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Sunkiausiu Lietuvos 
Bažnyčios metu 

Niekas, gyvendamas už Lietuvos ribų, neturi supratimo apie Lietuvos katalikų gyveni
me 
7 gai. Yra tokia taisyklė, kad kas IR AS ESU PARTIETIS 

ko nežino, neturi teises nei ver- 1952 metais iš Maskvos gar-
3 merus dirbau kaip "Mūsų tinti- Aš abejoju, ar istorikai, ku- laivių plaukiau į Rostovą prie 

Laikraščio" redaktorius. Apie 10 HP r a š v s istorijas apie mus, bus D o n o §į kelionė tesėsi 12 dienų. 
metų buvau "Draugijos" žurna- mus gerai supratę. Yra dalykų, j k l a s e s keleiviai nuo Maskvos 
lo redakcijos narys ir redagavau kuriuos galima tik pergyventi, ^ R o s t o v o fe^ tj e patys (apįe 
to žurnalo leidžiamą priedą "Gy- t** ^ " U neįmanoma pavaizduo- 25 asmens). Didelių draugysčių 
vojo Žodžio Tarnyboje". Buvau U. nebuvo, bet vis tik buvome pa-
Angelaičių sąjungos vadas ir sa- Tam tikra apgaulė apie mus žįstami, sveikindavomės, apie šį 
vo žinioje turėjau apie 90,000 jau ir dabar yra kuriama. Prieš bei tą kalbėdavome. Kas gali ži-
vaikų. 14 metų dirbau gimnazi- 20 metų iš Lietuvos išbėgo ... noti, kiek panašiose kalbose tie-
joje, buvau Lietuvos Kapelionų *) ir kiti. Vatikanas renka me- sos ir kiek tuščios fantazijos, 
sąjungos pirmininkas. džiagą ir apie Lietuvos gyveni- — — — 

Esu parašęs nemaža knygų, mą. Jau keturis kartus lankiausi Vieną pavakarę prie manęs pri-
bet visos mano parašytos knygos Romoje, turėjau šiokio tokio kon- ėjo pagyvenęs vyras ir tiesiai pa-
dabar konfiskuotos. takto su atitinkamais Vatikano klausė: 

sluoksniais ir akivaizdžiai teko — Ar Tamsta esi partietis? 
Nuo 1947 metų valdau Kauno " " ^ į * n e i £ j į " J £ Aš nesusigriebiau greitai ką 

arkivyskupiją, nuo 1949 Vilka- ta"^uprat.mo *£įf£~ ^ * « * > * . ° ^P** 5**™ 5* >au t ę" 
viškiT vyskupija. Daugiau kaip tohk« f * " ^ * ? ^ W sa- * tob;u: 
R «,-,« Lh&T. ^wJ5Ln J v 0 archyvuose apie Lietuvos ka- _ Ir aš esu partietis. Mudu, 8 metus valdžia a lūušiadorių vys
kupiją. 

Katalikų bažnyčios gyvenimas 
(ypatingai Bažnyčios valdymas) 

talikų gyvenimą telkia medžią- kaip partiečiai, galiva atvirai pa-
gą, kurią teikia ... etc. Kada nors kalbėti. 
istorikai tą medžiagą studijuos ir Mano bendrakeleivis klausė, 

tarvbinėie santvarkoje vra tokio- r a š y s i s t o r i J a s a p i e L i e t u v o s k a t a ~ kokios aš tautybės. Jam pasakiau, 
likų gyvenimą. Ir kiek tos istori- kad aš esu lietuvis. Jis sakėsi se sąlygose, kokių niekada nėra . 

buvT Mes neturėiome pavyz- >os b a s objektyvu*? O ,os bus esąs žydas. 
džių, kaip turime gyventi, tvar- "istorijos" ir joms tikės daugelis. J,s manęs teiravon, kas dabar 
kytis, dirbti. Dažnai mums ten- lis žinomus vardus. Red. Lietuvoje yra partijos sekretorius. 
1 j ... - - - - «—' Tam sakiau: Mano jaunystės 
ka vadovautis vien tik intuicija. J a i" ^-IM. » 

Lstorija kada nors vertins, ar *) Cia kan. Stankevičius pamini ke- draugas Sniečkus . 
Stankevičius elgėsi gerai, ar blo- Es žinomus vardus. Red. (Bus daužau) 

LB ATSTOVAI BALTUOSIUOSE 
ROMUOSE 

Washingtonas. — Gegužės 4 
JAV Lietuvių Bendruomenės at
stovai—Alg. Gureckas ir Riman
tas Česonis, kartu su V. Mongar-
du iš National Center for Ethnic 
Affairs, buvo priimti Baltuosiuose 
rūmuose Zbignew Brzezinsko pa
dėjėjo Rytų Europos reikalams. 

Valandą laiko trukusiame po
kalbyje buvo diskutuotos prie
monės užtikrinti Lietuvos Diplo
matinės tarnybos išlaikymą ilgam 
laikui. 

Prašyta, kad didesnis admi

nistracijos dėmesys butų atkreip
tas ir į lietuvius disidentus. Taip 
pat buvo Įteikti dokumentai, lie
čiantys politinius kalinius, B. Ga
jauską ir Šarūną Žukauską. Pa
liesti ir kiti lietuviams rūpimi ak
tualūs klausimai. 

Ta pačia prcga atstovai lankėsi 
Amerikos Balse ir suteikė žinių 
transliacijoms i Lietuvą. 

8 ir ketvirčio mylios ilgumo tiltas tarp San Francisco ir Oaklando 

Liudininkas apie lietuvius 
politinius kalinius 

Gajauskas buvo didelis autoritetas kaliniams savo moraliniu pavyzdžiu 

Hamburgas. — Kronidas Liu
barskis, 40 metų amžiaus, nese
niai atsiradęs Vakaruose, papa
sakojo apie lietuvius politinius 
kalinius, kuriuos jam teko sutik
ti koncentracijos stovyklose ir ka
lėjimuose. Liubarskis, astrofizi
kas, mokslo žmogus, už "Eina
mųjų Įvykių Kroniką" ir įsijungi
mą i žmogaus teinu gynimo są
jūdį 1972 buvo nuteistas penke
riems metams ir juos atkentėjo. 
Tik grįžęs iš Mordovijos stovyk
los ir Vladimiro kalėjimo į są
jūdį vėl įsijungė. KGB jam pa
siūlė arba išvykti, arba kalėjimą. 

Būdamas lageriuose, Liubars
kis susipažino su lietuviais. Tie 
lietuviai kaliniai jam padarė ne
paprastai gerą įspūdį. Lietuviai 
su ukrainiečiais sudaro didžiau
sią tautinių sąjūdžių dalyvių skai
čių. Lietuviai kaliniai, pasakoja 
Liubarskis, yra ypač vieningi, jie 
labiau vienas kitą remia, jų tar
pe mažiausia išdavikų ar infor
matorių. 

Mordovijos 19-me lageryje Liu
barskis artimai susipažino su Ba
liu Gajausku, kuris atlikęs 25-rių 
metų bausmę, prie jo buvo pa
leistas laisvėn Gajauskas, Liubars-
kio liudijimu, buvo didelis auto
ritetas kaliniams savo moraliniu 
pavyzdžiu, didele erudicija ir ne
palaužta dvasia. Kaip savotiška 
išimtis, Gajauskas per 25-rius me
tus lageriuose išliko dvasiškai 
nesužalota asmenybė, išlaikė sa
vo idealistinius principus, nuo

lat plėsdamas savo kultūrinių ir 
mokslinių interesų akiračius. 

Su didele pagarba Liubarskis 
kalba ir apie senelį laisvės kovo
toją Petrą Paulaitį, laikomą jau 
daugiau kaip trisdešimt metų la
geriuose. Kai prieš keletą metų 
Paulaičiui sukako 70 metų, mask
viečiai disidentai telegramomis 
ir laiškais jį pasveikino. Dauge
lio nepažįstamų gerbėjų sveikini
mai, pasakoja Liubarskis, senelį 
kalinį labai sujaudino. 

Liubarskio žmona Galina kali
nių šalpos reikalais palaikė ry
šius su Lietuva ir joje lankėsi. 
Ji pareiškė, kad dauguma lietu
vių kalinių lageriuose yra poka
rio laisvės kovų dalyviai dabar 
jau senyvo amžiaus žmonės, ku
rių artimieji ir draugai yra se
niai žuvę ar mirę, todėl jie daž
nai jaučiasi pamiršti. Kiekvienas 
laiškas ir jų prisiminimo ženklas 
iš laisvėje gyvenančiųjų politi
niams kaliniams reiškia didelę 
moralinę paramą. 

Gyvendama Maskvoje, Liubars-
kiu duktė susirašinėdavo tu Pet-
u Paulaičiu. Skelbiame Petro Pau-
laičio adresą: 131200. Mordovs-
kaja ASSR, Tenguševskij rajon, 
posiolok Baraševo, učreždenije 
2CH 385/3-5. 

Belgų advokatas Vanden-
bosch, apsiėmęs ginti Balio Ga
jausko bylą, kovo 15-ją kreipėsi 
į tarybinę ambasadą Briuselyje, 
prašydamas vizos ir galimybės 

susitikti su Gajausku. Tarybinė 
ambasada Briuselyje ilgai delsė 
advokatui atsakyti Pagaliau šio
mis dienomis jam telefonu pra
nešė, kad ji nekompetetinga iš
duoti įvažiavimo vizą. Tarybinis 
ambasados pareigūnas patarė 
belgų advokatui kreiptis į teisin
gumo ar milicijos organus Vilniu
je. Tokį atsakymą advokatas ga
vo tik po to, kai belgų spaudoje 
pasirodė pranešimai, kad į jo 
kreipimąsi nebuvo reaguota. 

Balio Gajausko atvejį plačiai 
aprašė belgų didieji laikraščiai. 
Gajauskas jau yra atlikęs 25-rių 
metų bausmę už veiklų dalyva
vimą Lietuvos laisvės kovų sąjūdy
je, o pernai buvo suimtas už is
torinės medžiagos, liečiančios tas 
kovas, rinkimą. 

Iš "Europos Lietuvio" 

Kaip žinome, Gajauskas vėl nu
teistas 10 metų lagerio ir 5 me
tus ištrėmimo. 

Naujieji kolonistai 
Afrikoj neišsilaikys 

Spokane, Wash. — Prezidentas 
Carteris minėjo, ka4- Sovietų Są
jungos įgimtas rasizmas ne
leidžia jiems pastoviai įtitvirtin-
ti juodojoj Afrikoj ir turėti įtakos. 
Kalbėdamas šio miesto piliečiams, 
jis sukritikavo rusų vaidmenį Af
rikos "rage" ir bandymą ginklų 
pardavimo pagalba laimėti drau
giškumą. 

"Mes geriau žinome, kaip su
gyventi kartu baltiesiems ir juo-j 
diesiems", sakė Carteris. Rusai 
daugiausia .prisidėjo prie kovų Af
rikos rytiniam iškyšuly, parduo
dami ginklus pirma vieniems, 
paskui kitiems. Sakė, kad Maskvą 
lankiusiam sekretoriui Vancei 
buvo davęs privatų laišką Brež
nevui, kuriame buvo išdėstytas 
susirūpinimas Afrikos reikalais. 

Gandhi sūnus 
kalėjime 

New Delni. — Sanjay Gandhi, 
buvusios Indijos ministerės pirmi
ninkės sūnus, kalėjime. Teismas 
atmetė užs'atą. Suimtas už kri 
minalinius nusikaltimus, kaltina 
mas bandęs papirkti būsimuosius 
liudininkus. Jis laikomas tam 
pačiam kalėjime, kur jo motinos 
valdymo laikais sėdėjo politiniai 
kaliniai. 

Dar apie kun. V. 
Grauslio užpuolime 

Anksčiau buvo pranešta, kad 
1973 kovo 11 į Šiluvos kleboniją 
įsiveržė plėšikai ir subadė kun. į 
Vaclovą Grauslį.' Ligonis buvo 
nugabentas į Raseinių ligoninę. 

Balandžio vidury gautas laiškas 
iš vieno kunigo Lietuvoje, kuris 
rašo apie apie tą patį įvykį: 

"Pas Šiluvos kleboną kovo 11 
d., 21.30 vai., pasibeldė žmogus. 
Jis atidarė duris, ogi dar keturi at
bėga. Jis pro juos šaukdamas bė
go į miliciją. Tie peiliais dūrė, 
bet peiliai į strėnų kaulus atsidū
rė ir didelių žaizdų nepadarė. 
Kovo 13 d. Raseiniuose buvo kun. 
Pr. Staškūno metinės, ir pietuose 
prie stalo jau šalia sėdėjome (ką 
tik buvo paleistas iš ligoninės)". 

Ta pati gauja 
Bogota. — Du gerai ginkluoti 

asmenys nuginklavo kalėjimo sar
gybą ir išlaisvino tris amerikie
čius ir vieną airį, kuriuos Kolum
bijos policija buvo suėmusi drau
ge su 14 kitų, kai aerodrome užti
ko 500 tonų maruanos, paruoštos 
siųsti į Ameriką. 

Maskva. — Apie 40 Chado 
studentų, studijuojančių mark
sizmą Maskvoje, buvo užėmę sa
vo ambasadą, protestuodami, kad 
į Chadą atvyko .prancūzų svetim
šalių legiono kariai ir padeda 

Kada atpigs kava? 

Washingtonas. — "Monitor" 
žiniomis, kavos kaina iki šių me
tų pabaigos tikrai kris. Tai bus Į 
dėl amerikiečių boikotavimo. Ka
vos importas mažėja, jos suvar
tojimas krito 30 procentų Tuo 
kaip tik susirūpino didieji kavos 
augintojai — Brazilija ir Kolum
bija. 

Gal kainos ir greičiau kristų, 
bet tam maišo japonai. Nors kai
nos ir kyla, bet japonai kavos 
geria dar daugiau nei anksčiau. 
Prisideda ir kavos prekiautojai 
— laiko sandėliuose didelius kie
kius, supirktus aukštomis kaino- j nebuvo taip smarkiai pajudinęs, 
mis, ir laukia, kada jie išsibaigs, į ir be abejo tai neliks be atgarsių 
nenori naujo importą } ir be pasekmių* 

Carteris sukritikavo 
ir gydytojus 

Spokane. — Prez. Carteris prieš 
pora dienų pakritikavęs gerokai 
advokatus, pa?ur:ė dabar gydyto
jus. "Gydytojai yra didžiausia 
kliūtis Amerikoj įvesti geresnę 
sveikatos .programą", sakė Carte
ris. Labiausiai kliuvo Amerikos 
medikų susivienijimui (AMA). 
"Jų organizacija rūpinasi ne pa
cientais, bet savo kolegų gydytojų 
gynimu". 

Kalbėjo Carteris ne gydytojų, 
bet 1,750 miesto gyventojų susi
rinkime, te dėl susilaukė labai di
delių ovacijų. Jo palydovai vėliau 
sakė spaudos atstovams, kad tų 
dviejų labai įtakingų profesijų — 
advokatų ir gydytojų — niekas 

Vaizdas iš partiečių pasitarimo su JAV Valstybės departamento 
atstovu Jim Hendersonu. Sėdi iš k. j d.: Ulinois Lietuvių respublikonų 
lygos pirm. A. Milūnas, PLB pirm. B. Nainys, Jim Henderson, Ameri
kos Lietuvių Respublikonų lyges pirm. J. Talandis. Lietuvių fondo val
dybos pirm. dr, A. Razma. (Platesnis aprašymas paskelbtas "Drauge** 
balandžio 29 d, 3 pusi) Nuotr. J. Ivanausko 

BREŽNEVAS IR SCHMIDTAS 
NEDAUG SUTARĖ 

84 Gandhi rėmėjai buvo suim- valdžiai kovoti prieš tuos, kurie 
ti, kai surengė prie kalėjimo de- nori šalį "išvaduoti nuo kolonia-
monstraciją. linių liekanų' 

(CALENDOHFOS 

Gegužės 8: Agatijus, Berta; 
Mrngaila, Audrė. 

Gegužės 9: Grigalius, Ita; Bu
tautas, Austė. 

Saulė teka 5:40, leidžias 7:55. 

ORAS 

Apsiniaukę, 70 proc galimybe 
lietaus, apie 60 laipsnitj. 

Bonna. — Pasikalbėjimai tarp 
Brežnevo ir kanclerio Helmut 
Schmidto nedaug ką davė. 
"VVashington Post" koresponden
tas Michael Getler sako, kad kon-
feerncija ginklavimosi sumažini
mo reikalu baigėsi be rezultatų. 

