboje pa
brėžė, kad tiek Romas Kalanta 

prato tikroje šviesoje. 
Baigdama paskaitą, prelegentė 

priminė klausytojams, kad Ro- Į 
mas suprato, jog tautos gyvybė 
yra brangesnė už vieno žmogaus 
gyvybę. Jis ryžosi ją paaukoti, 
kad tautos balsas, šaukiąs lais
vės, būtų pasaulyje išgirstas. 

Klausytojai paskaitininke! vėl 
sukėlė didžiulias ovacijas. S. Jurs
kytė viešniai padėkojo ir jteikė 
Philadelphijoj esančio Laisvės 
varpo repliką. Ji pastebėjo, kad 
tokią pat repliką tik daug dides
nę, Amerikos lietuviai buvo pado
vanoję mūrų Karo muziejui su 
Įrašu: "O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, tas nevertas 
laisvės, kas negina jos". Minėji
mas baigtas Lietuvos himnu. 

Nuo 1956 m. moterų klubui su
maniai pirmininkauja buvusi ope
ros solistė Juoze Augaitytė. Jos 
iniciatyva šis klubas ir buvo 
įsteigtas. J. Augaitytei daug pa
deda Snieguolė Jurskytė, energin
ga klubo vicepirmininkė. 

Br. Vaškaitis 

KANADOS 2INIOS 
Hamilton, Ont, 

GRANDIES KONCERTAS 

CLEVELANDO 
Ž I N I O S 

LB C L E V E L A N D O 
A P Y L I N K Ė S S U S I R I N K I M A S 

fvyks gegužės 7 i , 4 vai. p . p. , 
parapijos žemut inėje salėje. Sio 
metinio sus ir ink imo programa: 
valdybos i r revizijos komis i jų 
pranešimai, r inkimai ir ate i t ies 
ve iklos klausimai . 

LB C L E V E L A N D O 
A P Y L I N K Ė S V A K A R O N Ė 

Gegužės 12 d., penktadienį, 
8 vai . vak. Dievo Motinos N u o 
la t inės Pagalbos parapijos ma
žojo je salėje. V i k t o r a s Mariū-
n a s kalbės apie K. Almeno ro
m a n ą "Sauja skat ikų", g i t a s 
romanas j a u ne k a r t ą buvo įvai
r iai prisimintas k i t o s e vakaro
n ių diskusijose. D a b a r te ik iama 
p r o g a vien t ik a p i e jį pasikal
b ė t i Visi mielai laukiami. 

( v m s ) . 

A T E I T I E S K L U B O 
V A K A R O N Ė 

J i įvyks g e g u ž ė s 5 d., 7 : 3 0 v. 
v a k . mažojoj s a l ė j , kalbės kun . 
Gediminas Ki jauskas t e m a 
"Laisvė gyven in io labirintuo
se" . Visi kvieč iami ats i lankyti . 

P E N S I N I N K U K L U B O 
S I E J I M A S 

CL A S S I F IED G U IDE 
I E Š K O N U O M O T I 

Reikalingas 5 kai n b. butas 
nuo biri. 1 d. BrHgeporte. Skam
bint po 5 v. v. teL 247-1459 

MISCELLANEOrS 

iTairtg prekių pasirinkimas nebran
giai iš moša sandelio. 

OOSM08 PARCELS EXPRE88 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
SSSS S. Halsted St* CtricaKO. OL «OS66 

I M I W. «Mb SC, Chica^o, III t 0 8 » 
Take*.! MS-S7S7 — J54-S320 

Vytautas Valantinsa 

illlimilIflUiHIlIlIlIHIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlI 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 376-5996 
HIHHtIllllllimtIlllllltItl'HtIHMIlHimilli; 

I Š M OMOJA.HA — FOS KENT 

Išnuom. Ciceroje moderniškas ap-
šild. 4% kamb. butas (2 mieg.. dide
lis salionas). 1-me aukšte. Suaugu
siems- Jokių gyvuliukų. Mažiau 260 
dol. mėn. Skambint po S v. v , šettad 
ir sekm. visą dieną tel. 868 3198. 

IŠNUOM. Brighton Pke. 4 kam
barių b u t a s 2-me aukš te vy
resnio amžinus gyventojams. 

Skambiai 523-7367 

E E A L E S T A T E 
I I • i . i • I — I 

MARINIS 3-M! BUTU 
3-jų miegamų butas savininkui ir 
2 butai po 2 miegamus. Tvirtas, 
geros statybos namas ir salia tuš
čias sklypas tinkamas statybai. 
$69,900.00. 

ZiratUS-DOMAIKA 
l e L — 434-445© 

R E A L E 8 T A T E 

į v y k o gegužės 3 d., 3 vai . p . p . 
parapijos žemutinėje . salėje . 
J u o z a s S tempuž i s ir apskri t ies 

Balandžio 23 d. Hami l tone kontrol ierius kalbėjo apie nau-
koncertavo Chicagos Grandies į j ^ V\BXIUS namų mokesč iams 
tautinių šokių grupė, ved. I. 
Smieliauskienės. Svečiai beveik • 
dviejų vai. koncerte į sceną išve 
dė 23 šokius, kurių dalį H a m i l t o 

sumažinti . 

iininiiiiiiinnHiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiii 
PACKAGE EXPRKSS AGKNCY 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTIMAI J LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Mafcrtas iš Europos sandėliu. 
MOS \f. 6» St^ Cbicago, m . «062». 

TEL. — WA 5-2787 
UMIUHJIUIIIHIlIUJIIIUiilIiillIllIlUIIiiltl 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraosto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8063 

Sav., modernizuoti 2 po 6 k Mar-
ąuette Pke. 2emi taksai, žema kai
na, geros pajamos. 471-2446 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavi

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

NORINTIEJI 
PARDUOTI AE PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdausti 
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBE 
k- SVEIKATĄ maloniai jums pa
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 6Srd S t , Cbkago, m 

767-0600 arta 778-8371 

* • matų, 2 gražūs butai 
po l į j kamb. .Ąžuolo kabinetines 
virtuves. Brangio* vonios. Įn&oketi 

Oak lAsrae prie 108-4O8 g-«es a i 
PulaskL S kamb. (4 mieg:.). 21 me
tų mūro rezidencija. Įrengtas rūsys. 
Platus sklypas. Dideli* garažas. 

Prie 67-os a i fcedzie J vakaras. 
Mūrinis. 20 metu. 6 kamb. (3 mieg. 
ir valgomasis). Įrengtas rūsys. Cen.tr. 
vėsinimas. Namas geras. "Vieta gera. 

Brokeris P . Žumbakis. 

Tefef. — PK 8-6916 

HELP WANTED VYRAI 

HEAD CUSTOOIAN 
* 

Exp. workmg custodian with res-
ponsibility for supervising house-
keeping duries at a Junior High 
School 12 months, foll time job — 
days. Good fringe benefits. 

W I N N E T K A P U B L I C 
SCHOOLS 

HELP WANTED TTRAI 

D Ž E M I T O R I U S 
Dirbti vieną dieną savaitėje — tik 
šeštadieniai* 
&Ntp4fe į 64. Monola* kleaoniją 

TeL 765-1121 

ASSEMBLY I QUALITY 
OONTKOL / E2LBCTRONIC5S 

No expe«ence needed. WiU tr&in. 
Afisembly of ssaall eJeotronlc parta. 
Ideal fior housewives. Fleacible honrs. 
Good benefits, sinall oompany atmo-
spoere. 
C U i . FOR AFPOIKTMESrr Ml-8800 

T R W 
CO>M >li JiŠ l> I L i>l\ 

<56l Gleun Avenue 
W%eeiing, Ill iaots 

OFFSET PRESSMAN 
2ad saift. BeirfL 40 V e & 2/c. Espen-
eooe necessary. Full or part tune. 
Good working condirions. AS benefits. 

CaJl For Appointment G6&5429 

CaB Gene Kucharski—446-9400 

nas matė pirmą kartą. Čikagiečiai 
paliko labai gerą Įspūdi, nors šok
dami "Šventinę polką" bereika-

iek Čekoslovakijos Jan Palėk, tiek l i n p 5 Pfk e i t ė . m u s t * V™™ t a u ." 
Rytų Vokietijos liuteronų kuni
gas paaukojo gyvybę ne tik dėl 
savo tautų laisvės, bet taip pat 
dėl viso pasaulio žmogaus teisių, 
dėl tikėjimo laisvės ir dėl teises 
laisvai kurti. Jis priminė, kad sku
biai ir ryžtingai turime veikti, 
kad Balys Gajauskas būtų išlais
vintas. Jis buvo kankinamas 25 
m. koncentracijos stovyklose fr 
vėl nuteistas 10 metų kalėjimo 
ir 5 m. tremties. 

Pagrindinė kalbėtoja buvo Ele
na Juciūtė, buvusi Sibiro kalinė, 
knygos "Pėdos mirties zonoje" 
autorė. Publika ją sutiko su il
gomis, triukšmingomis ovaci
jomis. Paskaitininke pastebėjo, 
kad žinios apie Kalantą yra la
bai šykščios, nes okupantas sten
giasi jų neduoti, o kurias duoda, 
yra suklastotos, Juciūtė betgi bio 

K. Mileriui, fabriko laborantui, 
kuris pajėgė apie mūsų mokyklai 
suteikti tiek daug informacijos Į 
fabriko laikraštyje. 

tinius rūbus j pigius trumpus si
jonėlius. Kaip pranešėja Alvyda 
Baukutė paaiškino, ši polka pla
čiai buvo šokama apie Raseinius 
ir Šaulius. Tad, nesinorėtų tikėti,! 
kad mūsų močiutės dėvėtų slaviš
ką antspalvj turinčius rūbus, ku
rie nieko bendro neturi su m ū s ų 
menu. Visus šokius puikiai akor
deonu palydėjo A. Stelmokas. 
Koncertą stebėjo 400 bamiltonie-
čių ir ap. lietuvių. Už tokią pui
kią sekmadienio popietę dėkojo 
Gyvata ro vad. G. Breichmanie-
nė. 

S P A U D A APIE MOKYKLĄ -

Apie lituanistinę Hami l tono 
mokyklą platų straipsnį patalpi
no vietos plieno fabriko laikraš
tis "Stelco Flashes", įdėdamas 
mokyklos vedėjo Kazio Milerio 

T R U M P A I 

— Sunkiai serga V. Burdina 
viČienė. 

— Motinos diena gegužės mėn . 
14 d. 

— Kūlgrindos pastatymą T o 
ronte stebėjo daug hamiltonie-
čių, išsiveždami tik gražiausius 
įspūdžius. Deje, visų bendra nuo
m o n ė buvo ta pati — veikalą 
reikėtų bent pusvalandžiu su
trumpinti. 

K. Baronas 

SIUNTINIAI f LIETUVI 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Chicago, HL 80632. tetef. 927-5980 

TINLEY PK. — BY 0WNGR 
9 rm. raised ranch. 4 or 5 bedrms. 
Panelled family room with a fire-
place. 2V2 batas. Centr. air-cond. 
3y2 car garage, elec, doors. Sidej 
drive. Nice sun deck 532-6598 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Ptaumame fr vaškuojame 
vtsa rflšin grindi*. 

J. BUBNYS — TeL B E 7-6I6S 

grafinių žinių apie Kalantą yra j nuotrauką su mokiniais. 
surinkusi gana daug. Romo tra 
gėdija prasidėjo, kai jis, būdamas 
aukštesnėje mokykloje, ėmė gin
čytis su mokytoju dėl Lietuvos is
torijos klastojimo ir kai rašoma
jame darbe "Kuo aš norėčiau bū
ti", išdėstė savo pažiūras į gy
venimą ir parašė, kad norėtų bū
ti kunigu. Todėl per baigiamuo
sius egzaminus buvo duota jam 
istorijos pataisa. Romas, kuris is
toriją gerai žinojo, pasijuto la
bai įžeistas ir pataisos nelaikė. 

E. Juciūtė vaizdžiai su visomis 
smulkmenomis nupasakojo Ro
mo Kalantos 1972 m. gegužės 17 
d. susideginimą ir vėliau sekusias 
riaušes. Šį įvykį sovietai bandė 
suvesti į kelių girtu chuliganų 
siautėjimą. Laisvasis pasaulis ru
sų melą tuojau suvokė. Lietuva 
buvo pastatyta kovojančioms už 
laisvę tautoms pavyzdžiu. Prele
gentė suminėjo daugybę kraštų 
ir dar daugiau laikraščių, kurie 
Kauno įvykius išaiškino ir su-

E T N I N I S SAJCDIS 

(Atkel ta iš 3 psl . ) . 

goję ir kaip pakeisti valdžios a-
buojuma, sprendžiant šią proble
ma. T a proga buvo tariama
si ka ip išgauti finansinę paramą 
reikalinga mūsų klausimams ii-
-^ąpxL P r i ė m ė pravedė p;of. 
td. MarcirJak, Lojolo; Universi
teto Institute of Urban Life ve
dėjas ir etninių klausim? Judinto-
j«s Chicagoįe. 

Laikraštis pažymi, kad šešta
dienis yra mokiniams laisvas n u o 
pamokų, tik ne lietuvių ki lmės , 
kadangi beveik 80 lietuvių vai
kų vyksta i Šv. Juozapo mokyklas 
pataipas, kur vyksta lietuvių kal
bos, istorijos, geografijos ir kt. pa
mokos. Straipsnis gan plačiai su
pažindina 16 tūkst. darbininkų 
su litaunistine mokykla ir pa
vergta Lietuva. Padėka priklauso 

S 0 P H I E B A R Č U S 
BAPIO ŠEIMOS VALANDOS 

Vtaos programos H WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Seitadienį b 
aekmad. nuo 8:30 Ud 9:30 w. ryto. 

Tėte*.: 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAFLEWOOD AVE, 
CHICAGO, 1 L L 60820 

iiiiiiiHiiiiHiiHiniiiiiiiainii 
10<fc — 90% — 30<^ pigtaa mokėsite 
až apdraada nuo ugnies Ir Mitomo-
bCtto pas rmm 

F B A N K Z A P O L I S 
a » « t t West ».>tii Street 

Chicago. niinoia 
Tnlef. G \ 4-SSM 
IftMtHHEHIlIHIilIHIlHlllllllim 

tiimmmitiimiimiimfiitttutmmimmi 
NAMŲ APSITVABKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

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

Telefonu 476-3950 
tfntffmttNtifiittfNiiiuntntiitfi 

imtHHimif ntttmsiuiir imittiinimiHiaa 
M. A. Š I M K U S 

KOTART PtTBUO 
DfOOME TAS SERVKM 

4280 8a. Mapknroot, teL 2&4-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

FULIETTBfiS PRAATMAI tr 
- fettokte Mankai 

IIHttHHlll 

MAKOLTETEC P ARK 
2-,Uj tartą po S rateg. m9WĖk U 

metų senumo. Atskiros šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir BocfcweH 
$56^00. 

BTJTŲ N TJOMAVlMA£ 
Namo pirkjma» — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ava. — 178-2333 

W E L D E R S 
&PRAY P A I N T E B S 

FaBy Esperieaced 
AGood Pay and Benefits. 