Į Sovietų bosas atsisako padaryti 
j nuolaidų už neutrono bombos su-
. laikymą, nesutinka sumažinti sa
vo apsiginklavimo Centro Euro
poje. 

Kitas jautrus vokiečiams klau
simas yra Berlynas. Ir čia Brež
nevas neperkalbamas. Berlvnas 
galėtų būti matas, kiek sovietai 
nori parodyti geros valios. 

nereikia. 
Vėliau, kalbėdamas su spaudos 

ats'ovais, sovietų delegacijos at-
s ovas Leonid Zamiatin pastebėjo, 
kad soviet.''.! nežada net diskutuoti 
klau-imo už neutrono ginklą pa-
dary'i kokių nuolaidų. 

Apie Brežtevo sveikatą daug 
buvo ank Čiau rašyta. Jis panašus 
į ligonį. Jau ne vieną sykį paste
bėjo vokiečiai, kad jis be pagalbos 
negali pasikelti. Spaudoj buvo ir 
fotografija, kai jam Gromyko 
padeda iš kėdės keltis. Brežnevas 

Vakarų Vokietijos prezidentas Walter Scheel (vidury) kartu su žmona 
lankėsi Japonijoj ir imperatoriaus Hirohito buvo iškilmingai sutiktas. 
Grįžęs skundėsi kad sutikimo ceremonijos buvusios labai ilgos ir jį 
gerokai išvargino 

jau ir nerūko. Buvo didelis ciga
rečių mėgčjas. 

Hamburgas. — Brežnevas va
iski lminguose pietuose Schmidt! kar išskrido namo. Paskutinę die-

paminėjo Amerikos ir Sovietų Są- Į ną praleido Hamburge, Schmid-
jungos vedamas ginklų apriboji- Į to tėviškėje. Prieš išvykdamas iš 
mo derybas. Susitarimas leistų; Bonnos, Brežnevas ru Schmidtu 
Europoje sumažinti karių ir rake
tų skaičių. Apsiginklavimo pu
siausvyra reikalinga Europos sta
bilumui išlaikyti, bet tokių dide
lių armijų abiejose pusėse kuvu nusiginkluoti. 

pasirašė 25 metų ekonominio ir 
pramoninio bendradarbiavimo su
tartį ir kalbėjo per vokiečių tele
viziją, minėjo reikalą pasauliui 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
NAUJOS "LIETUVIU DIENOS ' metinę apyskaitą. Revizijos komi-
• MT. . . . „ , , ... . sijos pirmininkas Mvkolas Baraus-
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Dirmininkas A. Mi-
numeris skirtas pagerbti dr. S a r u - ! ^ i š k l a u s ^ p a r e i g ū n U . ? r a š y -
ną Karužą, biomedicinos moksli- j m : R ^ ^ ^ k r u O D Š t u i r s a ž i . 
ninką, einantį atsakineas direk
toriaus pareigas "Physiology and 
Bioengineering Laboratory at the 
Rancho Los Amigos Hospital, 
Norvalk, C A " Be to, jis yra me
dicinos profesorius. Dr. Šarūnas 
yra Jadvygos ir Kazio Karužų sū
nus. 

Pateikiama Petro Karužos, dr. 
Šarūno dėdės, mirusio 1933 m. 

ningą pareigų atlikimą, o susirin
kimo dalyviai, reikšdami padėką, 
paplojo. 

Buvo pageidauta, kad kasmet 
specialiu parengimu būtų pami
nėti senesnio amžiaus skyriaus 
nariai (pradedant 75 amžium ir 
kas 5 metai juos pagerbiant). Y-
pač 2 . Truškauskas jautriai api
būdino senesniųjų pagerbimą. 

VLADAS RAMOJUS 

jau-

Kaune lyrika, parašyta ir spaus- į k a 5 ? k i l n u i r g a rbingą prisimini 
dinta 1928 m. Miškininkas A. J m ą 

Tenisonas, gyvenąs Belgijoje,) Į valdybą išrinkti: VI. Šimoliū-
nas, J. Venckus, A. Audronis, K. 
Motušis ir L Kazakevičius. 

J. Andrius pranešė, kad miru
sia gen. L Černiaus paliktus raš
tus su jo sūnumi inž. Vytautu 

pradėjo peržiūrėti ir 
Pranai Gasparonis pra 

duoda savo atsiminimus iš 
nystės metų. 

Poetė ir solistė Birutė Keme-
žaitė, Chieagos gyventoja, patei
kia naujausius savo eilėraščius. 

Rašoma apie poeto B. Brazdžio- '. Černiumi 
nio kelionę pas Australijos lietu- tvarkyti, 
vius. Kartu prijungiama žinutė, še atkreipti dėmėsi į Lietuvių ką-

AMERIKIEeiO AUKA 
UŽ LIETUVĄ 

Gegužės.20 d. Philadelphijos 
katedroje bus įšventinta eilė nau
jų kunigų, tarp jų ir lietuvius pa
milęs Kenneth - Kazimieras John 
Stewart, visai ne lietuviškos kil
mės. Šio jauno vyro kvietimai į 
šventimų iškilmes katedroje ir 
pirmąsias Mišias, kurias jis au
kos Šv. Andriejaus lietuvių baž
nyčioje Philadelphijoje, pasiekė 
kai kuriuos asmenis ir Chicagoje. 
Mums, lietuviams, įdomu tai, 
kad anglų kalba atspausdintuose 
kvietimuose tituliniame lape, ša
lia kryžių ir rūpintojėlių paveiks
lų, įdėta ir ši dedikacija lietuvių 
kalba: "Lietuvos, Marijos žemės 
kankiniai, padėkite man pasiau
koti už Lietuvą, jos vaikus ir visą 
žmoniją: . Amen": Angliškame 
, tekste taip pat. pabrėžiama, kad 
pirmosios Mišios bus aukojamos 
už Lietuvą ir jos žmones. Kada 
nutautimo banga išeivijoje palie
čia, tiek daug lietuvių, jų tarpe 
net ir kunigu, būsimojo jauno 
amerikiečio kunigo, .maldos ir 

Maždaug pusvalandį prieš rung
tynių pradžią- stadijone bus gro
jama lietuviška muzika, po to 
aikštėje prasidės lietuvių paradas, 
į kurį tikimasi įtraukti apie 200 
tautinių šokių šokėjų, apsirengu
sių tautiniais rūbais. Šokėjų orga
nizavimu rūpinasi ir jiems vado
vauja F. Zapolis. Paradui susto
ju; aikštėje, sol. A. Brazis giedos 
JAV ir Lietuvos himnus ir virš 
milžiniško stadijono pakils JAV 
ir Lietuvos vėliavos. Tada šokė
jai, sudarę figūras, pašoks vieną 
kitą taut. šokį. 2aidėjams išbė
gus į aikštę, pirmąjį sviedinį iš
mes kuris nors iš žinomų lietu
vių: gal Notre Dame universite
to atletikos direktorius M. Krause, 
gal inž. V. Adamkus ar kas kitas, 
nes Lietuvos gen. konsule J. Dauž 
ardienė tą dieną bus užimta svar
bia šeimynine švente. 

Po vieno S geriausių straips
nių apie lietuvių tautinę grupę 
Chicagoje, tilpusio dienraščio 
"Chicago Tribūne" spalvotame 
sekmadienio magazine, po dide
lio dėmesio vertų dviejų progra-

pasiaukojimas už Lietuvą-.bei i o s ' įmų apie lietuvius NBC tdeviziįos 
žmones gyviesiems, l ietuviais k e - ^ k a n a l e ^ ve! P1^1 P">8* h e~ 

ivieumo tarybos pirm. B r. Juode
lis vėl ėmėsi plačios iniciatyvos 
reikalą SJJHp Vyksta susiraši-

| nėjimas su universiteto kancleriu 
Donald H. Riddle ir jam prime
namas 1977.X.31 d. raštas, kuria
me pabrėžta, kad "kursas bus tę
siamas dar mažiausia du me
tus..." 

1 tm UZmiANUM WO*ii> VIDE OADLl 
pald at CUeago, BL 

tzcepc Suodars Legtl Hottdayt, day» after Chriatme* 
4*0 E M U oy tfac utauaoian Camouc Timt Soamy 

Tuscon , Ariz . 

TRUMPAI 

— Kun. Juozas Domeika ba
landžio 24 d. turėjo 4-tą opera
ciją, tai buvo paskutinė iš kom
plikuotų operacijų serijos šir
dies gyslų užkimšimui pataisyti. 
Ligonis pamažu sveiksta. 

— Monika Tautvaišienė iš 
Chieagos yra atvykusi į Tueso-
ną savo pažįstamų aplankyti 
Sustojusi Kosto ir Aldonos Ei-
dukonių šeimoje. 

— Jonas PHrpauskas yra pri
taikomojo meno dailininkas. Pi-
lipauskai dar globoja senutę 
motiną Kazimierą Pilipauskienę. 

Rates: (33.60 — Chlcago. Cook 
Etoevhere ia tfc* U S A $31.00. 

Counrj, 

Palto ataidi* ""•ff"-* pakvitavimai of 
»uw neaiurtiami Ani DRAUGO prie kiekvtttto skaitytojo *d-. 
«*o uavtt? J K> amkestj. Atžymima ikt kada yra jžaimrifcĄyr 

OmAlHM prtMMtaaams aaokaasa tt 
netama 

CUcaae U Cook apaJD. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoj* 33.00 

i 
Užsienyje 
Savaitinis 

34.00 
25.00 

6 mėc 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

> UMSL 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.08 

9.00 

• Administracija dirba ka> 
*ea nuo 8:30 iki «30, sėsta 
Hemais nuo &30 iki 12:00 

* Redakaja Jirt><± &aadiex 
830 -- 4:OU *Hktadi»*ni8i-
*:30 - 12.00. 

• Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra Nesunaudotu straipsnių 
nesaugo Juos grąžina tik iš ank* 
to rusitaru- Redakcija už skelb 
sų turm] leatsako. Skelbime 
cainoe ortstunčiamoa zsvtis pra-
tymą. 

iiiHiiiniiiiiiiiiiniiiMitiiiuiniiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiir 

Los Angeles Šv; Kazimiero parapijos klebonas prel. J. Kučingis kalbasi i 
su Simu Kedirka Nuotr. VI. Bacevičiaus 

lia malonų džiaugsmą. Sią infor
maciją, kurią čia skelbiu, pirma-
ris Chicagoje paskelbė Jaunimo 
centro direktorius kun. A. Saulai-
tis jaunimui skirtose Mišiose Jau
nimo centre kaipo retą pavyzdį. 

LIETUVIŲ DIENA SPORTO 
STADIJONE 

"Drauge" jau buvo trumpas 
pranešimas, kad šeštadienį, bir
želio 17 d. White Sox beisbolo 
komandos stadijone įvyks oficia
li Lietuvių diena. Tos dienos po
pietėje VVhite Sox žais su stipria 
Kansas City Royab komanda, 

kad gegužės 7 d. poetui B. Braz- pinių reikalą, nes esą mūsų mirų- j pernai laimėjusia savo divizijoje 
dzioniui įteikiama premija už po- šieji yra laidojami įvairiose vieto-
eziją. se, kurių kapus yra sunku surasti 

Visos skiltys ir reportažai gau- ir juos aplankyti. Siūlė atkreipti 
šiai iliustruoti. j dėmesį i vieną iš gražiausių vie-

Anglų kalbos sekcijoje patei-'tovių Los Angeles apylinkėje, — 
kiama skiltis apie kun. Kazimierą "Glendale Forest Lav/n Memo-
Pugevičių, švenčiantį 25 m. ku- rial Park'" kapines, kur yra rezer-
nigystės sukaktį. Architektas J. vuotas sklypas lietukams ir jau 
Mulokas rašo apie svarbiausius yra nupirkta apie 50 vietų. 
istorinius įvykius, pavaizduotus Antanas Audronis savo žodyje 
\Vayne universiteto lietuvių kam- patarė mažiau kreipti dėmesį į vi-
bario sienų dekoracijose. šokius parengimus, daugiau ruoš-

Be to, gausu kultūrinio veiki-. tis tam momentui, kai reikės Lie-
mo aprašų su nuotraukomis 

RAMOVĖM; METINIS 
SUSIRINKIMAS 

L.KV.S. "Ramovės" L A sky
riaus metinis susirinkimas įvyko 
1978 m. balandžio 16 d. 12:00 
vai., sekmadienį, "Trakų" vilos 
svetainėje. 

, tuvai vadų, kovotojų ir lėšų. Pet
ras Sakas, kaip visuomet, taip ir 
šį kartą priminė, kad mums 
visiems reiktų mažiau kalbėti, 
bet daugiau veikti. J. U. 

VAKARAS Si : POETU 
TOMT VENCLOVA 

Filisterių skautų Los Angeles 
Pirm. VI. Simoliūnas, atidary- skyrius ruošia vakarą s u poetu Q0Q žiūrovų yra svarbus tautinis 

damas susirinkimą ir pasveikinęs Tomu Venclova 

pirmą vietą. Aplamai tokias 
rungtynes šeštadienių- popie
tėmis seka apie 25-30,000 žiūrovų. 
Kad Lietuvių diena White Sox 
beisbolo komandos stadijone į-
vyks-, pirmieji paskelbė amerikie
čių dienraščių sporto kolumnis-
tai. Kiek vėliau Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė paprašė 
ir manęs, kaip nemažo beisbolo 
entuziato, padėti spaudoje Lietu
vių dieną populiarinti. 

Lietuvių dienos organizavimo 
naštą neša Lietuvių prekybos rū
mų valdyba. Tuo reikalu balan
džio 28 d. vakare Dariaus - Girė
no posto patalpose įvyko posėdis, 
dalyvaujant ir VYhitę Sox admi
nistracijos atstovui Chuck Shri-
ver. Posėdžio metu smulkiai ap
tarta Lietuvių dienos programa, 
nes reprezentacija prieš 25-3Q,-

PADĖKA 
tuviams pasirodyti populiariame!^• Pranciškaus seselės (Pitta-
VVhite Sox stadijone, į kurį per-j b u r S h ' ^ n u o s n , d 2 a a i « ^ » 
nai per visą beisbolo rezoną buvo Į g * ? * Į * ? P * * ! ? 6 .*****? 
suplaukęs rekordinis žiūrovų skai
čius — per 1,600,000. Birželio 17 
d. rungtynėse Lietuvių dienos 
proga lietuviams rezervuojama 
1,000 vietų. Jei bilietų iš anksto 
neužsisakysime, jie vėliau gali 
būti parduoti ki'iems. nes susido
mėjimas beisbolu Chicagoje yra 
tikrai dideli*. Pagrindinę Lietuvių 
dienos organizavimo naštą neša į riams, pietų ruošėjams, aukoto-
Lietuvių prekybos rūmų pirm. 
Vincas Samoška, jam talkinin
kauja J. Bacevičius, J. Evans, Jr., 
T. Kuzas, R. vVertelka, A. Baliu-
has, B. Gramontas, A. Brazis, F. 
Zapolis, A. Modestas, C. Austin, 
VI. Būtėnas ir kt. VVhite Sox sta-
dijonas yra j rytus nuo Bridge-
porto prie 35-tos gatvės. 

DR, K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moten? ligoe 
GinekolocfinC Chinirgija. 

4449 8o. Pnlaski Rd. (Crawford 
MetBcaJ Ba&ding) TeL LU 5-6446 
M neatsiliepia skambint 874-8004 

Priima ligonius pagal Susitarimą. 

rėmėjų metinius pietus, suruoš
tus sekmadienį, balandžio 23 d. 
Nekalto Prasidėjimo Parapijos 
salėje. Dėkojame Didžiai Gerb. 
Prelatui D. A. Mozeriui, banke
to vedėjui — Gerb. Jonui Duo
bai, M.I.C., garbės svečiams, 
banketo dalyviams, rėmėjų sky
rių vadovams, amžiniems na-

uždavinys. Nors laikas labai ri
botas, bet ir VVhite Sox administ
racija ir mes, lietuviai, norime, 
kad pasirodymas butų įspūdingas. 

rr jo knygos 
dalyvius, naprašė atsistojimu oa- i "*& Eilėraščiai" pristatymu, 
g e r k mirosius skvriaus narius. : Programą praves dr. A- Avi-
PrezidiurrK^ sudan,-mui pakviestas i ̂ ems- Vakaras įvyks dr. Brin-
rašvtoias Andrius Mirotos, pir-:kio rezidencijoje, šeštadienį, ge-
mininicu k sekretorium Prams gūžės 13 d., 7:30-. vai, vak. 
Gasparonis. Pirmininkas perskci-! dar.gi vietų 
tė darbotvarke, o praeito susHn- f rK>rmtreji dalyvauti prašomi, i^, — >I- Barauskas, A. Mironas ir 
kimo protokolą perskaitė K Mo- I anksto rezervuotis vietas. Po 
tusis. Darbotvarkė ir protokolas i programos — vaišės. Bus pro-
priimti be pataisų. 