Apply 2801 Roosevek Road. 
Broadvie«r, Slinois 

Look for s i g a : CMCI 

343-6630 and 6631 
Kąaml Opportua:ty Emplorer 1C./F 

AUTOMATIC 
S0REW MACHrrtE OPER. 
Expd Brown and Sbarpe single 

spindle or Acme-Gridley multiple 
spindle set>up/operators needed 
for day and night sbifts. Immedi-
ate opesuags or apply now and 
start after your vaeation. Over-
time shif t bonus. Paid medical and 
penskm plan. 

HLTNT SCKSm k StFG CO. 
4117 N. KBpatrieb 283-6992 

O P n C I A N — M A N A G E E 
$270.00 

For Berwyn. 5 days , hoepitali-
zation. Apply: 

L E V E L OPTICAL 
6 9 E. MadLson TeL 23&3S32 

HELP WANTBD — ftfOTEBVB 

Reikal inga vyresnio a m i . m o t e 
ris buto va lymo darbui 1 die
ną savai tė j . Kalbėt angl iškai 
telef. 274-5833. 

Brightoo Parke: 21 buto mūr. Nuo
mininkai patys šildo. Daugiau kaip 
$36.000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
tų pajamos. 

. . . . . . ... 
Maruuette Parke: Didelis mūr. 6 

kamb. bungalow. Gazu šildomas. 
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37.500. 

Tarime piffcejų — trUcsta 
25 meta) kai be pertraukos 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Papractoa. Radijai 

Sterao tr Oro Vėsintuvai 
Pardavimai tr Taisymą* 

M I G L I N A S T f 
2346 W «Stb St.. tol 776-1486 

PASSBOOK 
SAVINGS 

Q a a r t e r l y 
OUII tAVINOO 
comncATitT^i^ 

•ARNUPTO 

usfor 

ATOURIOW RATU 
V.ITH REPAVMfNT 

TO FIT YOUR I N C O M ' 

INSUREO 

Mutual Federal 
Savings and Loan [£ 

Va WB$T OTLMAK »OAD 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis pVačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

P A R D A V I M U I 

jame lietuviams ir ]ų 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Incame Taz 

2951 W.63rdSt 436-7878 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Mar-
tv&rfcLngHin 

miniiiiMttiiitiiifiiiiintiniimiiiMiuiiiiit 

PARDAVIMUI MOTORAI 
Tuthne 4 motorus, labai gera

me stovyje, kurios galite jsigyti 
labai pr.ainama kaina. Firmų var
dai 'r spedfikacijoa- yra i^kaačoa: 

L, Wfstfa)įii»ftie taotor. S paaae, 
1& BLP., 60 eydes. 220-246 V. — 

$15J0O 

. r r l . V 4 f l r a r . f - e f a t « V I 

Z*ff ^ > 1G0 m$ SUBURBS SIHCE M j j * J 

2. Kimbfe Motor, l 
00 eyHes, 220 V. 
S. RiroMe Motor, S phase, 1 H.P, 
60 eycles, 220 V. $15.00 

4. Lotris Alis IndtKtlon Motor. $ 
pfaaae, 5 ttP... 60 c y d e , 220-240 V. 

$85.00 

Dtdeiis Ir 
ųuette Parke gabiam ir 
žmogui. Pigus. $16,900. 

Lietuvių mėgiamoj austa), netoli 
nuo Chicagos. prie ežero dideks na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui $45,000. 

RVOoCfDtB i 9 flMQ| flSBaPO ttfUHM 
2 butai ir profesionalui uuksus ofi
sai patalpa. Daug priedų. Vieta Mar
uuette Pke. Aukšta kokybė. 2ema 
kaina 

S kamb. naujo tipo mflr. tuunan 
n* garažas. Centr. oro Šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti tr 
nupirkti už $28,850. Marąuette Pk. 

4 vieaetų storas Ir garažas. Mar
uuette Parke. Naujas gazu Šildymai. 
Na&le atiduoda už $36300. 

5 kamb. labai modernus mūro as
ams ant plataus sklypo, tinkamas 
Seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 

'/> H P I Kedzie $39300. 
1530 j Grafas pastas sMysss tr garą** 

' Marquette Parka. Vertingas pirkėjui. 
Tvirtas 2-jų aukso? maras. 2 butai 

ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga 
ražas. Savininkas nsaflesdo td 
438500 Marąuetts Parka. 

Gerk Receptionist 
Well groomed person with pleasia? 
peraonaUty to work in emali pleasant 
air condiUoued tv/o giri Office. Prefer 
a matinre person who has a good fi-
?ure aptitude aod type 46 w.p.m. Job 
haa a variety of interesting d uties. 
Paid medicai and life insurance pins 
other beaefits. Good startine aalary. 

DRELtK MANI"FACrCRIVG 

OOMPANY 

7301 So. WoodUwB Ave, 

CbkagcTlL 60619 — TeL 667-3*02 

COOK TRAINEE 4c DIETARV AIDĖS 
needed for Fox Valley Nursing Cen-
ter in S. EIgin. ffi. Under new man. 
agement Tbose applying mušt be 
thorougb m Engnsfa and have own 
Traosportatjoa. Contact Dletkaaa 

•97-3310 

F & CTO R Y H E L P 
SH EET M ET AL 

f ABRICATOR - ASSEMBIER 
Excellent growth opportunity for per- , 
aro interested in steady aheet metai 
work ln a clean environment. Ex-
perience viii be he}pful, bat not ne
cessary. Good st&rting aalary and 
oompany benefits. Apply in person; 

VVAC INDUSTRIES 
627 N . Albany. C h k a g o , n 60613 

TOOL ROOM MACHllflST 
Expanding busmoss needs full time 

į experiencer' machmist to make and 

f efetauokite — 

LU 5-9500 

DRESSMAKER 
Ezperienced 

NEEDED AT ONCE. FULL TEME. 
TOP WAGES. 

O^dugai Ave. Lorauon) 
Cafc 0S44622 

After 7:69 PJL - 9464522 

CLE38K - B E C E P T I O N I S T 
Busy service center. Ligfat typmg, 
fUing, bandle customer service in-
ąuirfes. Permanent. Good salaiy and 
benefits. International corp. 0"Hare 
erea, 

CaB — 582-3242 

Secretary-Legal 
Por mediuro sized Loep firm, wfll 
train person with good akins, ex-
ceilent benetite. 

TeL — 296-1896 

repair produetion machiaery. Mast 
read bhie prints. Call or appry. 

WOODSIDE ENGINEERING CO. 
9211 Cherry Avemie. Franklia Pk, DL 

TEL. — 4>S-9410 

LNGINEERS / DESIGNERS 
DRAFTSMEN 

Mocfc.. Elec^, dKm. 
Let your espertis^ determiae your 
salary. 

Excelient oompany benefits. 
Send Resame ar call: Joe DePergoia 

VENTURE DėSiGN, INC. 
9198 S. Harlero Ave. 

Sammit, IL 69S61 — 4584123 

PLASTIC 
FOREMAN 

Expanding moider has immodlate 
opening for experienced Plasttc 
Foreman with nunimum of 5 years. 
Top pay and company paid bene
fits. 

plrant: 6784171 
Fuaklia Park, Illinois 

Eoual opportunity »mpioy«r 

(No Agency Calte Please) 

PLATINKITE 4<DRAUGĄ". 

H E L P W A N T E D — M A L E * F E M A L E 

Yddis Seal bfate 
2625 Wesr 7lsf Sfreel 

M IST-TtaD ar I«7-S534!lsat±: 

MEM — W0MEN — STUDEMTS 
Immediate F U I A . TTME TELEPtW&T< S A L £ 8 

Buay Sales Room for SPOT RAMO BROADCASTING needs pteas-
act souadiig =er. or woniez:. Cocivesient work shįft, 8 \įf, to 
t P lC Idei! for ho2ae*£vae v*toso cižldrcc: oorrje hocie z!tez 
•ebooi. G»u.-.-j&teod cal iry plua ^or?;r>ea WSLL T5L-J3J" •yteTier-

'VjMTifgg stukst *g?piiccticcLi for sU2asa«r vw*} 
5^>W! — 47S^C57 A a i for Mr. Nisacc 

http://Cen.tr


MOSU KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

RADIJO VALANDĖLE 

Radijo valandėlė"Leiskit į tė
vynę" (Lithuanian Broadcasting 
Spa) balandžio 23 dienos trans
liacijoje dalį programos skyrė 
arkivysk. Jurgio Matulaičio at-; 
minimui. Paskaityta J. Vaišno-Į 
ros, MIC aprašyti prisiminimai 
apie arkivyskupo mirtį ir laido
tuves. Radijas gavo laiškų iš 
Amerikos lietuvių R. katalikių 
moterų sąjungos centro valdy
bos pirm. Julijos Mack, Wor-
cester, Mass. Radijas kreipėsi į 
klausytojus, prašydamas, kad \ 
Maldos dieną,skelbiamą Moterų 
sąjungos, visi jungtųsi į bendrą j 
maldą.kad arkivysk. Jurgis Ma
tulaitis būtų greičiau paskelb
tas šventuoju 

Artimiausia proga — radijo 
valandėlės "Leiskit j tėvynę" 
gegužinė įvyksta gegužės 6 d. 
prie Blakely Mountain užtvan
kos — Stephens parke. Pradžia 
12 vai. Visi maloniai kviečiami 
pabendrauti pavasario gamtoje. 
Bus plokštelių šokių muzika, 
veik« loterija. Radijo valandėlės 
vadovybė kreipiasi su prašymu 
j klausytojus, jei kas galite kokį 
daiktelį padovanoti laimėjimam, 
būkite malonūs pranešti šiais te 
lefonais: S. Šmaižienei — 321-
9641, A. Krukliui — 624-0933 
arba A Zubavičiui — 767-3359. 

LIGONft 

Arma Borchertienė, Jurgio 
Borcherto žmona, sunkiai serga. 
Šiuo metu guli ligoninėje — St 
Joseph's Mercy Medical Center, 
Cedar St. ir Whittington Ave., 
Hot Springs, Ark. 

J. ZDANIENĖS PARODA 

Julijos Zdanienės meno darbų 
paroda atidaroma gegužės 7 die 
ną nuo 2 iki 4 vai. po pietų 
"Fine Arts Center of Hot į 
Springs" galerijos patalpose — ; 
15 Whittington Ave. Parodą 
globoja Southern Artists Asso- | 
ciation, kuri, atkreipdama dė
mesį į paveikslų originalumą — 
"painting with needle" paskyrė 
visą gegužės mėnesį jos darbų 
parodymui plačiajai visuomenei. 
Hot Springs lietuviai kviečiami 
parodą pamatyti. 

Salomėja Šmaižieriė 

Providence, R. I. 

—Vasario 16-tos minėjimas į-
vykęs vasario 19 d. Providence 
dalyvių skaičiumi nebuvo gausus, 
bet Worcesterio šaulių būrio da
lyvavimas pamaldose ir salėje pa
didino iškilmes. Jau antrą metą 
jie mums talkininkauja šiose iš
kilmėse. Po klebono V. Martin-
kaus atlaikytų mišių ir pritaikin
to pamokslo, minėjimas vyko 3 
v. p.p. kun. Jono Vaitekūno — 
parapijos salėje. Programoj p. A. 
Vasaitis iš Thompson, Conn., sa
vo 20 min. žody padare žvilgi į 
Lietuvos praeitį, dabartį ir mū
sų uždavinius jai pagelbėti. Solis
tė Marytė Bizinkauskaitė, jos tė
veliui akomponuoįant savo ta
lentingu balsu, puikia išraiška 
padainavo 10 dainų ir visus da
lyvius giedriai nuteikė. Gal pir
mas atvejis, kad tokioj mažoj 
kolonijoj Lietuvių bendr. suau
kota 361 dol., Altai 123 dol. ir 
Tautos fondui 97 dol. Viso net 
581 do!. 

— Balandžio 23 d. toj pačioj 
salėj buvo suruošta Balfo vaka
rienė. Programą atliko Brockto-
no 30 asm. Tautinių šokių an
samblio "sūkurys" dalyviai. Pa
stebėtina, jog į šį parengimą at
silankė dešimt šeimų net su savo 
vaikais, kurie yra lietuvių kilmės, 
bet ilgą laiką nebuvę lietuvių pa
rengimuose. Jie retfkė didelį pa-
siter-jrfnferią gardziaodamiesi lie
tuviukais patiekalais ir stebėdami 
tautinius šokius. Padėka pri-, 

klauso programos atlikėjams ir jų 
vadovams. Balfui liko pelno per 
500 dol. 

— Gyvai čia veikia vyresnieji 
ir jaunesnieji vyčiai: reguliariai 
daro mėnesinius susirinkimus. Jų 
iniciatyva plačių mastu organi
zuojama gegužės 25 d. Maldos 
Diena už Lietuvą. 

—Prieš porą metų veikęs Bi-
centennial Gommittee persiorga
nizavo ir aktyviai veikia kaip 
Heritage Gommittee: ruošia kū-
čias, suruošė porą parengimų 
Liet. Klubo salėj, yra suplana
vęs spalio mėn. pradžioj atkvies
ti "Grandinėlės" šokėjus iš Cle-
velando. Jau gauta šiam reiklaui 
ta pati koncertų salė, kurioj vyko 
"Čiurlionio" ansamblio koncer 
tas. Šis komitetas organizuoja spe
cialių autobusą vykti į Torontą 
Dainų šventę. 

— Specialioj rinkliavoj Lietu

vių Religinei šalpai surinkt* 146 
dol. 

kum 

Inž. P. Vario medžio dražinys Pa
vargėlis. Drožinio aukštis 10 colių 

A, A. HELEN A. MIKUTCKI 
Gyveno Valparaiso, Indiana. Anksčiau gyveno Chicago, 18-tos 

ir Union Ave. apylinkėje. 
Mirė geg. 3 d., 1978, 4 vaL popiet, sulaukus 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Helene Carter, gyv. Valpa

raiso, Ind., 4 dukterėčios, 2 sūnėnai, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Velionė anksčiau priklausė Dievo Apvaizdos ir Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijoms Chicagoje. 

Laidojama penktad-, geg. 5 d. 9:30 vai. ryto bus išlydėta j Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines Chicagoje 

Nuliūdę: Duktė, dukterėčios ir sūnėnai 
Laidotuvių direktorius Carl Edmonds, Tel. (219) 926-1330 

A. t A. RIMA UTARIENĖ 
MALETATTĖ 

Gyveno 4126 S. Rockwell Street, Chicago, Illinois. 
Mirė geg. 4 d., 1978, 3 vai. ryto, sulaukus 39 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Obelių parapijoje, 

Kriščionių kaime, Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vitalis, tėvai Akvilia ir 

Petras Maletai, vyro broliai su šeimomis. Dėdė Jonas Kišūnas 
Kanadoje, dėdės, pusseseres ir pusbroliai Lietuvoje, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 2 vai. popiet Gaidas ir Dai-
mid koplyčioje, 4330 S. California Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 8 d. iš kop'yčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Vyras, tėvai ir kiti giminės. 
Laid. direkt. p . Gaidas ir G. Daimid tel. 523-0440 

- . • . . . . - j . , . - • - j . , • . 