IR VĖL PAVOJUS 

Jau šešeri metai, kai Illinois 
universiteto Oiicago Circle dės
toma lietuvių "Tcalbos ir literatū
ros kursas. Kursą dėsto prof. J. 
Rėklaitienė. Praėjusiais metais 
lietuvių kalbos ir literatūros kur
sas buvo atsidūręs pavojuje dėl 
mažėjančio klausytojų skaičiaus 
ir lingvistikos departamento va
dovybė kėsinosi" kursą uždaryti: 
LB Švietimo tarybos pirmininkas 
B r. Juodelis.'dėjo jdideles pastangas 
kursą išgelbėti. To išdavoje pavy
ko žymiai padidinti lietuvių kal
bą ir literatūrą studijuojančių 
studentų skaičių ir kursas perėjo 
tiesioginėn universiteto kancle
rio žinion. Praėjusių metų spalio 
31 d. laiške LB- Švietimo tarybos j 
pirmininkui Br. Juodeliui univer-

I sitftto vicekancleris akademiniams 

jams, programos vedėjtd — 
Faustui Stroiiai, Frank Zapo-
Bui, Vyčių chorui ir Jaunųjų 
vyčių šokėjams, apskričio pir
mininkei — Sabina Klatt, ir 
valdybos rengimo komisijai Se
selės meldžiasi už jos. 

Seselė Felicija - Jaciūtė 

TeL ofiso Ir bato: OLympic M l » 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 val..yak. 
išskyrus trečiadienius. .' 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Nori* Michisan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

m *HMK!< 

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

Tįsos programos tf WOPA 
Lietuvių, kalba: kasdien auo pir 
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį u j 
sekmad nuo 8:30 'ki 9:30 • nrto ! 

Telef.: 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, BX. 60029 

I ^ . | A. Audronis. V. 
skaičius ribotas,; Venckus. Kontrolės komisijon 

— M. Barau 
6. Žadvydas. 

Audronis yra šio skyriaus 
g a įsigyti naują poezijos knygą j įsteigėjas. Praeitais metais sky 

UKV "Ramovės" Los Angeles 
skyrius metiniame susirinkime 
išrinko naujus valdomuosius or
ganus. Į skyriaus valdybą — 

VI. Šhnoliūnas pateikė "Ramo- j * pabendrauti su autorium. 
vės" skyriaus metinę veiklos ap- j p A S RAMOVENUS 
žvaljrą. Turėta 1 posėdžius. 2 i 
bendrus posėdžiu> su birutietė- j 
mis. ramovėnais ir šauliais: su-1 
ruoštas vienas 3 organizacijų Bi 
R. ir Š bendras parengimas — 
kultūrinė popietė. Gautas pelnas 
300 dol. pasiųsta* spagai: "Ka
riui" ir "Trimitui" paremti. 

Ramovėnai ir teisininkas A. 
Dapšys palaiko glaudžius ryšius 
su gen. S i Raštikiu ir taip pat 
yra lankomas rašytojas pik. J. 
Balčiūnas — Švaistas, kuriems pa 
linkėta <=vr-Tkatns ir daug daug 
metefių dar gyventi ramovėnų 
eilei?. 

įstojo į skyrių 2 nauji nariai: 
In£ Vytautas Vidugiris ir Alek
sas Maskoliūnai VI. Srmof'ū-
r.is perskaitė pasižadeirmo bH 
priesaikos tekstą :r ©riseje inž. 
Vyuurui Vidugiriui kario ženk-
! d i ( A Mjsicc!:ur.ai * ;us:rirJc:-
rr.a rottvjdcc) 

I2d;r.žr.kag. J. Vc*^kw pateikei 

riui sukako 25 metai nuo įstei
gimo. Gaila, kad valdyba šios 
sukakties nepaminėjo. Tai nėra 
blogos valios, bet kai pirrninin-
kas vadovauja kelioms organi
zacijoms, sunku tinkamai parei
gas atlikti. Ramovėnas 

s:w,̂ i«",̂ o,o • r I reikalams R. M. Johnson rašė, Simouunas, J. . , . ' . , , „ 
jog vadovybe nutarė, kad kur
sas bus tęsiamas dar mažiausia 
du metus..." 

Beje, universiteto vadovybė 
duoto žodžio ir vėl nesilaiko 
Ankstyvą šių metų pavasarį lie
tuvių kalbos ir literatūros kurso 
egzistencija ir prof. J. Rėklaitie-
nės tarnyba universitete, kur ji 
dirba beveik šešerius metus, vėl 
atsidūrė rimtame pavojuje. Sį kar
tą, atrodo, jau ne dėl studentų j klausomybės 
skaičiaus, bet dėl lėšų. Iš neofici-! paminėti, 
alių šaltinių teko patirti, kad u-
niversiteto biudžetas surnažina-
mas 400,000 dol. ir dėl to turi 
nukentėti "mažesnieji" — lietu
vių kalbos ir literatūros kursas ir 
kartu prof. J. Rėklaitienė, šalfa 
minėto kurso dėsčiusi dar ir kitą. 
Susidarius tokiai padėčiai, LB 

itmtiiiiiiiiiiiiiuiiiiunninniiRmiiinHif 
M tik išėjo Iš spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

T R Y S D R A M O S 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ ER VIDAUS UGOS 

Margoette Me«Hc»l Cente* 
•1SS So. Krdzk* Av«-n«>e 

•'*1.: ptrmad., antrad Ir ketvirtao 
6 Iki 7:80 vai. vakaro. 
3e$tad nuo 1 iki S vai 

Pagal susitarimą 
Offcio telef. WA S-2S70 

Kezid tel. WAtbrook 6-S048 

Tel ofiso HE 4-6849: rez 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

*al,: plnn.. antr.. ketv tr peakt 
:*© - 6 00 vai. popiet, treč. ir «e*t 

tik susitaruo 

Or. Jonas G. BYLA BYLAITIS 
GALVOS IB STUBURO LIGOS 

2858 West SSrd Street 
Ctaioaeo, IllinoU 60639 

TeL — 476-3409 
Valandoa pagal susitarimą 

Or. Ant Radoko kabinetą pereme 
0R. EDMUNO L CIARA 

OPTOMEmilSTAS 
7709 West 51st Street 

TeL — GR 6-2400 
v'al.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 

*etv. 1-4 Ir 7-9; antrad Ir penkt 
o-4; sefitad. l t -S vai. 

Ofia M. 735-4477; Rez. 246.2899 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

SpedBlynS — Nervu, ir 
Emocines ttgoa. 

CRAWFORD BIEDrCAL BLDG. 
6449 So. PalaskJ Boad 

DR. A. B. GUVEGKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAJ* 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandoa pagal susitarimą 

TeL REliance 5-1811 
tm. WAL£R J. K1RSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirUtd. lt 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-S 
•'ai. vak. Treč. ir šeStad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA Iii CHIRURGfi 

Kūdikių ir vaikų ligų specialistė 
MEDICAL BUILDING 
3200 West 81st Street 

Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919 
Ofa. HE 4-1818; rez. PR 64691 

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS Dl CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtai t? 
peaktad. % iki 7 v. p. p. T& su.«itara» 

O P T I C A L S T U D I O 
VTOLETA K-AROSAITC 

7051 So. Washtenn» — Tel. 778-B78. 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių rSmų pasirinktina*. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 19-5:1* 
Ketv. 1-8 v. vak. šeŠt 10-4 v. p. p 

Trec'iadlenia.is uždaryta. 

Telef. — 282-
DR. ROMAS PETKUS 

AKITJ LIGOS — CUTRITROMŠ 
Oftrtn: 

111 NO. WARASH AVE. 
1200 NO. CENTRAL ATS. 
Valandos pagal suartartma. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko aklnla. k 
"Oontact tensep" 

2618 W. Tlat St. — TeL 737-514$ 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treC 

1. RŪTELE. 4 v. drama 
2. SAULES RŪMAI, 4 v. dra

ma 
3. ŽMOGUS IR TILTAI, 3 v. 

drama 
Rinkinys dedikuotas nepri-

60 m. sukakčiai 

Kaina su persiuntimu $6.55. 

Užsisakyti: 

D R A U G A S 
4S45 W. 63rd Street 
Chicago. 111. 60629 

HIIMIIIIIIIinillllMlItlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIItlI 

teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir psnkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai. 

Sefitad. nuo 1 Iki 4 vaL 

Ofs. PO 7-6698 Re*. G A 3-7278 

DR. A, IENKINS 
GYDYTOJAS IR ClffltURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUDAS 
DERMATOLOGIJA 

CIflRURGIJA 
5214 No. Weatera Avenne 
1692 Ne. We»teiu A v* aor 
TeL atsakoma 12 vaUadn 

4894441 — 561-4695 

JAV 
Ar^clu. 

Valiais apys-rd-:. ..'.>vr mvailavlrCc Los 
darbe prezidiumas kartu sn Lictavoe grx, konsulu. I i 

k Ros V Sctottattskas, AdSra 2crr. P Vidu2lricr.ė ir D3aatė Kaire* 
U-.-.č r^altuhilitlLeV), Cekar.£.-xkier.ė ir V Vidugiri 

Nuotr. A G^lb^sko 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

V-
Memuarai 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 

192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaišia su persiuntimu $10.30. Užsakymus 

DRACGAS, 4545 W. 63rd St» Chkago, BL 6062d. 

ib 

įstaigos tr boto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAURAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 So.49tb Coort Cicero, 01 

Kasdien 10-12 Ir 4-7 
Išskyras treč. fa- iettad 

DR. LEONAS SEIBUTiS 
DfKSTU. PŪSL2S IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2686 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2889, redd. 448-554J 

DR. J. J. SIMONAITIS 
O Y D Y TO J A S 

Adresas 4256 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. B E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR «-0817 
Ofiso vaL; pirmad. ir ketvirtad-
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

Ofiso teL H E 4-212S. Staaą GI S-S1SS 
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Iv ĮBetg suŽaktrg 

BERLYNO ORO TILTAS K JO TĖVAS 
Savo dviejų šimtų metų istori- tą (tai buvo penktadienis) tuks-

jos bėgyje JAV-bės yra turėjusios tančiai neramių berlyniečių už-
daugybę šaunių valstybės ir karo girdo pragarišką lėktuvų motorų 
vadų, kurie yra daug gera padarę ūžimą. Tačiau šiuo kartu nešė 
ne tiktai savo kraštui, bet ir ki- jie ne mirties bombas, o maisto 
toms šalims. Tačiau dauguma tų ir kitų gerų dalykų dovanas. Tai 
didvyrių, jau seniai nukeliavę i buvo tik pradžia, 
amžinybę, liko gyvųjų pamiršti. * 
Jų darbus, apneštus laiko dul- Berlyno blokada, o tuo pačiu 
kėm, retai kada teprisimename, ir oro tiltas tęsėsi 462 dienas. Bai-

Nedaug kieno buvo pastebėta gėsi tik 1949JK.27. Per tą laiką 
ir Berlyno oro tilto tėvo a.a. ge- amerikiečių ir britų aviacija at-
nerolo Lucius DuBignon Clay liko 275,000 skridimų ir lėktu-
mirtis. Jis mirė, prieš mėnesį vais atgabeno į Berlyną 
Massachusetts valst , Širdies a- 2.323.738 tonas maisto, kuro ir 
takos ištiktas, sulaukęs 80 metų kitų gyvybiniu reikmenų. Neap-
amžiaus. sieita be gyvybių aukų; oro blo-

Dabar visiems jau aišku, kad kados metu žuvo 31 amerikietis, 
jeigu nebūtų buvę generolo Clay, 39 britai ir 8 vokiečiai 
nebūtų buvę ir Berlyno oro tilto. Oro tilto reikšmė buvo be ga-
Siandieną šis Vakarų Vokietijos lo didelė ir jis nepaprastai iškėlė 
miestas — senoji sostinė, tikrai JAV-bių ir kitų vakarinių sąjun-
būtų buvusi Sovietų rankose. gininkų garbę. Amerika įgijo Eu-

Nuo Berlyno oro tilto pradžios ropos pasitikėjimą. Europiečiai 
greitai sueis 40 metų. Reikšmin- pamatė, kad Amerika jų neiš-
ga, minėtina sukaktis; prisiminti- duoda Sovietams. Generolas L.D. 
nas ir jos tėvas. Clay buvo laikomas didvyriu. 

* Oro tiltą sumanė generolas 
Keturių žvaigždžių generolas L. Clay. Reikia pasakyti, kad tada 

Clay pokario metais buvo vyriau- buvo šaltojo karo su rusais laikai, 
šias JAV-bių karinis viršininkas Detante su Sovietais nebuvo ži-
Vakarų Vokietijai. J o žinioje bu- noma. Antra vertus, JAV poli-
vo ir visos Amerikos karinės pa- tinę liniją nustatė tada ne kokie 
jėgos Europoje. nors Fordo • Ejssmgerio detan-

Prisiminkime ano meto Berly- tiniai politikai, bet toki garbingi 
ną. JAV-bių bei santarvės poli- vyrai, kaip JAV prezidentas H. 
tikai buvo be galo kvailai su- Trumanas ir Valstybės departa-
Uvarkę šio miesto reikalą — pa- mento sekretorius Geogre C 
dalinę jį į 4 okupacines dar Marshall, nejautę baimės prieš 
lis, kurios buvo lyg sala Sovietų rusus ir jiems nepataikavę. Kad 
užimtų žemių tarpe. Du ir pusė taip priešingu keliu JAV politika 
milijono gyventojų miesto vaka- pasikeis vėliau (Helsinkio — 
rinių sektorių kaž kokiu neapdai- Belgrado konferencijų laikai) a-

riu pieštuko brūkštelėjimu buvo no meto Amerikos vadai apie bai-
atkirsti nuo Vakarinės Vokietijos šias nuolaidas Sovietams nė ne-
ir iš viso nuo Europos. Vakarų sapnavo. 
Berlyno karinę įgulą sudarė apie * 
20,000 vakariečių karių. Tai ne- Generolas Clay buvo kietas 
buvo žymi gynimosi pajėga ir jos generolas. Jis gerai pažino Sovie-
vadai turėjo tylų įsakymą rimto tus ir žinojo, kad jų galybė nėra 
pavojaus atveju, nesipriešinti tokia didelė, kokią jie rodo. Jis 

_ _ ginklu raudonajai armijai, eva- suprato, kad Amerika, atidavusi 
kuotis, paliekant miesto gyvento- V. Berlyną rusams, praras bet 
jus raudonųjų nemalonei. kokį pasitikėjimą Europos ir viso 

* pasaulio tautų tarpe. 
Tai gerai žinojo raudonieji ru- Generolo planai buvo dar di-

sai ir todėl nutarė vakariečius dėsni. Jis buvo sumanęs iš V. Vo-
paspausti. 1948.VI.24 jie uždarė kietijos sausžemiu ir geležinkeliu 
kelius, kuriais Vakarų Berlyno pasiųsti į Vakarinį Berlyną trau-
gyventojai galėjo susisiekti su kinių ir sunkvežimių ginkluo-
Vakarų Vokietija. Sustojo trauki- tą vilkstinę (konvojų). Deja, šis 
niai, sunkvežimių ir automobi- planas nepraėjo, tačiau tai nešu

lių kolonos. Nejudėjo bet kurios ki-mažino karo vado garbės, nes 
tos susisiekimo priemonės. Mies- Berlyno aprūpinimas oro tiltu 
tui ėmė grėsti badas. Blokada tu buvo sustiprintas ir pravestas pa
rėjo būti ir buvo totališka. vyzdingai. 