A, f A. JOSEPH ZAKARAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė geg. 3 d, 1978, 11:30 vai. ryto, sulaukęs 86 m. amžiaus-
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Bernice Veraitis, žentas 

Joseph, Josephine Martinkus, žentas Bruno, ir Stella Eshkon, žentas 
John, 9 anūkai, 8 proanukai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a. a. Josephine ir a. a. Natale. 
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3 vai popiet Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 71 Street 

Laidotuvės Jvyks pirmad, geg. 8 d. iš koplyčios 9:15 vai- ryto 
bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę Dukterys, žentai, anūkai ir proanukai. 
Laid. direkt. Donald A Petkus — Tel 476-2345 

Pranešame giminėms, draugams Ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
geg. 2 d. Lietuvoje mirė mūsų myttma mama h* močiutė 

A. A. 

MARCIJONA BARTULIENĖ 
Laidojama šeštadienį, gegužes 6 dieną Tauragės kapinėse. 
Šv. Mišios už jos sieią bus atnašaujamos Chicagoje T. Marijonų 

tooį-čioje geg. 6 d., šeSfcad., 7:30 va!, ryto. 
* PasSieta s£Mc: IX**ė 0=a Rudaitkae F!or!<to*e, : sOnOs Jo-

2*s C&cstgoje S Srocto lasKJoJe, dalti 3zU Ir XSBQ bei Ją Zėt-
-et Lietuvode. 

A. f A. 
D-rui PETRUI BUINAUSKUI minis, 

skausmo prislėgtai žmonai ALDONAI, dukrai ALDO
NAI bei j :* VYRUI, sūnui PETRUI ir kitiems arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

Cecilija Mačiuliene 
Liusš ir Kęstutis Laskauskai 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gegužės mėn. 5 d 

A. t A. VLADUI SKIRMUNTUt mirus, 
įo žm:nai AGR. JULIJAI MARKtJNAITEI-SKffiMūN-
TIEHEI, DUKROMS, SŪNUI ir jų šeimoms reiškia 
gilią užuojautą ir kartu liūdi 

Lietuviu Agronomu Sąjunga 
Chicagoje 

A. t A. JONUI MALIORIUI mirus, 
jo žmoną GENOVAITĘ, dukras VIDJį, ŽIVILĘ ir VI
LŪNE su seimą ir sūnus GEDIMINE ir JONĄ nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Sofija ir Norman Burstein 

A. t A. JONAS SPACkAUSKAS 
Gyveno 7619 S. Campbell Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė geg. 2 d., 1978. 8:30 vai. vak., sulaukęs 89 m. amž. 

Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, 2ygaičių valsč. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zuzefa. sūnus Jonas 

su šeima, žentas Stasys ČSužas su šeima, ir giminės Lietuvoje. 
Kūnas pašarvotas Petkaus ilarąuette koplyčioje, 2533 W. 

71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 6 d. iš koplyčios lfl vai. ry
to bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėta* į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, šonas, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt Donald A. Petkus, teL 476-2345 
- - -- -. - » A / . ^ f c 

A. f A. PETRAS DIMGAILA 
Gyv. 935 Bell Ave., Niew Buffalo, Mich. Anksčiau gyv. Chicago, IU. 

Mir€ geg. 1 d., 1978, 1:20 vaL popiet, sulaukęs 72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Jakubavo kaime. 
Amerikoje išgyveno 28 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona, 2 sūnūs, Liudas 

ir Rimas su šeimomis, brolis Stasys su šeima, gyv. Hot Springs. Ar-
kansas, Lietuvoje 2 broliai Pranas ir Feliksas bei sesuo su šeimomis, 
ir kiti gimines, draugai ir pažįstami-

Priklausė" Union Pier Lietuvių dr-jai ir Saulių Vytauto D. Rink
tinei (Chicagoje). 

Kūnas pašarvotas Chicagoje Petkaus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St 

Laidotuves įvyks šeštad., geg- 6 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą Po pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti labdarai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Laid. direkt Donald A Petkus — Tel- 476-2345 
Nuliūdę: 2mona fa* suniks sa šeimomis. 

f 
TEATRINIO VARGO KELIAIS 

Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi Spaude Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaiaa su persiuntimu $1030. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 t ? . 6Srd S t , Chicago, DL 60629. 

Mielam bičiuliui 

A. t A. VLADUI SKiRMUNTUI 
iškeliavus amžinybėn, gilaus skausmo prislėgtus 
brangią p. JULIJĄ, dukras AUŠRELĘ, DAINĄ ir sūnų 
JONĄ su šeimomis bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime. 

Aldona, Albertas Tamošiūnai ir šeima 

E U D E l K l S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

90VYDAS P. GAIDAS Ir GERAL9AS F DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 9852 

4605 0? South Hermltage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTERN ME. 

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

PETKUS 
TĖVAS IR S 0 I I U S 

MARQUETTE FUNERAL H O M E 
rBYl MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tol. GRovenliHI 6-2345-6 
410 So, 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKST* AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTLTViy DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. LJTUANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAvVICZ) IR SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE Vlrgtais 7-6672 
2434 W. 69th STREET TeL REpablic 7-121S 
11028 Soutbwest ffighw»y. Palos FffiK HL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette S-S572 

JURGIS F. RUDMIN 
$319 SO. LJTTANICA AVE. TeL YArds 7-11S8-S9 

POVILAS U RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STEfET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - SUTKUS 
1446 SO. 50tt AVE, CICERO, ELL. TeL OLympfe 2-1003 

•V 
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o DRAUGAS, penktadienis, 197$ m. gegužės mėn. 5 d 

X Loreta Stukienė, Vyčio" 
žurnalo redaktorė ir dr. Jokū
bas Stukas, vedėjas Seton Hali 
kolegijos tarptautinių prekybos 
mokslų skyriaus, buvo atvykę 
į Chicagą. Loreta yra čikagie-
tė; jos tėveliai Kaseliai gyve
na Brighton Parke. Loreta at
vyko būti brolio dukters 

baigėme spausdinti S t Drko į tvirt inimo sakramento mama.. J ą " p a ž j i . t a m e k a i p * ^^jaugią 
studiją apie Vyriausiąjį Lietu- K^P visada, Stukai aplanko j <.Egiutės" redaktorę. šiuo me-
vos Išlaisvinimo komitetą. Šian- ' Draugo" redakciją. Ir šį kar- j ta - E g I u t e s - redakciją sudaro 
dien pradedame spausdinti ra- *1 nusipirko už 50 doL v e r t e s , veikli ir energinga jaunų moti-
šytojos Kotrvnos Grigaitytės *•&!« * k i tTi lie'uvifikų reikme- j n ų gmpb Chicagoje. Jos yra 

nų, Dr. Jokūbas yra kasmeti-; pasidalinusios medžiagos telki-
nis dienraščio garbės prenume-, m ą a t s k i r o m i s sritimis ir labai 
ratorius, jis daugiau kaip 39 

X *T>rango" atkarpoje vakar 

Chicagoje 
ir apylinkėse 
VIEŠNIOS IŠ PUTNAMO 
Vyriausia "Eglutės", lietuviui 

vaikų laikraštėlio, redaktorė se
selė Cnutė Mikailaitė yra viena 

I iš jauniausių seselių Putname. 

apysaką "Gunda, Gundele". 

X Pasaulio lietuvių archyvas 
visuomet maloniai priima atlie- Į metų veda savaitinę radijo pro-
kamą lietuvišką arba apie Lie- i gramą "Lietuvos Atsiminimai", 
tuvą knygą, laikrašti a r kitą.New Yorke. Stukai gyvena 
kokį leidinį ir juos komplektuo-! Mountain Side, N. J. 
ja, saugoja. Per ilgesnį laiką Į X vienos lietuvių iškilios or-
atsiranda ir tų pačių leidinių 
dubletai, perteklius. Archyvas 
dubletais keičiasi su kitomis in
stitucijomis ar asmenimis, siun
čia net j kitus kontinentus. Daž
nai atsitinka, kad kas nors kom
plektuodamas savo periodiką 

ganizacijos vadovybė (prašo pa
vadinimo neminėti) Amerikoje, 
prisiuntė "Draugui" malonų laiš
ką su linkėjimais ir pridėjo 50 
doL auką spaudos reikalams. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Chicagos Aukštesniosios 

rūpestingai ją renka, parūpina 
ar pačios sukuria. Tuo būdu, 
vyr. redaktorei darbas žymiai 
palengvėjo. 

Redakcinę grupę sudaro: 
gamtos skyrius — I. Grigaitie
nė, kalbos — L. Šalčiuvienė, pa
sakų — A Vygantienė, muzi
kos — M. Maže'kaitė-Utz, dar
belių — J. Zubinienė. 

Reikia tik dėkoti Dievui už 
čių jaunų motinų pagalbą ir 
prašyti, kad jų ryžtas dirbti 

klausia, ar Archyve nėra atlie- j ft^Hmisakos mokyklos visuoti- j jauniems, priaugantiems lietu-
kamo to ar kito numena Jei ^ susirinkimas kviečia
t e yra prašytojui nusiunčiama.; m u & ^ 13 d. 9 vai. ryto 
Cikagisfaai kurie norėtų papu-i J a u n i m < > ^ ^ ^ k a m b a r v j e . 
dyti savo komplektus arba p a - ' T ė v a i ^ m o t i n o s ^ ^ ^ 
sikeisti leidimais, prašomi at-, ^ d a J v ^ a u t L 
v 3 * t l x Jūratė Tautvilai!*, pritar-

Dalia svečių "Draugo" romano premijos įteikimo iškilmėse, Jaunimo centre, Chicagoje 
Nuotr. Gedimino Janulos 

1 š AR"T r I R T O L i 
~zr i. .Jt^u^i*. .:AZ. 

tre) šį šeštadienį tarp 12 ir 2 
vai. p. p. 

x Jono šoliūno paskaita apie 
soc'alinį draudimą bus šį sekma
dienį gegužės 7 d., 2 vaL po pie
tų Jaunimo centre, 203 kamba
ryje. Kviečia Liet. Kat. Moks- pigianmi ir jų išpardavimo pro-
lo akademijos židinys. j 8*. ^ie čikagiškiai atvyko į 

Į "Draugą" ir įsigijo įvairių kny-
X "Draugui" prisiuntė aukų:igų už didesnes sumas: Marija 

viukams neišblėstų, o tęstųsi 
dar ilgus metus. 

Seselės Onutės veikla yra ga
na šakota. Be jos neišsiverčia 
ir vasaros stovyklos. Ses. Onu-
t^ talkina ses. Ignei Marijošiū-
tei, ruošiant stovyklų progra-

"Neo-Lithuania,, ruošiamame | mas, organizuojant stovyklų li-
motinų pagerbime gegužės 7 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. Vi
sus kviečiame dalyvautu 

x Pasinaudodami knygų at-

1 A. VALSTYBĖSE 
• Buf falo Lietuvių klubas, 

laimėjimą ir pažymi, kad ši;vietų. Kiekvienais metais va-
apylinkė Kanados parlamente sąrą, spūsties metu vienu laiku 
yra atstovaujama 86 metai kon- į susitelkia net ligi 100.000 va-, 

icuris veuaa ir kaip LB apylin- s e k t o r i ų . Apylinkė yra anglo- i sarotojų, atvykusių iš tolimų j Šventų žmonių gyveno nepaly 

LIETUVIAMS KATALIKAMS 
PASAULYJE 

Nevienas lietuvis katalikas 
pokalbiuose ir laiškais išreiškia 
pageidavimą, pagreitinti Dievo 
Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos — kanonizacijos 
bylos eigą, pradėti tokias bylas 
asmenims, kaip arkivyskupai 
Teofilius Matulionis, Mečislovas 
Reinys, vyskupas Vincentas Bo-
risevičius, prof. Dr. Pranas Do
vydaitis, dr. Ignas Skrupskelia 
ir daug kitų kunigų, vienuolių, 
pasauliečių. Yra kuo džiaugtis, 
kad mūsų žmonėms rūpi tokie 
Mausimai. 

Tačiau reikia žinoti, kad jo
kia šies rūšies byla negali būti 
pradėta, juo labiau negali būti 
sėkmingai užbaigta be pakan
kamos medžiagos apie asmens 
gyvenimą darbus, raštus, laiš
kus, jo dvasią, mūsų kontak
tus su juo kitame pasaulyje. 

P. L. K Bendrijos valdyba 
prašo kiekvieną lietuvį surinkti 
paminėjų ir kitų panašių asme
nų laiškus, raštus, užrašytus 
savus atsiminimus surinkti ir 
viską siųsti adresu: Dr. P. Ka
ladė, 663. E. 7th St., So. Boston, 
Mass. 02127. 

kė. Vasario 16-sios proga krei-

dama gitara, dainuos korp! 

saksiška, bet prof. R. Vaštokas Rusijos vietų. Tada kiekvieną; ginamai daugiau, negu yra pa-
pėsi į vietos laikraščius su pra- t U d s i b ū t i 1 $ , ^ ^ t Kanados I dier.ą kaip skelbia "Švyturys", i skelbtų palaimintais ar šventai-

P. Zelba — 5 dol., A. Vieskalnis 
— 4 doL, O. Mikėnas ir E. Slie
kus — po du doL Ačiū. 

X Hamiltono Mergaičių Choro 

ir Augustinas Zigaičiai, Jonas 
Palšis, K. Matkevičius. Antanas 
Urbonas. K Griškus. Galinda 
Šilingaitė. Aldona Stropienė, 
kun. F. Kireilis, Juozas Senkus 

"Aidas" ir operos sol. Kimo 1 J o n a s žadeikis. Aleksas Kun-
Strimaičio koncertas įvyks ge
gužės 21 d., sekmadienį, 3 vaL 

šymu vedamąn strapsių skirti, parlamentą Tai butų pirmas! vasarotojai suvalgo: 24 tonas 
Lietuvos dabartinei padėčiai. U e t u v i s Kanados istorijoje, pa-'duonos, 10.5 tonų mėsos ir deš-
nusviestL "Buffalo Evening t e k ę s -% š l a m e n t ą ir dargi iš 
News vedamųjų redaktoriui at
sisakius vedamąjį parašyti, bu 
vo kreipcasi į laikraščio vyriau
sią leidėją (prezidentą), kuris 
ne tik savo pažadą vedamąjį pa
talpinti išpildė, bet dar ir repor-

| teri su fotografu į minėjimą at
siuntė. Bendrai Buffalo laik-

angliškosios apylinkės. 