Generolas Clay tada paklausė šia proga prisrmintina, kad ir 
Vakarų Berlyno miesto burmis- lietuviai yra kai kuo prie oro til-
trą: Kaip ilgai miestas savo turi- to prisidėję: daugybę lietuvių 
mais resursais galės išsilaikyti? jaunų vyrų, tarnavusių JAV sar-
Jam buvo atsakyta: Maisto mes gybų ir darbo kuopose, kartu su 
turime 36, kuro 45 dienom. latviais, estais dienomis ir nakti-

Kas daryti? Generolas Gay su- mis sunkiai dirbo, pakraudami į 
saukė savo štabo narius ir atsi- lėktuvus gabenamus reikmenis. 
klausė jų nuomonės. Tačiau jo Kai kurie jų dirbdami persitemp-
bendradarbiai nebuvo vieningi davo. Rodosi, kad būta ir aukų. 
Mažoji jų dalis siūlė laikytis ir * 
priešintis ginklu, didesnioji — Generolas Clay tapo vokiečių 
pasitraukti iš Vakarinio Berlyno, tautos didvyriu. Kai jis 1961 m. 

* atvyko į Berlyną kaip prezidento 
Tačiau generolas Clay buvo ki- J. E. Kennedžio paskirtas ypatin-

tokios nuomonės. Jis iš savo būs- gas pasiuntinys, vokiečiai jį suti-
trnės VViesbadene telefonu susi- ko kaip karžygį. Laisvalaikio me-
jungė su generolu Curtis LeMay, tu jis mėgo vaikščioti palei So-
vyriausiu JAV-bių oro pajėgų vir- vietinių rusų įsakymu įruoštą 
šininku Europoje ir jį paklausė: Berlyno gėdos sieną, o neretai į-
Curtai, ar jūs galite savo lėktų- sitvėręs jos žiūrėdavo i Rytų pu-
vais vežti anglis? Generolas ma- sę, kur viešpatavo priespauda, 
nė negerai nugirdęs klausimą ir Generolą Clay ir mes, lietu-
paprašė dar kartą pakartoti. Gen. viai, minime geru žodžiu. Jis yra 
Clay tačiau laikėsi savo nusista- priėmęs ir lietuvių tautines dele-
tymo. Jis įsakė tuojau įruošti gacijas .adresus, dovanas ir taręs 
tarp Vakarų Vokietijos ir V. Ber- paguodos žodžius. Ne generolo 
lyno "oro tiltą", šiuo keliu lėk- Clay kaltė, kad Amerikos rimtai 
tuvai, išskridę iš V. Vokietijos vedama politika Sovietų ir 
aerodromų, turėjo be tarpinių pavergtų tautų atžvilgiu nuėjo į 
sustojimų, permesti į Berlyną di- šunkelius ir buvo vėliau kitų va-
desnius maisto ir kuro kiekius, dų pakeista į garbingiems žmo-

Pirmiausia šiam reikalui buvo nėms nepriimtiną, detante. Ve-
panaudoti C-47 tipo bombone- lionį generolą mes minime geru 
šiai, galėję iš karto pervežti žodžiu ir pagarbiai tariame jo 
2,5 tonų krovinio. vardą. 

1948 m. birželio 25 dienos ry- b. kv. 

DIDYSIS VAGIS 
infliacija ypač skriaudžia nteparitarincrus ir griauna ūkio pusiausvyra 

Amerikiečiai vis garsiau plyšo
ja: infliacija yra pats didžiausias 
krašto priešas. Plyšoja ir tūp
čioja. Infliacija — didysis vagis, 
kuris vagia kiekvieną dieną ir vis 
labiau įsidrąsina. 1977 m. inflia
cija kiekvieno gyventojo pajamas 
apkarpė virš 6 proo, kai š.m. va
sario mėn. pašoko net ligi 14 
prcxx, o kovo mėn. 7,4 proc 

1977 m. daugumas pramonės 
kraštų sugebėjo infliaciją paža
boti, didįjį vagį suvaldyti, išsky
ras JAV ir Kanadą, du turtin
giausius kraštus pasaulyje Abie
jų kraštų ūkis yra pajėgus, bet 
skęsta ūkio politikos prieštaravi
muose. Kaltė ryški. Vagis vis įžū
liau apiplėšinėja krašto gyven
tojus, bet kaltininkai stengiasi 
gražiais žodžiais didėjančius ūkio 
plyšius užglaistyti. O tie žodžiai: 
remkimės gera vana vagį sulai
kyti neįtikino streikuojančių ūki
ninkų ir darbininkų. 

GEDIMINAS GALVA 

Kova su vagimi 
1977 m. Šveicarijoje infliacija 

siekė 1,1 proc. Federalinėje Vo
kietijoje — 3,2 proc, Japonijoje— 
6,2 proc Net Anglija, Italija su
gebėjo duoti vagiui per nagus ir 
gerokai sumažinti infliacijos 
spaudimą. Tiesa, abu kraštai dar 
nepajėgia infliacijos suvaldyti. I-
talijoje, pergyvenančioje didelį 
politinį sunkmetį, inliacija vis 
dar sukaliojasi apie 14 proc 

Šveicarija ir Vokietija turi įvež
ti visą naftą ir kitas svarbiausias 
žaliavas, kuriomis gali pasigirti 
JAV. Penkeriopas naftos kainos 
pakilimas ten neturėjo ryškesnės 
įtakos į gaminių kainas ir pragy
venimo išlaidas. Kuriais būdais 
ten kovota prieš infliaciją? 

Kovos priemonės visiems žino

mos. Pirmoji priemonė — stip
rios valiutos išlaikymas. Valiutos 
apyvarta derinama su krašto 
ūkiniu pajėgumu. Stipri valiuta 
talkininkauja išlaikyti pastovias 
kainas ir darbo atlyginimus. Švei
carų frankas, vokiečių markė ir 
japonų jena jau sulaukė tarptau
tinio pasitikėjimo ir nustelbė ne
pastovųjį dolerį* 

Minėtų kraštų vyriausybės 
stengiasi suvesti biudžetus ir ven
gia biudžeto nepriteklius, kuris 
skatina infliaciją. 

Darbo atlyginimo kėlimas sie
jamas su darbo našumo kilimu. 

Glaustai tarus, minėtų valsty
bių vyriausybės stropiai užkam
šė visus plyšius infliacijai prasi
veržti. Vokietijai, turėjusiai karo 
griuvėsius pašalinti, naujas įmo
nes statyti i r žymią dalį maisto 
įsivežti, kiek sunkiau sekasi su 
infliacija kovoti, kai darbininkų 
reikalaujamas atlyginimas pra
šoka darbo našumo kilimą. Ži
noma ne taip įžūliai, kaip JAV. 
Abu kraštus slegia didelė sociali
nio draudimo našta, nepalygina
ma su esančia šiame krašte. 

Washingtono žaidimas 

ŽYMIŲ VMTYB1MSKU PASISAKYMAI 
Prisimintini mums žymių po-i bakijo valstybių Laisvės komite-

litikų pasisakymai dėl Pabaltijo to garbės pirmininkus, pare'škė: 

sas vis menkėja ypač dėl nesėk
mės ūkiniame bare. 

JAV infliaciją lemia šie veiks
niai: federalinio biudžeto nesu-
vedimas, dolerio smukimas, už
sienio prekybos balanso nesuve-
dimas, už 45 biL dolerių per me
tus naftos įvežimas ir energetikos 
klausimo sprendimo atidėlioji
mas, žymiai spartesnis darbo at
lyginimo kilimas už darbo našu
mą, nepaprastai brangus preky
binis tarpininkavimas maisto ga
minius patiekiant vartotojams ir 
kai kurių pramonės šakų nepajė
gumas varžytis užsienio rinkose. 

Daugumas infliacijos priežas
čių glūdi vyriausybės ūkio politi
koje. J. Carteris staigiais sprendi
mais padarė klaidų, bet jų neiš
vengė ne vienas buvęs preziden
tas. Daug žalos padarė L.B. John-
sanas, R. Nbconas, G. Fordas pa
skelbęs šūkį VvTN (Whip infla-
tion now). J. Carteris beieškoda
mas populiarumo darė priešta
raujančius sprendimus, kurie tik 
paskatino infliaciją. Jo nete
sėjimą dar sustiprino vidaus 
prieštaravimų plėšomas, doro
viškai pakrikęs kongresas, net 
metus delsęs nepaprastai svarbų 
energetikos įstatymo priėmimą. 

švaistymasis priešrinkiminiais 
pažadais, kurių išrinktasis nepajė
gia tesėti, yra viena šio krašto 
negerovių. J. Carteris pradėjęs ei
ti prezidento pareigas paskelbė 
net 111 puslapių pažadų knygą. 
Daugelis pažadų vargu bus tesėti 
dėl demokratinio kongreso įgei
džių. Demokrato prezidento ne-
susigiedojimas 
kongresu ypač stebina europie
čius. Šiame krašte J. Carterio gar-

Infliaciįos {kaitinimas 
JAV prezidentas vis dar nesu

rado būdų kovoti prieš vagį, ku
ris reikalauja duoklės kiekvieną 
vai Anksčiau buvo sumanęs 
kiekvienam gyventojui mokėti 50 
dol. Šiuo metu užsispyrė spalio 1 
d., prieš pat rinkimui, sumažinti 
mokesčius 25 bil. dol., nors tai 
neabejotinai paspartins infliaciją. 

- 'dTmokrltinTu H l j d ž e t o nepriteklius siekia 60 
bil. dol. Įvežimo ryškus aidė
jimas sukėlė nepasitikėjimą dole-

valstybių okupacijos. Pavyzdžiui, 
plačiai žinomas švedų politikas 

ir Europos tarybos veikėjas dr. 
K Wistrand, yra pareiškęi^"Lai
kyti tas Pabaltijo valstybes ir to
liau nelaisvėje — tai yra nesą
monė, kuri negali ir neturi būti 
pakęsta. Maskvai nepavyko tas 
tautas padaryti sau draugiškais 
sąjungininkais. Sovietai tai patys 
jaučia, bet nenori viešai prisi
pažinti. Ar ne laikas būtų Mask
vai peržiūrėti savo politiką sate
litų atžvilgiu ir leisti jiems pa
galiau naudotis tautų apsispren

dimo teise? Ar tai nėra pribren
dęs reikalas?" 

Garsus šveicariečių ekonomis
tas prof. dr. Roepke, kritikuoda
mas visus Vakarų politikus, ku
rie leidžiasi į artimus santykius 
su Sovietų Sąjunga ir tuo pade
da prailginti pavergtųjų tautų 
vargą, pareiškė: "Kaip taisyklė, 
kur tik įsigali komunizmas, ten 
blogėja ūkinė padėtis, o gyvento

jai netenka paprasčiausių lais
vių". 

O Tarptautinės laisvųjų profe
sinių sąjungų konferencijos ge
neralinis sekretorius J. H. savo 
atsišaukime į Lietuvos ir kitų pa
vergtų kraštų žmones taip rašo: 
"Laisvosios profesinės sąjungos 

visais laikais smerkė bet kurios 
formos diktatūrinius režimus ir 

tai toliau rems, jums siekiant 

"Nors laisvės viltis šiandien nė
ra ryški, tačiau jūsų nuolatinis 
jungtinis ryžtas, kurį jūs esate 
parodę, leidžia pasauliui tikėti, 
kad laisvės vėliavos vėl iškils jū
sų kraštuose". 

Londono Lordas Hendersonas, 
kalbėdamas britų lordų rūmuose 
apie tarptautinę padėtį, pasakė: 
"Nesveika yra pažiūra į status 
quo. Didžiausias pavojus šiuo me
tu slypi ne kur kitur, kaip tik 
status quo, nes jis morališkai pri
slegia daugelį pavergtų tautų, ku
rios ilgisi laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo". 

Lordas Morrison of Lambeth 
pabrėžė, kad nėra kitur didesnio 
kolonializmo, kaip Rytų Europo
je, o lordas Birdwood pareiškė: 
"Reikia reikalauti, kad šioms 
tautoms būtų leista laisvai, be so
vietiškų tankų grasinimo apsi
spręsti savo valdymosi formą". 

Buvęs Amerikos prezidentas 
Eisenhoweris ne viena proga yra 
pareiškęs, kad JAV vyriausybė 
skelbė ir skelbs, jog jokios tikros 
taikos pasauly nebus, kol Rytų 
Europos gyventojai negalės patys 
sukurti savų institucijų ir kol ne
galės gyventi savo pačių pasirink
toje santvarkoje. 

Žinomas tarptautinio garso 
publicistas prof. dr. Salvador de 
Madariaga tarptautiniame kong
rese tautų laisvės temomis 

laisvės, žmoniškųjų teisių, paken-1 Frankfurte reikalavo: "Sovietams 

Indijos gyventojai (610 milijonų) ilgą laiką badavę, sulaukė labai der
lingų metų. Dvejus metus iš eilės derlius buvo rekordinis. Neblogesnis 
būsiąs ir šiais metais. Nauja problema — nėra. grūdams sandėlių. Čia 
matome vieną "bėdos sandėlį", įruoštą vienoje geležinkelio stotyje 

riu, kurio vertė krito užsienyje. 
Dolerio apyvarta krašte sparčiau 
didinama už prekių gamybos ir 
patarnavimų prieauglį. 

Darbininkų sąjungos taip pat 
įkaitina infliaciją. Federalinės 
valdžios teigimu darbininkų atly
ginimas kasmet kyla 8,5 proc., 
kai darbo našumas didėja 2,5 
proc Skirtumas tarp darbo atly
ginimo ir darbo našumo pasto
viai skatina infliaciją. 
. Darbininkų sąjungos, kurioms 
priklauso virš ketvirtadalis visų 
darbininkų, turi netiesioginės įta
kos ir į sąjungoms nepriklausan
čių darbininkų atlyginimą. Dar
bininkų sąjungų vadovai, siekią 
įsiteikti darbininkams, mažai 
kreipia dėmesio į prezidento ska
tinimą rodyti gerą valią. Anglia
kasių laimėjimas per trejerius me
tus 39 proc kelti atlyginimą ska-

čiamo gyvenimo ir darbo sąlygų 
ir "pasaulio taikos. Rytų Europos 

kraštai liko sovietinio koloniz-
mo objektais, jų ūkis yra kontro
liuojamas Maskvos. Komunisti
nės diktatūros užnugaryje — so

vietinė armija, laisvojo pasaulio 
darbininkai yra drauge su jumis 
ir niekad jūsų neišsižadės". 

Prancūzijos buvęs prezidentas 
de Gaulle per radiją pareiškė: 
"Aš esu pasiryžęs naudoti visas 
savo jėgas, kad kiekvienai tautai, 

nežiūrint odos spalvos, būtų su
teikta apsisprendimo teisė". 

Buvęs JAV prezidentas Hoo-
ver, priimdamas išrinkimą į Pa

tina ir kitas darbo sąjungas rei
kalauti didesnio darbo atlygini
mo. Didėjantis darbo atlygini
mas yra dingstis įmonininkams 
kelti kainas, plačiau praverti du
ris vagiui, kuris ypač apiplėšia 
nepasiturinčius vartotojus, nega
linčius infliacijos naštos kitiems 
primesti. Jei infliacija nebus su
valdyta, paskatins naują ūkinį 
atoslūgį: gamybos mažėjimą, 
nors ir dabar pramonės pajėgu
mo tik 82 proc teišnaudojama. 
Gamybos sumažėjimas padidina 
nedarbą ir skurdą krašte. 

"taika" ne "taika", o tik pakopa 
ruoštis naujiems žygiams. Atoslū
gis jiems taip pat tik priemenė 
saviems tikslams siekti, o "nusi
ginklavimas", nereiškia, kad jie 
norėtų atsižadėti savo galios. 
Jungtinėms Tautoms turėtų pri
klausyti tik valstybės, kurios ne
prasižengė tautų laisvės dės
niams. Laikas pašalinti diktatū-

Į rines šalis iš tarptatinių institu
cijų. Vakarų siekis turi būti iš
laisvinti ne tik Vokietijos rytinę 
zoną, bet ir visą Rytų Europą". 

Buvęs JAV valstybės sekreto-
I rius Dean Rusk pavergtų tautų 

siekimus yra šiaip nusakęs: "Mū
sų tikslas yra pasaulis susidedąs 
iš nepriklausomų valstybių su 
institucijomis savo pačių pasirin
kimu, bet bendradarbiaujančiom 
tarpusavio interesams ir gerovei 
siekti. Tai pasaulis laisvas nuo 
agresijos, baimės, trūkumų ir dis
kriminacijos dėl rasės, tikybos ar 
kitų priežasčių. Tai pasaulis, ku
ris pripažįsta teisės viešpatavimą, 
kuriame visi žmonės gali gyventi 
taikoje ir brolybėje". 