AUSTRALIJOJE 

šiais. Patirtis sako, kad nė vie
nas nebuvo paskelbtas palaimin
tu ar šventuoju be tikinčiųjų ros, 7 tonas daržovių, 3,5 tonų 

bulvių. Išgeria: 12 tonų pieno, ! m a s i u intensyvios maldos, pra-
6 tonas kefyro, 9000 litrų limo- \šant DIevj* parodyti vienokį ar 
nado, 1500 litrų giros, 1100 to-1 ̂ °kį ženklą, kad asmuo yra 

— Ignas Alekna buvo pagerb-1 nų mineralinio vandens, 90001 palaimintųjų tarpe. I r mes lie
tas jo 70 metų amžiaus sukak-! litrų alaus. Vasaros metu Pa-; ^ ^ a i supraskime, kad vien 
ties proga. Sukaktuvininkas — i 'anga aptarnauja 60,000 žmonių, I laiškai, prašymai Apaštalų 
žymus visuomenės veikėjas ir į Šventoji — 10,000, likusius va- j S 0 8 ^ paskelbti palaimintu ar 
laikraštininkas, kultūrininkas.j sarotojus — kitos apylinkės' šventuoju kuri nors lietuvį ne-

rascuose Lietuvos re ikau bu- J i s į,. j o ge^os ^ ^ 1 visą laiką i vietovės. Jūros paplūdimys bū-; b u * sėkmingi be mūsų pastan-
vo patą.pmti vienas vedamasis a k t y . . - a i reimasi ^ o m e n i - 1 na perpildvtas, pakrantės už-1CT surinkti visokią naudingą 
straipsnis,, keturi informaciniai n i a m e gyvenime Minėjimą su-' teršiamos įvairiomis atliekomis :t*m reikalui medžiagą ir be 

ruošė Australijos Bet. fondo'bei šiukšlėmis. Lietuviai iš m u S u m a l d u , P a š a n t ženklo, 
valdyba ir Melbourno lietuvių! savo išteklių turi išmaitinti i k a d ^ ar kitas asmuo yra pa
namai. [ tokį didelį "svečių" skaičių. \ laimintųjų skaičiuje. 

drotas, J. Damijonaitienė, D. 
Čarauskienė. Ciceriškiai — B. 

popiet Jaunimo centre. Chorui I Martinkus. Julius Paulėnas, Sa-
vadovauja Jonas Govėda. Ha-h o m ^ja Maksvytis, Jonas Deke-
miltono mergaičių choras "Ai-j „ s . Taip pat A. DUkas iš India-
das" yra pasirodęs su gastrolė- į n o 8 įr T . Alenskienė iš Le-
mis Europoje ir Pietų Ameriko- j monto. 
je. Bilietai gaunami Gifts In-j x Alė Namikienė, Chicagos 
ternational. 2501 W. 71 St., teL' skantininkių draugovės drausri-1X3iri^ žodį premijos įteikimo metu 
471-1424. Visuomenė kviečia-į n m k ė > a t A m n t ė malonų laišką, X u o t r - G***™™ J 3 " ^ 
ma dalyvauti. Ruošia PLJS; kuriuo draugovės vardu pa-
Ryšių centras ir PLB Valdyba. | dėkojo už gerą skautų.-čių or-

1 straipsniai ir du laiškai redak
cijai Minėjimą dviem atvejais 
žinių me'u perdavė ir Buffalo 
televizijos stotis. Klubui vado- — Skautų "Džiugo" tuntas j 
vau3a dr. Algirdas Gamz:ukas, ^boame gražiai atšventė savo! ~ Vilniaus di l inės metrika-

organizacijos patrono Šv. J u r - ^ 3 8 b i u r a s P 1 ^ ^ 0 r u o š t i s u " 
gio dieną. Gražų namckslą pa-'žadėtinlų vakarones. Sužadėti-
malių metu pasakė kun. P r a . ! n 'ams teikiami "naudingi patą-. aukščiau paminėto adreso. Sie
nas Dauknys. Po pamaldų bu-1 r i m a i " ; politgatovka. Prisime- j lodamiesi mums brangių asme 

Rašytojas Anatolijiis Kairj-s, lai
mėjęs "Draugo" romano premiją. 

o metu 
Janulos 

teratūrinhis vakarus. Ji ruošia 

I sekretoriauja — Romas Masių-
lionis. i 

— ,<The Catholic Review", 
Baltimore. Md., jau kiek anks
čiau įsidėjo ilgesnį straipsnį ^ į^vus koncertas', 
apie prel. Mendelį, ilgametį Šv. 
Alfonso bažnyčios kleboną. 

— Valerijonas Balčiūnas, il
gametis LB darbuotojas ir keb'ų 
LB Tarybų narys, išrinktas; 

Pagal reikalą galės būti pa
skelbti asmens ir adresai rinkti 
medžiagai atskirų asmenų rei
kalu, o tuo tarpu laikykimės 

— Melbourno liet. skautinin-

(pr.). i ganizacijos informaciją' " S k a u - | f a u t ų " 4 r ^ į m a i d > ' n a ' ^ " ! Floridos Auksinio kranto ( P a m - ' n a Sadauskaitė ir Jonė 2itkevi 

kų ramovė savo patroną Šv.j _ j u o z a s Balčikonis ir R. 
Jurgį prasmingai paminėjo lie- į Songailaitė, dailininkai, sukūrė 
tuvių radijo programos metu. | n a u jų tautinių rūbų — kostiu-
Programą įdomiai pravedė Do-,mų projektus. Kuriant panau-

nami ir kai kurie lietuviški į n ų g a rbe, apie juos ne tik kai-
paprociai. , bėkime, o veikime ir melski

mės. 

Pasaulio lietuvių kataliku 
bendrijos valdyba 

J L ^ ^ ^ " * " ? ' ^ ° l f 0 , t i atsiuntė 15 dol. auką Dė-klubas rengia pavasario turny-:. . 
rą SUver Lake Country Chib C ° ^ a | L v , ^ R J a n v n a s , 
gegužes I d., sekmadieni, 1 0 : 3 0 | s h ^ a m a s ^ ^ n prenume-
val ry ta V U . g o l f o niegė^ti: 1Q ̂  ^ ^ 
kr»eciaim n ^ i n t i . F » 8 N » ^ ^ ^ m daiamrt g i r . 
Balta, teL oM-riHO arba P - a ^ . j į . 
Arvydą Karaziją, 687-531L ^ 

(pr.). x BALFo centras prašo vi
sus Chicagos ir apylinkės lietu-

X Albinas Kurkulis, akcijų i vhis paaukoti dėvėtų, švarių, 
brokeris, dirbąs su Rodman * j tinkamų naudoti rūbų ir avaly-
Renshavr, IIM^, patarnauja ak-'nės, kuriuos BALFas nuolatos 
cdjų bonų, fondų bei kitų verty- j siunčia Suvalkų Trikampyje ir 

tybės kebui" "Drauge" p a r e m - 1 d , t g u o ^ kongregacijos maldak-; p a n o B a A } a p y l i n k ė s p i r m i . ; 
nygC. planuoja angliškai kai 
bantiems stovyKlautojams did
vyrių vakarą, ruošiasi at-kų sen
draugių stovyklai. 

Seselę Onutę Mikailaitę pa
žįstame taip pat kaip poetę. Jos 
eilėraščiai neretai užtinkami lie
tuviškoje spaudoje. 

Poeto K Bradūno pakviesta, 
ji atvažiuoja Chicagon dalyvau
ti Poezijos dienose, gegužės 27 
—29 dienomis, kur skaitys savo 
kūrinius. 

Poetė Danguolė Sadflnaitė, 

0KUP. LIETUVOJE 

idota ir etnografinė medžiaga 
čienė, palydint skautiškomis ir! 
Tėvynės dainomis. — Inscenizuoti ir per televi

ziją buvo rodyti kai kurie ra-
Išytojų K Binkio, L Simonaity-

Zubrickienė — ižd. pavad., Ona _ pa jėgos vasarvietės jren- tšs, V. Martinkaus ir kt. kūri-
gimai remontuojami. Ruošiama- i niai. Žiūrovams daugiausia pa-
si sutikti daugybę svečių iš tikęs K. Binkio "Tamošius Be-
įvairių "plačiosios tėvynės", kepuris". 

ninku. Kiti valdybos 
Nijolė Žutautienė — vicepirm., 
Jonas Paikus — ižd., Emilija 

Leonas Butkus — narys. Į 
kontrolės komisiją išrinkti Zig
mas Steponavičius, Julija Oreš-
kienė ir Eduardas Jonaitis. 