Valstybės sekretorius ta proga 
pridūrė, kad "deja, kai kurių tau
tų vadai turi kiek kitokią pašau-

(Nukelta į 4 psL) 

GUNDA, GUNDELE 
KOTEYNA GBIGAJTYTČ 

3 H 

— Šiandien žmogus laisvės 
piktnaudojimu yra pažeidęs sa
vo dvasią, savo širdį, šiandie
nos žmogaus krizė yra Širdies, 
ne proto, krize. Užtat gal žmo
gui taip niekad nebuvo reika
lingas dvasios gydytojas kaip 
aia^di«?n, Jc pažeistą fev&ai. te

gali pagydyti tik dvasiniai da
lykai. Ant 

— Kai kurie žmonės daro to
kius nuodugnius pasiruošimus 
juodai dienai, jog nesidžiaugia 
šios dienos saule. 

WUUss Fcstker 

— žinai- šeimininkė užkure "kolonką", 
tuojau maudytis. 

—A, šitaip. Na, tai netrukdysiu. Pagaliau h* aš 
laiko nelabai turiu —reikėtų su tais bilietais susi
tvarkyt. 

— Gerai Rytoj vistiek matysimės, — skubėjau 
baigti kalbą. 

— Jis tik apsidairė, bet nejudėjo: 
— Tai aš tik kelias minutes, kol šeimininkė šūk

tels, — nusimetė paltą ant sofos ir, nei iš šio nei iš to, 
čiupęs į glėbį, ėmė bučiuoti. Tas jau man nepatiko, lyg 
būčiau staiga tapusi jo nuosavybė, 

—Ponia nepašauks, turiu pati prisižiūrėti, kol 
vanduo įšils, — aiškinau atitrūkdama. 

— Tuo geriau. Kada norėsi, tai ir nueisi maudy
tis, — nudžiugo jis. 

— Taip negalima, reikia laikytis savo eiles. Jų lai
kas išskaičiuotas. 

— Tai, vadinas, išvarai mane, a ? 
— Išvaryt neišvarau, bet kitaip negaliu. 
—Gerai, gerai, aš tik erzinu. Būk sveika! Tat lig 

rytojaus... 
— Lig rytojaus, — pakartojau skubiai Juk ir 

Gintautas pabels į langą, kas atidarys duris, jei būsiu 
vonioj. Visvien nebesuspėjau. Jis atėjo truputi anks
čiau. Išlipęs iš autobuso nenorėjo šalti lauke, matyda
mas šviesą mano kambary. Išgirdus barbenimą į langą, 
Seimininkė {leido svečią. Keliolika minučių pabuvo jis 

| v-^etas. K*: .anrr.rfau atįai , i iMmihiri chalatą ant apa

tinių, jis prie stalo kaž ką skaitinėjo, išsiėmęs iš port
felio. 

— Sveika, Gundėte, kaip tau tinka baltas "turba
nas" prie šio melsvo apdaro, džiaugėsi paduodamas 
ranką ir, sugriebęs už pirštų galų, apsuko ratu. 

—Ak, paleisk, — nuskubėjau prie spintos ieško
tis sukneles. — Žaviesi tokiais niekeliais, — lyg ir su
bariau nusijuokdama. 

Visa tavim žaviuosi, vėjų mylėta, saulės bu
čiuota, pajūrio mergaite, 

Visai kaip dainoj, — švelniai pasišaipiau. 
— Nes ir pati esi kaip daina.. 

Turbūt dar tebekvepia druska ir žuvim t a ju
ros mergaitė, — suprunkščiau. 

Tave reikia nubausti, — sulaikė beišbėgančią į 
šeimininkės darbo kambarį apsirengti — Nebepalei-
siu~. jau nenukris kaštanas kaip tada... — kugždėjo į 
ausį. Taisydama beveik nusmukusį "turbaną", ku
rio vienas galas jau tysojo ant peties, išslinkau pro 
duris. Besirengdama visai pamečiau ryžtą aiškintis. 
Nutilo ir tas gihis skundas širdyje — lyg niekas ta rp 
mudviejų nebūtų įsiskverbęs. Kai. susitvarkiau rūbus 
ir plaukus, grįžau atgal, jis ėmė ir paklausė: 

— Ar buvo šiandien pas tave ponas Statkus? — 
Galvojau minutėlę, kabindama chalatą į spintą: jei pri
sipažinsiu, kad buvo, rodos, viskas iškils kaip an t ša
kės. Išsimeluoti nemokėsiu ir nenoriu. O teisybe pa
sakyt, ir vėl pritrūko jėgų, 

— Ne! — papurčiau galvą. 
— Tikrai ne? 
— Ir ko dabar taip parupo? — atsigręžiau nuo 

spintos. 
— Gunda. Gundele, sakyk teisybę. 
— žinai gi, kad nemaloniai jaučiamės, kai esame 

visi drauge, tai kam aš jį kviesiu? 
— Tiesa. Bet aš vistiek norėčiau žinoti, ar buvo 

jis šiandien? 
— Kodėl klausi, ar buvo, o neklausi a r ateis, — 

— Jei buvo, t a i vadinas, daugiau neateis, — šal
tai paaiškino. — Ir žinai, Ada, vėl kažkoks diegelis 
nubėgo širdimi Abiejų nuotaika ėmė ir prigeso. Vaka
ras baigėsi nei šiaip, nei taip. Jis anksčiau išėjo namo 
negu buvo numatęs. 

— Rytojaus dieną, kaip minėjau, toji opera. Pasi
puošiau, kaip galėdama įmantriau, bet ūpo kaip nėr, 
taip nėr. Pasigirdo rogių varpelis, žvilgterėjau išėjus 
pro prieškambario langą. Barzdotas vežikas daužė į 
šonus rankas. Buvo šalta. Iš rogių iššoko Leonas: su 
juoda kailine kepure ir tokia pat palto apykakle. Vos 
pasisveikinęs, tuoj ėmė dairytis po kambarį: 

— Vakar čia, ant sofos, palikau savo pirštines. 
Nenorėjau tavęs trukdyt, tai ir negrįžau, nors pasige
dau tuoj pa t išėjęs pro duris. 

— Nemačiau... tikrai jų nebuvo ant sofos. 
- Kiaulės odos gelsvos pirštinės, kaip galėjai jų 

nepastebėt? 
— Palauk, gal užkrito už sofos, — skubu ieškoti 

— Nėra. šeimininkų paklausčiau, gaila, abu išėję. Bet 
jie į mano kambarį niekad kojos nekelia be svarbes
nio reikalo, — pastebėjau susirūpinusi 

— Tiek to. Skubėkime, —pasakė jis. — Tikrai 
žinau, kad jos čia liko. 

— Gerai. Paklausiu seimininkę rytoj. Kaž koks ne
rimas įsisuko į mane su tom pirštinėm .Ir žinai, Ada, 
net populiarioji "Carmen" su Vince Jonuškaite nepajė
gė jo nuslopinti Teatre tokia pakili nuotaika, tiek gra
žios publikos, ir Leonas neatsilikęs nuo jos. Mėginau 
būti linksma, patenkinta. Išoriniai gal tai ir pavyko. 
Džiaugėsi ir jis. Pirmadienį pasiteiravau šeimininkę 
dėl tų pirštinių. Ji, žinoma, nustebo. Sakėsi nebuvus 
kambary, o vyras niekad, o niekad ten nekiša nosį. Pa
sijutau suglumus. Ji ėmė mane smulkiau klausinėti 
apie tuo vyrukus. Ką galėjau, pasakiau. Buvo supran
tama, kad jie varžovai, o aš "kryžminėj ugny". 

— Palauk, paneliuk, studentas gal tyčia paslėpė 
j as tuo laiku, kai buvote vonioj. 

(**. fcOflaų) 
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MOSU KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mich. 

BENDRUOMENĖS VEIKLA 

Balandžio 16 d. L.B. Grand Ra 
pids apylinkės valdyba buvo su 

Iždininkas J. Ugianskis prane
šė, kad šiais metais liko kasoje 
grynais pinigais daugiau, negu 
jis perėmė. Revizijos komisijos 
pirm. K. Stepšys pranešė, kad 

saukusi visuotinį narių susirinki-: P3***"* "" j M į * į " " " W 
mą Strolių namuose. Šiam s u s i j r a s t i tvariroje. Pranešimai bu-
rinkimui pirmininkauti buvo i š - ! v 0 P r i i m t i vienbalsiai. BALFo ir 
rinktas dr. S t Balys, sekretorium 
Vyt. Jonaitis. Valdybos pirm. Pr. 
Turūta prieš dažydamas savo me 
tinį pranešimą priminė, kad jo 
kadencijos metu mirė 4 nariai: 
savanoris kūrėjas ir vyčio kry
žiaus kavalierius plkn. ltn. J. U 
gianskis, Mikui ienė, Čepaitis ir 
Riaubienė, kuri šio gyvenimo 
naštą nešė virš 100 merų. Jai 

16 vasario gimnazijai remti va 
dovas J. Paovys, mokyklos vedė
jas, L F « i d o apylinkės komiteto 
pirm., priminė, kad šioji apylin
kė savo kvotą viršijo; surinkta 
15 proc. virš nustatytos normos. 

Bene pats įdomiausias dienos 
klausimas buvo valdybos narių 
rinkimas. N . Baniukaitienei išė
jus iš valdybos, E. Bliudnikas, iš
rinktas pagal nuostatus viene-švenčiant šimto metų sukaktį, 

prezidentas Carteris atsiuntė s p e - | r i e m s meti 

cialų sveikinimą. Pagerbiant m i - | ž 

rūsius narius, dr. S. Balys papra 
šė visus susirinkusius atsistoti ir 
minutę laiko susikaupti. Į šį pra 
nešimą, sakė pirmininkas, nerei
kia žiūrėti kaip į pirmininko nuo 
pelną, bet tai yra darnaus darbo 
vaisius su išrinktaisiais valdybos 

metams. Valdybon 
vienbalsiai išrinkta stud. Liucija 
Treškaitė, jaunosios kartos atsto-

~ ve, kandidatais liko A. Lukoše-
vičiūtė ir J. Treška. Buv. valdy
bos pirm. Pr. Turūta išrinktųjų 
vardu padėkojo susirinkimui už 
pasitikėjimą ir pasižadėjo tęsti 

V. Strolis, 

nariais, o kad galėjome daug ką * bendruomeninį darbą centro val-
nuveikti, tenka padėkoti na- j d v b o s dvasioje. Revizijos komisija 
riams, kurie visokeriopai rėmė į P ™ 1 * 0 

moraliai ir materialiai, kurių dau j ^f^ ' 
guma šiandien čia susirinko ir 
vėl pareikš naujai išrinktai val
dybai savo pageidavimus, pasiū 
lys naujas darbo gaires sekan
tiems metams. Savo pranešime 
priminė, kad valdyba turėjo 9 
posėdžius, kuriuose buvo nagri
nėjama įvairūs veiklos klausimai, 
o smulkesni reikalai buvo apta
riami per telefoną. Buvo pada
ryta dvi išvykos į gamtą — į Ba 
niukaičių ir Trešku pamiškę. 
Vieno tikslas buvo artimesnis pa
bendravimas tarp savųjų, o ant 
rasis loterijos reikalu. Loterijai do
vanas aukojo visi valdybos nariai 
ir apylinkės nariai. D ide l ė padė
ka aukotojams ir vietovės savi
ninkams. Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos mokyklos festivalyje bu
vo Dardavinėiama mūsų mte 

Kušlikis ir 
BALFo ir 16 vasario gimnazijai 
remti vadovu pasiliko J. Paovys, 
jam sutiko talkininkauti V. Pa-
ovienė ir A- Lukoševiciūtė. L. 
Fondo komitetas sutiko likti tas 
oats: pirm. Pr. Turūta, L. Rau-
bienė ir J. Treška. 

Uždarant susirinkimą, dr. S t 
Balvs visų susirinkusiųių vardu 
ūadėkojo buvusiai valdybai ir pa
linkėjo naujai valdybai ta pačia 
kryptimi ir energija dirbti bend
ruomeninį darbą. 

Pirmame išrinktos valdybos 
posėdv pasiskirstyta pareigomis 
sekančiai: pirm. Pr. Turūta, vice-
pirm. S t Astras, sekr. E. Bliudni
kas, ižd. J. Ugianskis ir kultūros 
reikalams stud. L. Treškaitė. Po
sėdy buvo sudarytas komitetas, 

pardavinėdama mūsų mielų i kuris aplankys visus apylinkėje 
ponių kepsniai ir gauta daug pel-! gyvenančius lietuvius ir rinks au-
nn Miisu iannimas anvlinkės I ^ a s Pasaulio Lietuvių Dienoms 
no. .viusų j a j m m a s , apyniuos .. ,_,- D T , - f 'už jva inusnuopemus Lietuvių n a 
valdybai ir apylinkės nariai rin-Į Pere™** Toronte. Pr. Turūta 
ko parašus Bražinskams gelbėti. I _ _ „ 4 _ . 

Holland, Pa. 

PliuŠkonienė pal inksmino daly
vius lietuviškom dainelėm. Šokė
ju grupė, vadovaujant Jonui Ve-
neskie, pašoko keletą amerikietiš
kų šokių. 

Posėdis buvo baigtas malda, 
kurią atkalbėjo kun. dr. K. Simai
tis. 

Seselės svečius pavaisino už
kandžiais. 

Seselės dėkoja kunigams, l ė 
mėjams, draugijoms, mokykloms, 
ir visiems, kurie prisidėjo prie sėk
mingo 28-}o se imo gausiomis au
komis, darbu ir apsi lankymu sei
me. 

SMA 

Philadelphia. Pa. 
L I E T U V I U N A M U 

P A R E N G I M A S 

Philadelphijos lietuviškasis gy
venimas labai pasikeitė: visa, kas 
buvo sukurta pirmųjų ateivių, 
smarkiai sumenkėjo arba ir visai 
sunyko. Į sunkią padėtį buvo pa
tekęs ir 1907 m. įsteigtas lietu
vių pašalpinis klubas. Prieš 4 m. 
viena entuzijastų grupė nutarė 
buvusį pašalpinį klubą, dabar 
pavadintą Lietuvių namais, bet 
kokia kaina išlaikyti IT padaryti 
mūsų kultūriniu centru. Pastatas 
buvo jau smarkiai aplėktas. D ė 
ka energingos naujos vadovybės 
ir visokeriopos visuomenės para
mos, per 4 m. Lietuvių namuo
se buvo atlikti dideli restauraci
jos darbai, bet dar reikia daug ką 
padaryti. 

Lėšų sutelkimui ir pagerbimui 
didžiųjų akcininkų bei ypatingais 
darbais prisidėjusių prie Lietuvių 
namų atkūrimo, gegužės 13, šeš
tadieni, 6:30 vai . vak., Liet. n a 
muose, 2715 E. Al legheny Ave. , 
Philadelphijoj, ruošiamas didelis 
pavasarinis banketas-koncertas. 

Koncerto programą atl iks ketu
rios solistės: G e n ė Ugianskienė, 
Ona Pliuškonienė, Ona Salčiūnie-
nė ir Violeta Bendziūtė. Solisčių 
dainas pianu palydės m u z . Ane 
lė Kaulinytė. Ta i bus pirmas 
koncertas Philadelpnijoj, kuria
me dalyvaus net 4 solistės. 

Po koncerto svečiai bus vaiši
nami šilta vakariene, paruošta 
mūsų šeimininkių. Po vakarienės 

d e n i a m s tik 10 do~ Biiieius ga
l ima įsigyti Šv. Andrieians klebo
nijoj ir pas visus valdybos na-) 
rius. S ta lų rezervacijos reikalais 
prašoma kreiptis į J- Morkūną, 
RA 2-3359 . 

Rengėjai kviečia visus su drau
gais ir pažįstamais pobūvyje da
lyvauti. Negalintieji atsilankyti 
prašomi pagal išgalę Liet. na
m a m s prisiųsti auką. Parengimo 
šūkis: jūsų parama — visų pa
žangai 

Br. Vaškaitis 

K a z i o B a r a u s k o 
B "Draugo* Rimties Valandėlės 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo"' skyriui, jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius, V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs'". 

Kama $4.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W . 63 St., Chicago, TU. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

H\RQUETTE PABK 
2-jų batą po S mieg. mftrmte. 11 

metų senumo. Atskiros sikryrao sis
temos. Garažas. Arti 73 it RockwelL 
$58,500. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — laeome Taa 

N otarmtas — Vertimai 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedade Ava. — 778-2233 
a V a M s M a V s M a V H a M m l m l 

H E A L E S T Ą T E 

fBOGOS — OPPOBTUNITIES 
^B*<Mawo^aa>o«H4k«mso^aa«^m>o^m*o^aBM>am>04Ba>o^m*oMMsH 

Wanted Dealers: 
to instail Imeperial sprayed Re-

Roofing and Roof repairs oa old and 
new buildlnga. It is also a tremen-
dous energy and insutatlon saver. 
Nearly every home and buildiag ©w-
ner can use it. We are only tnanu-
facturer that trains how to instail 
with on the job training by factory 
installers. Xo fees of any kind. "We 
are only interested in selling this 
roofing and energy saviog material 
and equipment tnat we manufac-
ture. an be applied all year round. 
Write: Imperial Chemicals I n a , 47«0 
-VViseahickon Ave.. Pfcila., Pa. 19144 
or call Mr. \Valters. Toli Free 
No. 1-800-523-3604 or 215-S44-0706. 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

Budraitis Realty Co. 
Mes BU 50 kitom namų pardavi

mo jstaigom aptarnaujame pietva
karių Chicagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimą, 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti botą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat. abejojaat dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdausti 
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ 
ir SVEIKATĄ maloniai jums pa
tarnaus 

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

707-8600 arba 778-9871 

TINLEY PK. — BY OVVNER 
9 rm. raised ranch. 4 or 5 bedrms. 
Panelled family room with a fire-
place. 2Vo baths. Centr. air-cond. 
3 % car garage, elec. doora. Side 
drive. Nice sun deck 532-6598 

WANTED VYRAI 

Beikaliagat* 

D Ž E N 1 T 0 R I U S 
Dirbti vieną dieną savaitėje — tek 
šeštadieniais. 
Kreipti* į St, Niekotas kfebsaaja 

TeL 735-1121 

OFFSET PRESSHAN 
2nd sbift Hekfl. 40 4/e & l/c. Ezperi-
ence necessary. Full or part tune. 
Good working condrtkms. Ali benefits. 

CaB For Appointment 663-5429 

THE F 0 R T Y 
0 F DARJCMESS 

Paraše Dr. £no2&s Vaišnora 

Apie 

Rnuoin. Ciceroje moderniškas ap-
šild. 4^4 kamb. butas (2 mieg., dide
lis salionas). 1-me aukšte. Suaugu-
šiems- Jokių gyvuliukų. Mažiau 200 

Y E A R S • <Jo1- m € n - Skambint po 5 v. v., šestad. 
j ir sekm. visą dieną tei. 863-3338. 

Surinkta apie 300 parašų. 
Vienas iš svarbiausių valdybos 

darbų tai, kad į Grand Rapids 
buvo pakviestas T o m a s Venclo
va, kuris padarė pranešimus 2-se 
radijo stotyse. T V padarė prane
šimą apie jo atvykimą. T. Venc
lova aplankė' aukštojo mokslo 

SESELIŲ KAZIMIERIECIU 
R£M£JTJ SEIMAS 

Švento Kazimiero Seserų rytinių 
skyrių (Philadelphia, Worcester, 
Bahimore, ShenaįHk>aii) - rcnaėįų 
seimas jė&nu.ngaį įvyko ^baian? 

instrtučijas, supažindindamas- šu \ # » 23-čią dieną. Juozapo -Mą«j<?$ 
padėtimi pavergtoje Lietuvoje. Jis 
padarė pranešimą lietuviams ir 
amerikiečiams Fountain Church 
salėje ir kalbėjo intelektualų pus 
ryčiuose. Visą šį darbą tvarkė 
jaunoji karta, valdybai kai ku
riuose darbuose talkininkaujant-
Valdyba buvo įgaliojusi jos narę 
ypatingiems reikalams Astą Ba
nionytę - Conner, ši pasikvietė 
pagalbon stud. Liuciją Treškaitę 
ir akademiką Benių Kušlikį. Gili 
pagarba šiam Šauniam trejetu
ku L 

Vasario 16 d. minėj imas buvo 
gana sklandžiai pravestas, o mū
sų darbščiosios narės savo keps
niais , skanėstais pavaišino susi
rinkusius. Aukų laisvinimo reika
l a m s rekordinis skaičius — H 00 
dol. Buvo surengta Ivanauskams 
išleistuvės į Arizoną. Buvo su-
surengta Naujųjų Metų sutikimas 
Strolių namuose. Baigdamas pra
nešimą, pirmininkas priminė, 
kad kolonija per šiuos metus su
aukojusi laisvinimo reikalams ir 
lietuviškumui palaikyti 3223 dol. 

2 Y M H J VALST. PASISAKYMAI 
(Atke l ta i š 3 peL) 

l io tvarkos viziją". Jų tikslas esąs 
uniformiškumas, bent kiek tai 
liečia ekonominio ir politinio su
sitvarkymo principus. "Konflik
tas tarp jv p lanų, liečiančių žmo
niją ir pasautinę santvarką, ku
rioje vts! žmonės butų laisvi pa
brinkti savac ir-5tituc::a$ ir savai 
vyriausybes, yra csadrAz. 
daro mūsų laikų 
problema". 

Viloje, Hoiland, Pa. 
Seimas torvo pradėta* 11 -tą; vai. 

su Šv. Mišiomis Vilos koplyčioje. 
Šv. Mišias aukojo Vilos kapelio
nas kun. dr. K. Širvaitis. Po Sv. 
Mišių mokyklos kavinėj įvyko sei
mo pietūs. 

Seimo posėdis prasidėjo 1:30 
va i po pietų mokyklos salėje. Sei
mą atidarė rėmėjų pirmininkė 
Marijona Setkowsky. Maldą at
kalbėjo kun. dr. K. Širvaitis. Su
giedota Amerikos ir Lietuvos h im
nai. 

Pirmininkė Marijona Setkows-
ky pristatė seselių Kazimieriečių 
generalę vyresniąją iš Chicagos 
ses. M. Lorenzą, kuri sveikino ir 
dėkojo rėmėjams už jų nenuilsta
mą pagalbą seselėms. Rėmėjų ve
dėja ses. Katarina Marija iteikė 
mažą dovanėlę buvusioms ir e-
sančioms rėmėjų skyrių pirminin 
kėms, kaip padėkos ženklą. Sek 
retorė ses. Angelą perskaitė spe
cialų sveikinimą, rėmėjams S 
Chicagos Vyskupo V. Brizgio at
siustą. 

Toliau sekė seimo sesija. Val
dybon išrinkta ateinantiems me
tams: pirm. Marijona Setkowsky, 
vice-pirm. Betty Arrighy, sekr. 
ses. M Ange lą , rėmėjų vedėja y-
ra ses. Katarina Marija, dvasios 
vadas, kun. dr. K. širvaitis. 

Worcesterio skyriaus pirm. O-
na Bender pasiūlė, kad ši diena 
(ba!. 23 ) WoPcesteryje būtų pri
imta, kaip maldo* diena, pra-
Sarrt Dievo , kad ar lcv^cųpaj 
Jurgis Matulaitis būtų greičiau 

pagrindiaa paskelbtas Švęstuoju. P a ^ i l y n a u 
buvo priimtas. 

maras bus pagerbti Charles S. 
Cheledinas, Birutė, Va lašmienė , 
Algirdas Jonys, adv. Anthony W . 
Navasitis ir visi kiti, kurie akci
jų yra įsigiję už 1000 doL ar 
daugiau. Jiems bus įteikiami spe
cialūs pažymėjimai. 

Šokiams^ kjujię. tee i s i iki T:3iQ 
v a i - l y t a , .gros.-pianai zTnomas 
"Evenirįg § t * " £ pr.kestras. Bil ie
tų kaina 15 dol . asmeniui, s tu -

mHim»mwnHwwiiiitiiwtHHiimiii 
t a * — m% — » • * 
oi aįpdmidą noc 
UUD PAS mot 
F R A N K Z A P 0 L I S 

Ctotoąo, nitaote 
Telef. OA 

istorinius lietuvių kovos 
metus 

| anglų kalbą išvertė 
Joozas BolevičiBs 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 3. 
Si įdomi knyga gaunama: 

DEALGE, 4515 W. 63 SU 
Cbieago, DL 60629 

Išnuom. 5 ^ kamb. butas 1-me 
aukšte. 2 dideli miegami. Apšild. Už
dari porčiai. Suaugusiems. GR S-443S 

D C H E S I O 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 

P A R D A V I M U I 

wiMUUHiwnmiiiHHiiiniimiuinn»»u 

PARDAVIMUI MOTORAI 
Tarime 4 motorus, labai gera

me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekančia: 

i . 
visų į&iių grindis. 

BUBNH8 — TeL RE 7-51ffl 

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

MMųuette Parke Didelis mūr- 6 
kamb. bungalow. Gazu šildomas. 
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

Turine pirkėjų — tr&ksta namų. 
25 metai kai be pertraukos tarnau
jame lietuviams ir jų draugams. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
lnsaraace — laeome Taz 

295! W. 63rdSt. 436-7878 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

tvarkingam 

1. Westtagboase raotor, S phase, 
1*5 H J „ 60 eycies, 220-240 V. — 

$15.00 

2. KtasUe Motor, 1 pfaase, lA H.P. 
«0 cyctes. 229 V $15.00 
$. Ktabte Motor, S phase, 1 H.P„ 
60 cjclea, 226 V $15.00 

.£. Loids AUa Induetiea. Motor, S 
5 HJP„ 60 cyde , 220-240 V. 

$25.00 

iiuiimiiiniii! 
M. A. Š I M K U S 

JTOTAKT PTBLiC 
mooacsi T A X S C B V I C B 

42fi» 8a. Maplevrood, teL 2M-74S9 
Taip pat daromi VERTIKAI, 
anCNTr; tttvtetttnal, pUdocal 

PILIETTBC8 PKkSTMAI ta-
Mtokta Mankai 

TELEVIZIJOS 
Bpal^otoa Ir Papnatoa. Badljal. 

Btereo b Oro Vėalntuval 
Pardavimas fr Tmmjjrmm 

M I G L I N A S TV 
2346 W flMk S t , lai 

TelefonuokHe — 

LU 5-9500 
i 

iimiimintmiiimiiiiiimiin»mmwwmii 
A. v i L i M A s 

I O V 1 N G 
Hitniiinm<iiitfii;mi»! Apdraustas perkranstymas 

Įvairių atstumų 
TeL 3*70-1882 arba S70-5096 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIinilllllllllllllllllHlilIlIU 
immmtmmmuammmmummvii 

PACKAf.K EXPRESS AGENCY 
MARU A NOREKTENE 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ijahai psųn>tdaaJsiarM gvvon rOMea 

pr<»kč». Maistas i i Etiropoa iwmlfliĮ 
S60S W. « • St, Cbhago, TU. S0829. 

TEI* — WA »-*T87 
1IIUIIMIIIIUIIIIIIIHIIIIII 

Embossing and Hot 
Stamping 

SMERIDAH PRESS 
Full or part tune. 

Appiy at the — 

S. K. SMETM COMPAN Y 
2857 No. We«e*m Ava, 

dacago , HL 
270-3790 

WANTED OPEHATORS 
VOOTCAL BORJNG MILL 

HORTZONTAL BOREMG MDLL 

Minimum 1 yr. Experience ia Operate 
& Set-up. Work permit or Green card 
reųuired. Top pay & benefits. 

BEARDSLEY A PIPER CO. 
5501 W. Grand Tel 237^700 
• a BVMU Opportunlty Employar 

. . Į -m-— Į • — » 

GENERAL MACHINE SHOP 
T R A I N E E 

Starting pay $3.65 per hour. 
Appty ia persoo or cal 583-31M 
MPC PRODUCTS CORPORATKNM 

4200 W. Vktoria. Chicago 
Near Pulaski & Bryn Mawr) 

Aa Bdual Opportunlty Employer 

Mdefis ir patogus 
ųuette Parke gabiam b 
imoguL Pigus. $16500. 

Lietuvių mėgiamo) gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
stato. Svarus oras, aptinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernas 19 meta. nruro "į*"*— 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug priedą. Vieta Mar-
ąuette Pke, Aukšta kokybe. Žema 
kaina. 

S kamb, naujo tipo mflr. nnman 
Ir garažas. Centr. oro Šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir 
nupirkti už $28.850. Marąuette Pk. 

4 vienete maras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38.800. 

5 kamb. labai modernus maro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie, $39300. 

Grąžas ptataa tMyąat Ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-ją aukjtų maras. 2 butai 
tr maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Se.virtAkas imsikido iki 
$38,500 Marąuette Parke 

Valdls Real Estate 
2625 West I lsi Street 

TeL 737-7200 ar 731-S534 
Mūriniui. 20 meto. 2 grr%žfb9 butai 

po 4% Kamb. Ąžuolo KabinetinSa 
virtuve. Brangios ronios. ĮmokSti 
f9.500. 

O&JE Laime prie lOS-tos g-vgs «ž 
PnlasU. $ Kamb. (4 nileg.), 21 me- j 
tų mūro rezidencija. įrengtas rūsys. | 
n a t o s sklypas. DMelis garažaa 

HEAD GU5T0DI&N 
Exp. workug oastodiaa witb 
ponsibility for supervising house-
keeping duties at a Junior High 
School. 12 months, full time job — 
days. Good fringe benefits. 

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

C a l Gene Kucharski—44«-94a0 

M A S S E U R 
NEEDED 1MMEDIATELY 

Certtficate reąuired 

Cal Mr. Laaders — S27-2525 
RIVIERA 400 CLUB 

400 E. Randolph, Chicago. BL 

Viena B idomiiasiu ilals matais liejusiu knygų 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga yra idomi jau visa tuo, kad yra parašyta Lietuvoje Ir 

tileista JAV. Ji yra gera prteatanė pastebėti galvosenoa skirtumus 
ir pana*unma siapoa ir anapus geležinės uždangos. 

ftalia to, Si knyga apibftdhia vieną ti spalvingiaushi Lietuvių 
tautos asmenybių, kuri turėjo daug {takos visuomenink), kultūrinio 
b- religinio gyvenimo formevinai nepriklausomoje Liebotvoi*. Arki
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio mirtimi totneumistų 
kalėjimą, ji> kovos u i Uetuvto teises Vilnia** aridvysktv**>» P1^* 
a e i ū d n a i temas knk4ą ,ma paManci i šioje leaygoje iakada doka-
aentuota TeeliimTi 

T i t H S p a , Lietuvių krfkaiianių demokratų ieidinyB, 
D&AUOE, k>esi> vteaeoata katauoja 7 dol. 

J • • i " Į . ' J * g ^ i P i ^ . ^ » a i , . ' » • * » « 
a^Bi^BSmaas^fcaas^^^a^^i^B..—la^aHB^^^ 

O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir Iš toji miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5 4 0 6 S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS* 4086 Arcaer Ave 
Chicago. IlL 60682. teW. MT7-89et 

Cfat lt c 5 s 
oosaeos PABCELS EKPBISS 
SIUNTINIA! j IrlTUVą 

ssaa&Baiated sa ,daea«o, m. eoeos 
asei w . eatb « - , aataaco* K. ooeae I 

Talat.! S9S-aT3T — as4-S*M 

Prie »7-os i i i Kecbrie f 
Mūrtm*. 20 metų. 6 kamb. (3 mies. 
Ir valdomasis). Įrengtas rūsya Centr. 
•esiaimas. Karnas geras. Vieta garą. 

Broker i s P . žfnnbalds 

Tetef. — F B 8-6816 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
aes jis piečiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra viaiema prieinamos. 

HELP WANTED — MOTERYS 
• • • » • • » • • • • • • » » « » » • » — • • • Į » 

P E R S O N 
WMb Good Ftgtire Aptttade 

U g b t TYping Reaulred 
Eseetlent ooportuoity to leara 

dera. up to date Systema. 
• Goo* Wagea 
o Fcū I*rocra2i 

oc ompioToa w ę s j — 
a>you. trrrra 3TW Stajaca 

xoir uzr 

OaB. 9ir. B.06& — 93Ŝ 4&* 

VTBAI IR MOTERYS 

C O O K 
For Banąuet Hali. Approxi-
mately 40 hrs. wk Mušt 
speak some English. 

K1TCHEN HELP 
Part Time. English not re-
(ruired. 

Appiy rn Person or CaH 

PARTY VILLA 
2300 M. Hafrasansatt 

622^310 Ask for Mef 

HELP WANTED — atOTEKYS 

CXERK - EE43EPTlQ?fIST 
Busy service eenter. Light typiag, 
ffling, bandle customer service av 
ąuiries. Permanent. Good salary and 
eeaefks. kaernationei catp'. v i tare 

C M m 38*^5843 

Secretary-Legal 
For medlum eized Loop flrm, will 
train pamos witb good skiUs, ex-
celknt benefits. 