KANADOJE 
— Prof. Romas Vaštokas, 

dėstantis antropologiją Toronto 
universitete, buvo nominuotas 

bių pirkime ir pardavime. Susi-j Lenki joje gyvenantiems lie^u- J gyvenanti Putname ir talkinan- j Uberalų partijos kandidatu Has-
domėję skambinkite 9T7-791& jviams. Rūbus galima įteikti t i seselėms jų darbuose, taip tings - Frontenac rinkiminėje 

(ak.) BALFo centro įstaigoje — 2558 p a t atvažiuoja ir dalyvaus Poe-
v «„.„„„•*, T^ .1 ,^ »u— W* 6 9 t t l S t ^ Chicago, DL, telef. Z ; J O S šventėje su savo kūryba. 
X Marąuette Parko Iitaia- 776.7582, darbo valandomis: ^ . . - \ T -

nistines mokyklos Motinos die- p ^ ^ ^ n u o 9 iki 5 vai., . ^ ^ A u g , C n ė 

uos minėjimas įvyksta geg. 6 
d., šeštad., 7 vai. vak. parapijos salėje. Kviečiame visus daly-

šešt. nuo 9 iki 12 vaL (pr.). 
x Panevėžiečių pobūvis įvyks- j x Pavergtų tautų komiteto 

apylinkėje. Jo varžovas Lee 
MacMillan, nors ir anglosaksas, 
gavo mažiau balsų ir nebuvo 
nom nuotas. Prof. R. Vaštokas 
toje apylinkėje yra plačiai ži
nomas kaip energingas kovoto-

vautL ta rytoj, gegužės 6 4 , 7 vai. posėdis šaukiamas gegužės 8 d. I jas prisš atominių atmatų ga-
Tėvų komitetas 

X Audronės - Terra 9 Studi
jos darbų paroda ir išpardavi
mas bus gegužės 6 ir 7 d., šeš
tadienį ir sekmadienį, nuo 11 
iki 7 vai. popiet. Adr.: 2951 W. 
6Srd S t , teL 925-4949. Daugį 
įvairių jaunos menininkės dar
bų. Gera proga įsigyti sau ar 
dovanėlę motinai Užeikite. 

(pr.). 

vak. B. Pakšto salėje. Kvietimų 7:33 vai. vak. Latvių bendruo-
7 r j galima gauti prie įėjimo, (pr.). . menė3 centre, 4146 N. Elston, 

X Chicagos Anglijos - Britą- j C h caS<>Je. 
nijos Lietuvių klubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks gegužės 7 d., 
sekmadienį, 2 vai. popiet Šaulių 

: namuose. Po susirinkimo Moti- į 
nos dienos minėjimas su menine 

I dalim. Vėliau vaišės. Visi klu
bo nariai kviečiami dalyvauti 

Klubo valdyba 
(pr.) 

benimą į Hastings - Frontenac 
apy.inkę. Vie'iniai laikraščiai 
pačiai rašė a p e R. Vaštoko 

CHICAGOS ŽINIOS 
MAŽfcS MOKINIŲ 

Chicagos mokyklose 1981 m. 
rudenį bus 68,000 mokinių ma-:tetas priėmė ir persiuntė sena 
žiau negu dabar. Tą pramato J tui du įstatymus, skirtus su 
Švietimo taryba. 

FRIEDMANO POEZIJA 

x A. a. Domos Šleževičienės 
5 mirties metines minint, šv. 
Mišios sekmadienį, gegužės 7 d., 
9 vai. r. tėvų jėzuitų koplyčioje. 

(pr.). 

X Lietuvon Vyčiai renčia pa
vasario pikniką sekmadienį, ge
gužės 7 dieną Vyčių sodelyje -
salėje, 2455 W. 47 St. Visi j 
maloniai kviečiami atsilankyti, į 
linksmai praleisti laiką. Veiks! 

x Reikalinga raštininkė —į virtuvė ir baras. Šokiams gros ; 

Mutual Federal Savings and A. Ramonio orkestras. Įėjimo 
Loan Association of Chicago. 

347-774?. Vk.) 
auka 1 doL asmeniui. Pradžia 
U vaL ipx.). 

Gyvas p<">kalbig Ciceros LB suruoštame minėjime. Iš k.: A. Markelis, 
buvęs apylinkės pirmininkas, K_ Dočkus, PLB iždininkas ir Valdas 
Ariamlnu, Altos oarys. Vtvotr. J . Kuprio 

Chicagos miesto autobusuose 
iškabinta 1000 iliustruotų lapų 
su šio miesto poeto Richard 
Friedman eilėraščiu "Discipli-
ne". Fricdmanas yra 27 m., 
baigęs Ulinois universitetą ve
dęs mokytoją poetę Darlene 
Pearstein, gyvena Rogers Par
ke, išleidęs poezijos rinkinį 
1 Straight". Jis yra poezijos 
skaitymų direktorius "Body Po-
litic" teatre ir vienas iš leidėjų 
"Yellow Press" poezijos leidinių. 

MA*L\U NUSIKALTIMŲ 

BEVINAS CHICAGOJE 
Chicagon atvykusį Izraelio 

min. pirmininką pagerbė North-
western universitetas, suteikda
mas teisių garbės daktaro laips
nį, bet tuo metu arti 700 žmo
nių, nusistačiusių prieš Izraelio 
politiką, demonstravo prieš uni
versiteto salę, kur buvo iškil
mės. Bevinas gavo Chicagoje 
aukotojų pasižadėjimą Izraeliui 
sumesti 14 mil. doL 

150,000 DOL. SIMFONIJAI 

Meras Bilandic įteikė Chica
gos simfonijos orkestrui 150,000 

kūudy^rnadams' žygiuoti S k i j d o 1 " **+f Chicagos viešbu-
čių mokesčių. Norima šią pir
maujančią simfoniją reikiamai 

SENATAS PRIEŠ NACIUS 
Illinois senato teisinis komi-

kie priemiesty. 
I OHARE AERODROMĄ 
Du Ulinois kongresmanai: G. 

O'Brien ir S. Yates Washingto-
ne siekia padidinti federalinę 
paramą, kad būtų nutiesta grei
tojo miesto traukinėlio linija į 
O'Hare aerodromą. 

ŽYGIUOS 30,000 

Tikimasi, kad gegužės 7 d. 
net apie 30.000 žmonių žygiuos 
Chicagos apylinkėse, tikėdamie
si gauti po 10 et. už nueitą my
lią, nueiti po 20 mylių ir taip 
gauti daug aukų "March of Di-

paremti. 

me3" programai —pagelbėti gi-
Didžiųjų nus'kaltimų skaičius' m u g i e m s ^ defektais. 2ygia-

per pirmus keturis mėnesius ( V J , ^ prasidės 7 vai. r. iš Daley 
Chicagoje sumažėjo 7.4 ?c, pa-1 c e n t ro , Mt. Prospect, Villa Park! paminėti 
lyginus su pereitų metų pirmais j r ( v ^ Tja^n. 

tiiiiiiuniiHiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ką t ik išėjo iš spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

T R Y S D R A M O S 
1. ROTELĖ, 4 v. drama 
2. SAULĖS RŪMAL 4 v. dra

ma 
3. 2MOGUS IR TILTAI, 3 v. 

drama 
Rinkinys dedikuotas nepri

klausomybės 60 m. sukakčiai 

keturiais mėnesiais. Bet vis 
dėlto buvo: 227 nužudymai, 346 
moterų nuskri audimai, 4,632 

UŽSIDARO FABRDXAI 
Hlinoi3 Harvester fabrikai 

apiplėšimai, 2.684 užpuolimai, Illinois valstijoje laikinai užda-
10,303 įsilaužimai, 27,230 va- romi — trūksta dalių. Tuose 
gystės. Automobilių pavogta, fabrikuose dirba nemažai Cm-
8,815, icagos žmonių. 

Kaina su persiuntimu $6.55. 
Užsisakyti: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 
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