386-1*36 

WA|iTS5 

1 day per «eek *or Lai» Jreat Apė 

iMusk-Cal « > » a e a l l a s y 
*i-y — X7-oCC3 

file:///Valters


IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
Įvyks 1979 m. Europoje 

Kongresas įvyks 1979 m. 
liepos 11 — 29 dienos Europoje 

VII. 11 — 18: kongresinė stovykla 
Anglijoje. Stovykloje galės da-
vauti visas lietuvių jaunimas. 

VH. 14 — oficialus kongreso 
atidarymas Londone. 

VII. 19 —26: studijų dienos 
Altenberge, prie Koelno, V. Vo
kietijoje. Joje galės dalyvauti tik 
išrinkti atstovai iš visų kraštų. 

VII. 19 — 26: visas jaunimas 
(išskyrus atstovus) turės progos 
keliauti per Europos kraštus. Bus 
suorganizuotos kelionės. 

VII. 27 — 29: kongreso užda
rymas Koenigsteine, prie Frank
furto. Tą savaitgalį įvyks talen
tų vakaras, oficialioji uždarymo 
dalis, meninė uždarymo dalis, šo
kiai ir iškilmingos pamaldos. 
Galės dalyvauti visas lietuvių 
jaunimas, Vokietijos lietuvių 
visuomenė ir svečiai iš kitur.. 

IV PLJK ruošos komitetas posė
džiavo balandžio 8 d. Huettenfel-
de. Komitetą sudaro prezidiumo 
penki nariai, komhijų pirminin
kai, VLB valdybos narys, VLJS 
pirm., DBLS ir Prancūzijos at
stovai. Prezidiumo pirm. A. Šmi
tas posėdžio dalyvius painforma
vo apie PLB ir PLJS posėdžius, 
kuriuose jam teko dalyvaut pra
ėjusią žiemą S. Amerikoje. Buvo 
pranešta, kad kun. A. Saulaitis ir 
E. Bradūnaitė (abu iš JAV) su
tinka paruošt kongreso stovyklos 
programą. 

Lėšų telkimu Vokietijoje rū
pinasi VLB valdyba, kuri žada iš
siuntinėti aukų lapus Vokietijos 
lietuvių visuomenei, ruošt kon
certus, rašyt asmeniškus laiškus 
prašant aukų ir t. t. Vok. Lietu
vių Moterų klubų federacija pra
ves loteriją, kurios pelnas atiteks 
kongreso ruošos darbams. 

Techninė Komisija: Patalpos 
studijų dienoms jau užsakytos 
Altenberge. Patalpos kongre-
uždarymui (visom trim dienom) 
jau išrinktos Koenigsteine ir ne
trukus bus užsakytos. Patalpų už
sakymu kongreso stovyklai 
rūpinasi A. Vilčinskas iš Angli
jos. Komitetas savo posėdyje ap
svarstė kongreso dalyvių registra
cijos anketos pasiūlymą. 

Kultūrinė Komisija: Kongreso 
ženklas (simbolis) šiuo metu pro
jektuojamas. Komisija yra para
šius visiem kraštam, prašydama 
jų p'ašiūlytf savo krašto talentin
gus ašmenis ir grupes. Dėl įvai
rių kongreso programos dalių 
yra ieškoma šokėjų, deklamato
rių, dainininkų bei kitų meni
ninkų ypač iš jaunimo t a rpo . 
Grandinėlė jau sutiko dalyvauti 
kongrese, bet prašo sąlygų. Va
saros metu E. Bradūnaitė žada 
atvykti į Vokietiją. Komisija ruo
šiasi su ja susitikti dėl kongreso 
stovyklos programos sudarymo. 

Informacijos reikalai: Nor in t 
sudaryti kongreso informacijos 
tinklą tarp visų kraštų, buvo 
kreipiamasi į atskirus asmenis 
prašant jų talkos. Ligšiol atsilie
pė ir sutinka bendradarbiauti: Ar
gentinoje — J. Kunca, Brazilijoje 
— A. Sliesoraitis, Kolumbijoje — 
V. K. Slotkus ir Kanadoje — R. O. 
Šiulytė. Tikimasi, kad Amerika, 
Australija ir Venecuela t a ip pat 
atsilieps. 

Studijinė Komisija yra sureda
gavusi IV PLJK tikslą — Naujai 
pagrįsti ir įprasminti jaunimo da
lyvavimą išeivijos veikloje. Buvo 
svarstyta studijų dienų eiga ir 
dabar svarstomi jaunimo veiklos 
gairių metmenys. Užsibrėžto 
tikslo realizavimas vyks studijų 
dienų meto. Jose atstovai svars
tys ir priims jaunimo veiklos gai
res. Toks darbas per trumpą stu
dijų dienų laiką be pasiruoši
mo negali būti atliktas. Todėl 
Akademinės ir studijinės progra
mos komisija bandys paruošti 
jaunimo veiklos gairių metmenis, 
kurios turėtu sudaryti svarstytų 
pagrindą. Jaunimo veiklos gairės 
turės apimti pagrindines sritis — 

politinę, visuomeninę ir kultūri
nę. Šiuo metu komisija redaguo
ja įvairias temas, kurios rišasi su 
šiom sritim. Iš šių temų išsivys
tys dar visa eilė klausimų, 
kuriuos svarstys atstovai studijų 
dienose. 

Pramatyta tokia studijų dienų 
eiga: a) Kiekvienos dalies (poli
tinės, visuomeninės ir kultūrinės) 
svarstymui ir priėmimui skiria
mos dvi pilnos dienos, b) Prieš 
pradedant svarstyti vienos dalies 
veiklos gaires, studijų dienų da
lyviai (atstovai) įvedami į pro
blematiką dviem paskaitom ir 
simpoziumu, kuriame dalyvauja 

abudu paskaitininkai ir trys kiti 
asmenys (atstovai), c) Veiklos 
gairėm nagrinėti, studijų dienų 
dalyviai suskirstomi į darbo būre-

H H M H I ! teae.li about the ethnic heritage 
of all our people". 

Laiškus bei telegramas sku
biai siųsti šiais adresais: 

The President 
The Whi te House 
Washington, D. C. 

Commissioner of Education 
Department of HEW 
Washington, D. C. 

(Savo senatoriaus vardu) 
United States Senate 

Washington, D. C. 

(Savo kongresmanui) 
House of Representatives 
Washington, D. C. 

Kuo, K. Pugevičius 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. gegužės mėn. 8 d. 

— Laisvė nėra priemonė aukš
tesniam poUtiniam t iks lu i J i 
nai pati aukščiausias politinis 
tikslas. Lord Acton 

Kęstutis Ivinskis, IV Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso Vokietijo
je ruošos komitete reikalų vedėjas 

liūs. Vienos dalies darbo rezulta
tai svarstomi pilnaties posėdyje ir 
priimami antrosios dienos gale. 
d) Jaunimo sąjungos reikalams 
irgi bus skiriamas laikas. 

Marytė Dambriūnaitė 
(Vokietija) 

principas jsigy-

GINKIME TAUTYBIŲ MOKSLO 
REIKALĄ 

Prieš porą metų JAV-bių valdžios sąmatos. Skubiai rei-
kongresas nubalsavo vadinamą kia visiems rašyt i laiškus, 
E thn ic Her i tage Studies Act siųsti telegramas savo senato-1 

( P L 92:318 — Title IX E S E A ) . riams, kongreso atstovams, pre-
I š tuo metu p ramaty tų 15 mili- zidentui Carteriui ir Commis-
jonų t a m reikalui metams kon- sioner of Education Boyer, 
g resas skirdavo tik porą milijo- prašant, kad ne t ik neišbrauktų 
nų. Tai tik lašas jūroje, bet i r sumos iš sąmatos, bet kad rei-
t a ip ne viena tautybė Ameriko- kalingi 15 milijonų būtų šiam 
je , jų t a rpe ir lietuviai, y ra šio- reikalui skiriami, nes susidomė-
kios tokios paramos susilaukę jimas tautybių t a rpe nepapras

tai didelis. 
Laiškų - telegramų turinys 

turėtų būti maždaug toks : "I Deja, šiais me- , - . , - ' . . "" ^. U _ l 
^,4.1; W„«,V.;T,«. n a v e JU^t learned tha t the Pre-

sident's budget message calls 
for the eleimination of all fun-
ding for the Ethnic Heritage 
Studies Act (PL 92:318 — Title 
IX ESEA) . I hope tha t you 
will join in the effort to exten 
the authorisation for five years 
and in appropriating the $15 
million stipulated in the original 
legislation. We find it unbe-
lievable, in view of the great 
interest federated by the Eth
nic Heritage Studies Act (1,026 
apphcations in t h e first year 
alone, of which only 42 could 
be funded), t ha t out of the $3,3 
billion budget recommended for 
primary and secondary educa
tion, no funds have been re-
ąuested for the Ethnic Herita-

the only 
federal legislation which calls 
on our educational System to 

savo reikalams. 

Svarbu, kad 
venęs nežūtų. 
t a i s vėl biurokratai Washing-
tone nori ir šią kuklią sumą 
išbraukt i iš ateinančių metų 

Andrius Šmitas, IV Pasaulio lietu-
vių jaunimo kongreso roete to-j s t u d i e s p ^ g ^ 
rruteto pirmininkas Vokietijoje, ° , . . . , ™ 
rūpinasi gera informacija ir IėŠųH 

telkimu " ' - *_ •: 

A. f A. 
VLADUI SKIRMUNTUI mirus, 

žmonai JULIJAI, dukroms AUŠRELEI, DAINAI ir 
sūnui JONUI su šeimomis užuojautą reiškia kartu 
Iiūdedami 

Elena ir Vytautas čižauskai 

A. t A. VLADUI SKIRMUNTUI mirus, 
žmoną JULIJJį, dukras AUŠRELĘ ir DAINĄ, sūnų 
JONĄ ir >u šeimas nuoširdžiai užjaučiame. 

Aukse ir Petras Kaufmanai 
Saulė ir Feliksas Palubinskai 
Monika ir Vincentas Liulavičiai 

Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopos saulei 

A. t A. RIMAI UTARIEKEI mirus, 
jos vyrui VUALIUI UTARAI, tėvams AKVILEI ir PET
RUI MALETAMS, giminėms bei artimiesiems skausmo 
valandose kartu Iiūdedami, reiškiame giliausią už
uojautą. 

Gen. T. Daukanto Jūrų šauliu kuopos 
Vadovybe ir Nariai 

A. f A. 
STEFANIJAI CHARŽAUSklENEi mirus, 

sesutei GENOVAITEI ir STEPUI SEKMANAMS Lie
tuvoj, taip pat visiems artimiems draugams, reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Marija Umasiene, 
Stefanija jerskiese 
Sofija Ir Adolfas Kaettaiiska! 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
balandžio 18 d., Gulfport, Fla., eismo nelaimėje tragiškai 
žuvo mano mylimas vyras, Lietuvos kariuomenės kūrė
jas savanoris 

A. A. 

KPT. JUSTINAS VALYS 
Jo kūnas sudegintas ir pelenai bus atvežti į Lietuvių 

tautines kapines Cbicagoje, o Lietuvai a tgavus Neprik
lausomybę, pervežti į jo numylėtą Tėvynę. Apie pelenų 
atvežimą bus pranešta vėliau. 

Anksčiau gyveno Cbicagoje. 

Nuliūdusi žmona Aldona 

A. f A. 

Prof. Dr. JONUI PUZINUI mirus, 
širdingiausią užuojautą jo ŠEIMAI ir ARTIMIE
SIEMS reiškia ir kartu liūdi 

Mara ir Vytautas Vygantai 

A. T A. 

Prof. Dr. JONUI PUZINUI mirus, 
jo ŽMONAI, DUKTERIMS ir SŪNUI bei jų šeimoms 
reiškia gilią užuojautą 

Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjunga 

A. t A. VUDUI SKIRMUNTUI mirus, 
žmonai JULIJAI, DUKTERIMS ir ŠONUI su šeimo
mis reiškiame nuoširdžią užuojautą, 

Ksavera ir Alfonsas Pimpis 
Aurelija ir Bronius PoHkaičiai 

A. t A- RIMAI UTARIENEI mirus, 
jos vyrui VITALIUI ir tėveliams AKVILIJAI ir PE
TRUI MALETAMS gilią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime. 

Marija b Jaoias Plačia! 
B-.!rL ¥a!sv!!u še!!** 

Dainavos Ansamblio narei 

A. t A- RIMAI UTARIENEI minis, 
gilaus skausmo gaubiamus vyrą VITALI, tėvus 
AKYILJ4 ir PETRJĮ MALETAS bei gimines nuošir
džiai užpučia ir jungiasi jų bendran liūdesiu 

Dainavos Ansamblis 

A. t A. RIMAI UTARIENEI miras, 
vyrą VITALI, tėvus PETRJį ir AKVILE MALCTUS ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Albertas Stočkus 
Stase Stočkute 
Ona Kasperaitiene su šeima 

A. f A. 
Prof. Dr. JONUI PUZINUI miras, 

širdingiausią užuojautą jo žmonai KONSTANCIJAI, 
ŠEIMAI ir artimiesiems reiškia ir kartu liūdi 

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 
Vaidyba 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

30VTDAS P, SAIDAS Ir GERALDAS F. BAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPITCIO? 

4330-34 So, Calitornla Avenut 
Teietonai LA 3-0440 u LA 3 9852 

out> o . Soufe riermit&ge Avouue 
Telefonas - - TArds / (741 2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOJTH VVESTERN W E 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SM7 90. LTTTAN-ICA AVE. TeL YArds 7*401 

STEPONAS S. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS 
2S14 W. 2Srd PLACE YTrrfnia 7-0872 
3424 W. 69th STREET TeL REpnbtic 7-1218 
11028 Soothwest HSghway, Palos HUls, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BiaiONAS 
4348 90 . CAUPOSNIA AVE. TeL LAfayetfte S-3572 

JURGIS F. MIDMM 
$319 SO. UTUANICA AVE. TeL V Ards 7-1138-39 

POVILAS L RIDIKAS 
SSS4 SO. BALSTED STRfKT TeL YAf* 7.1911 

VASAJTIS - BUTKUS 
1446 90 . SOtk A V E , CICERO, DLL. TeL OLymplc 2-1003 

•g. "ii^» v y s V ^ " *-~**-* 

http://teae.li
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DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. gegužės mėn. S i . i 

| X Dr. Vytautas J. Bieliaus
kas, Xavier universitete, Cincin-
nati, Ohio, psichologijos profe-i 
šorius, dalyvavo geg. 4-6 dieno-' 
mis vidurio Amerikos psicholo
gų draugijos suvažiavime Chi-

Icagoje. Taip pat dalyvavo dis
kusijose, suruoštose psichologų. 

X Raminta Jaatokaite ir SU- besidominčių religiniais klau- i 
vija Jasinevičiūtė, grįžtančios i simais. atstovaudamas ten 
iš Marijos aukšt mokyklos, pra- Amerikos psichologų sąjungą. | 
eitą trečiadienį. 3 vai. po pietų, Jj3 Y™ A P A . 36 J to skyriaus 
prie So. Francisko ir 59 gatvės pirmininkas. Ta proga jis aplan-
buvo užpultos dviejų tamsia- į k ė a!iyo 8 u nU <**"• L"1^ Bieliaus-
odžių jaunuolių ir 19—21 m. ir 
vienos merginos 25 m, amžiaus. 
Užpuolėjai, pagrobę lietuvaičių 
rankinukus, bandė pabėgti, bet 
buvo policijos už 5 blokų sugau
ti ir dabar laukia teismo spren
dimo. 

X Putnamo seselių rėmėjų 
metinis narių susirinkimas ir 
pusryčiai įvyks gegužės 28 d., 
sekmadienį, 8:30 vai. ryto Mar-
quette Parko parapijos salėje. 
Susirinkime tema apie Motiną 
kalbės sesuo Onute Mikailaitė 
iš Putnamo. Visi rėmėjai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 

X Sekminių šventė "Tėviškės" 
Bet. evangelikų liuteronų para
pijoje bus šiais metais švenčia
ma kartu su Motinos diena, ge
gužės 14 d., sekmadienį. 

X Konfirmacijos iškilmės 
liet. evangelikų liuteronų "Tė
viškės" parapijoje įvyks gegu
žės 28 d 

X Stasė Smitas, Dorchester. 
Mass., pratesdama "Draugo" 
prenumeratą, pridėjo 10 doL už 
kalėdines korteles kaip auką. 
Ačiū. 

X "Tėviškės" Uet. evangelikų, 
parapijos choras, vedamas mu-j 
ziko Jurgio Lampsačio, jau pra- i 
dėjo ruoštis kelionei į Pasaulio 
lietuvių dienas ir Dainų šventę 
Toronte. Patogesnei kelionei 
choro valdyba nutarė pasisam
dyti autobusą ii- tokiu būdu su
teikti progą nuvykti j Kanadą 
ne vien tiktai choro dalyviams. 

ką, taip pat psichologą, dirban
tį Rush Memorial Medical Cen-
ter, Chicagoje. 

X A. Čepėnas, Vilius Bražė
nas, D. Domkus ir dr. Saulius 
Vydas knygų išpardavimo metu 
užsisakė įvairių knygų. 

X Stasys Dargis iš Chicagos, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo 12 doL auką, T. Leonas iš 
Des Plaines, DL — 10 dol., A. 
Kruvelis ir Z. Navickas iš Chi
cagos po 7 doL ir Liudas Kul
nys iš Kanados 7 doL auką. 
Ačiū. 

X Užsisakydami knygas, kar
tu pridėjo ir auką: L Povilavi-
čius, J. Juodvalkis ir A. Koye-
laiti8 - Kujalavičius. Ačiū, 

CHICAGOS ŽINIOS 
SVEIKATOS PARODA VASAROS STOVYKLOS 

Chicagos miesto rotušėje ge- Dr. M. C. Brown, Chicagos 
gūžės 8—19 dienomis vyks svei- į sveikatingumo komisionierius, 
katos paroda. Joje dalyvauja primena tėvams, kad atėjus ato-
apie 30 miesto sveikatingumo ir stogoms, nelaikytų vaikų prili-
socialinės tarnybos įstaigų. Į pusių prie televizijos. Sveikiau

sia jiems būtų vykti į stovyklas. 
Į KAPINES 

PAMALDOS FORD CITY 
Kapinių puošimo dieną, gegu

žes 29, autobusai nuo Western Į Ford City, Chicagoje, yra vie-
ir 111 gatvės į Šv. Kazimiero j nintelis prekybos centras, ku-
kapines nuo 9 vai. ryto eis kas ris turi savo katalikų parapiją 
valandą, o iš kapinių į Western 

Lietuvos Gen. konsule Juzė Daužvardienė taria žodi Operos pietų metu, pavadindama mūsų Operą laisvų
jų lietuvių opera ir išreikšdama padėką už tokį puikų lietuvių reprezentavimą Nabucco operos pastatymu. 
Konsulės kairėje matyti Margučio vedėjas Petras Petrutis, baletininkė Violeta Karosaitė, inž. Romas Ra
čiūnas, Danguolė Baronienė ir Jonas Paronis, tvarkąs operos spektaklių sceną Nuotr. V. Jasinevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

grįš kiekvienos valandos pusva
landžiais nuo 9 v. ryto. Pasku
tinis autobusas nuo kapinių va
žiuos apie 4:30 vai. p. p. 

GYNĖJŲ SAVAITĖ 

Chicagos meras Bilandic ge

so, reguliariomis 
per visus metus. 

pamaldomis 

MOKESČIAI UNIVERSITETUI 

JAV Aukščiausias teismas 
nusprendė, kad Cook apskritis 
turi teisę imti mokesčius nuo 
pajamų už nuosavybę, kurią 

BROLIŠKAI ŠALPAI 
40 000 DOL. 

paruoštą kasos apyskaitą. Iš riai pageidauja, kad be jų žinios 

gūžės 13—20 d. paskelbė Gin-, kitiems nuomoja Chicagos uni-
kluotų jėgų savaite, pabrėžda- versitetas. 
mas, kad JAV kariuomenė, 
aviacija ir jūrininkai užtikrina 
šio krašto saugumą ir pasaulio 
taiką. 

Ši savaitė bus plačiai mini
ma. Gegužės 13 d., šeštadienį, 
1 vai. bus paradas miesto cen-

IŠSISKYRUSIEMS 

Septintoji regionalinė Šiaurės 
Amerikos išsiskyrusių katalikų 
konferencija įvyks gegužes 13 
d. Reavis Aukšt. mokykloj, 
Burbank, Ulinois. 

viso pajamų turėta 39,943,88!Balfo direktoriai nerinktų papil-,tre, sekmadienį bus išstatyti' HERTIS DANGORAIŽY 

x E. Gotceittenė už kalėdi
nes korteles prisiun ė 5 doL ir 
2 doL už kalendorių ir O. Ber-
žanskienė 1 doL Ačiū 

doL, Balfo centrui pervesta Balfo Chicagos apskrities _ . • • i- " .« 136,521 doL, administracinių įs-metiniame susirinkime, balan- , . , , „ « „ , » « , , , „ 
džio 30 d. Balfo centro patalpo
se, keturiolikos Balfo skyrių 
atstovai, dalyvaujant Balfo cen
tro valdybos nariams, nuošir
džiai svarstė lietuvių šalpos rei-
ka'us. 

Valerijonas Šimkus, ilgametis 
Ba^o Chicagos apskr. v-bos p'r-
mininkas, atidaręs ir pasveiki-

* nes susirinkimo dalyvius, susi
rinkimui pirmininkauti pakvietė 

j Albiną Dz^rvoną, sekretorium 
Kostą Bružą. 

laidų padaryta 137,67 dol. Re
vizijos aktą perskaitė Juozas 
Blažys pažymėdamas, kad kasos 
ir protoko'ų knygos yra veda
mos tvarkinga*. S:ū"ė iždininkei 
dr. Br. Motus'enei ir sekr. -
raštvedžiui K Januškai pareikš-
'.i padėką, ką susirinkimas ir 
padarė. Be to, buvo išreikšta 
oadėka gausiais plojimais pirm. 
V . Š!mku ir visai valdybai už 
taip kilnų darbą labdarybėje. 

Kostas Čepaitis, nominacijų 

domai naujus direktorius. ! plakatai, pirmadienį, gegužės Į 
J daugelį iškeltų klausimų 15 d. bus iškilmingi pietus Pal-: Žymus Chicagos miesto cent-

konkrečius atsakymus, paaišM- m e r H o u s e viešbuty. Daleyi1"0 advokatas Steven F. Ticho 
nimus davė Kostas Čepaitis,! aikštėje, Federalinių rūmų aikš- rastas nušautas Hancock dango-
Balfo centro valdybos iždinin-' **A Mokslo ir pramonės muzie- r a i ž y» 6^'me aukšte, kur jis gy-

juj gros karo orkestrai gegužės veno. 
15—18 d. 

kas. 
Susirinkimas baigtas darnioje 

nuotaikoje, Lietuvos Himnu. 
K. Brž. 

L. T. S. CICERO SKYR. 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

AVIACIJOS PARODA 

nu-

Jis buvo vienas iš She 
raton — Chicago viešbučio sa
vininkų. Ieškomos dvi mote-

jrys, kurių viena susekta norė-
Aviacijos sekretoriusĮ atvykęs ^ krautuvėje panaudoti nu 

is Washmgtono, gegužes 19 d žudytojo kredito kortelę. Nu 
atidarys nuolatinę aviacijos pa- | f c ^ « . nak į pas velionį buvęs 
rodą Mokslo ir pramonės m u - j j 0 draugas ir iki po vkrarnak-

Amerikos Lietuvių Tautinės! ^JuJ6- I čio dvi moterys. 
Sąjungos Cicero skyrius balan-J ——-
džio 29 d. paminėjo savo 20 m. .^zttzrsj: s ^ p ~ " ps-s?5^^Baltimore'm 

Ltvinas* perskaitė praeto susi- j rinkti, iš kurių pagal balsų dau- ko Lietuvių^ tautimuose namuo-
rinkimo protokolą, kuris buvo S^10^ išrinkta: Valerijonas Šim-
m-iimtas be pataisų I kus, Juozas Mackevič us, Kos- , 

- - - — • - - • — riai ir jųjų bičiuliai bei rėmėjai 

se, Chicagoje. Sukaktuvinio 
skyriaus, kaimyninių skyrių na-

LD3TUVTŲ MUZIEJAUS 
VEIKLA 

Marija Rudienė, Balfo c o - i ^ **&* d r- B r o n ė * * * « * « • 
tro valdybos pirmininkė, svei- n ė ' J o a a s J a £ a i t l s ' K o s t a s J a " 

Dr. Ferdinandas Kaunas, būdamas 

Muziejuje buvo suruošta spe-
užpildė visą namų salę. Minė-Į dali paroda Baltimorės apylin-

y L ' " " ' ' "I^li»j«vfaZr "•"* " ~ i nuška, Grožvida Giedraitytė, Į 
^ t ^ v T ^ ^ L i ^ ^ ' K o t i y - n a Repšienė ir Feliksas j energingas eilės pas arųjų metų jAtsilankė 35 mokytojai, kurių 
kvietė savo organizacijos tarpe; ^ /„^ r ~ ._.. t ._.._ j c i c e r o 

Trumpai nusakė žymesnius lio j tuvių tautodaile ir menu, kad I 

dėkoja naujiems muziejaus rė
mėjams bei aukotojams. 

Dėka šių rėmėjų, muziejus 
praturtėjo su naujomis staltie
sėmis, rankšluosčiais, lovatiese, 
pašto ženklais, monetomis, pa-

parodyti pilną meilę, susiprati Sereičikas. Revizijos komisija 

ma. Kas liečia Vasario 16 gim-1 * » * * P l o J i m u P * r ™ k t f *»-
X "Draugo" redakcija prašo į *&*>*** Operos mecenatu^mus* ; n a į j o s rėmimą pranešė, kad b u s 1 2 5 * p i r m ; — Vvtautas 2<-

Operos čeimos pietuose išreiš-kė visus dienraščio bendradarbius, ! l i n k ė j i n W 8 1 5 o meceratų vardu 
siunčiančius straipsnius, korės- į kurie kasmet sudaro sąlygas, jga- rektorių sirvažiavime. Planuoja-

; dP m ^ r i r ^ d ^ r i a t f Ti l inakaa . nariai Juozas Blažys ir *au s u ė j i m ą vedė pirmininko; mą perduo i savo 
, daromas sprendimas Batfo di- Z a f l s k a s . pakviesta - Vilija Kerelytė. ! Poetas laureatas N 

jimą pradėjo Pranas Kašiuba, j kės viešų mokyklų mokytojams. I ****** plokštelėmis ir me-
Atsilankė 35 mokytojai, kurių i f 1 0 *™°™*- *&, ^ ^ e j u i 

^kas. i tikslas buvo susipažinti su lie- d a r ? t r u k 3 t a i l l l i m > e k s " 
: ponatų. 
• Baltimorės Lietuvių moziejus 

mokiniams.. fXteik}& p r o ^ ą m u s ų • » * * * • žmonėms 

skvriaus atliktus darbus. 

:inajicias operų pastatymus 
Nuotr. V. Jasinevičiaus 

ARGENTINOJ 
VJKUOMENINTNKO | f c fa^T mokinasi Vasario 16 

PKEMUA L P.ADVALSKIUI j gimnazijoje ir, kad gimnazijos 
Pasaulio Uetuvių katalikų reikšmė lietuviams yra labai 

bendrijos visuomenininko pre
mija balandžio mėn. 23 d. buvo į Apskrit. pirm. VL Šimkus su-
paskirta Argentinos lietuviui | glaustame veiklos pranešime 
įį-nui Padvalskiui. Premiją pa- j pareiškė, kad buvo veikiama 
skyrė jury komisija, sudaryta i sutartinai, nuoširdžiai, nuomo-
Buenos Aires mieste — pirm.; nių skirtumai buvo suderinti, 
kun. Aug. Steigvila ir nariai —į Turėjo 6 posėdžius, 4 didesnio 
Z. Juknevičius, P. Gudelevičius,; masto susirinkimus, vieną išvy-
A. Kisieliūtė ir O. Kairelienė. ką. gegužinę ir pokalbį su spau-
Premijos mecenatas, kun. dr. J. dos atstovais. Nuoširdžiai dė-

pondencijas, nuotraukas ir kitą 
medžiagą, ant voko adresuoti 
"Draugui", o ne kuriam nor3 
redakcijoje dirbančiam asme
niui. Redaktoriams asmeniškai 
adresuoti laiškai gali būti tik jų 
pačių atplėšti. Esant jiems iš- į 
vykusiems atostogų ar susirgu-. 
šiems, tokios siuntos užsiguli 
ligi jiems sugrįžtant. 

X Leokadija ir Antanas Gir-
ginai. Grand Rapids, Mkh., pa
sinaudodami papigintų knygų iš
pardavimu, užsisakė įvairių kny
gų už 130 dol. L ir A. Girginai 
tuo gražiai prisidėjo prie lie
tuviškos knygos palaikymo išei
vijoje. 

x Paskutiniomis dienomis įsi
gijo knygų papiginta kaina už 
didesnę sumą: dr. Ona Baliūnie-
nė iš Chicagos ir dr. B. Motu
ziene iš Cicero. Sofija Teko
rienė iš Indianapolio, Ind., už
sisakė įvairių knygų už 30 dol. j nizacijas, leisdamas laikraščius. į 
ir ta proga pridėjo 3 doL auką. renka aukas nuo karo nukentė-1 
Visiems dėkojame. |jusiems lietuviams šelpti 1917; 

w _ . _ .- - . m. ji3 įkūrė kul'ūros ir šelpi-' 
X Kazimieras Mikolarimas, J •• « , - , . m - 7J\. nio draugiją. Po pirmojo pasau-

kūrėjas savanoris, 1918-1919 m. .. . , s • r • JZ i 
r,, , . , , , . 1-nio karo grįžo \ Lietuvą, kur, 

nepriklausomybes kovų dalyvis, • ^ ^ ^ k a t a I i k d a r W a h l . 
buvo sunkiai sužeistas. Prisi
mindamas savo tėvynės sunkius 
kūrimosi laikus, dabar įnešė 
šimtą dolerių ir tuomi papildė 
ankstyvesnius savo jnašus į Lie
tuvių Fondą, užbaigdamas savo 
įnašų pirmą tūkstantinę, (pr.) 

ma įsteigti vienam studentui iš; Diskusijų metu buvo aptar
ta daugelis klausimų. Teigia-

Sukaktuvininkus 
inž. E. A. Bartkus. 

tarvbos nutarimas Vasario į e jnunmkas , inž. V. Mažeika (neo-
gimnazijai mėnesinę auką n u o j u t u a m i vardu), A. Švažas 
200 pakelti iki 300 dol. Apgai- (ALTS Chicagos sk.) , 

svarbi. 

Prunskis. kojo visiems Balfo rėmėjams, 
„. . . . . . - OM talkininkams, aukų rinkėjams, 

Ienas Padvalskis gunė 1891 . . . , . . „ . . . . 
liet. spaudai u* liet. radijo pro
gramų vedėjams. 

m. Ukmergės apskrityje. Atvy 
kes į Argentiną 1912 m., akty 
viai dalyvauja Argentinos lie- Dr. Bronė Motušienė, apskrit 

K. Po
cius (Vilties draugijos pirm.) , . . 
inž. Variakojis, vienas buvusių Į f . m ° ^ . *?"** f.*"*** 
pirmininkų, K. Čekienė, A. Spe-' 
rauskas ir kit. 

Minėjimo meno valandėlės 

S S ^ * * * * " * * ' ^ l - i vertintas Balfo"direktorių steigėjas, to meto ALTS 
sario 16 gimnazijoje. Svečias • 
iš Venezuelos inž. L. Mažeika, 
trumpai pasveikinęs susirinkimo 
dalvvius, paŽATnėjo, kad jo bro-

lestauta, kad skynai nebegauna 
Balfo direktorių suvažiavimų 
protokolų, neturi pilnų žinių kas 
buvo nutarta ir panašiai. Pa
reikšta sugestija, kad Balfo di
rektoriai parodytų pakankamai 
iniciatyvos, praktikoje įgyven
dintų Balfo direktorių 1968 
metų liepos 6 d. nutarimą, lie
čiantį direkt- rinkimą rajonais 
ir kad apie įvykusį direktorių 
suvažiavimą parašytų spaudoje, 
kad visi lietuviai žinotų ką Ral
fas veikia, planuoja ir t. t . 

Balfo skyriai neturi jokių 
intencijų ką nors mokyti, kaip 
reikia tvarkyti Balfo veiklą, I grojant Bichnevičiaus šešių as-
tik yra noras išsiaiškinti k a S i m e n u kapelai- Baliaus metu 
nelabai aišku, kad užkulisiuose j b u r t l * k e I i u paskirstyta minėji-

tuvių veikloje" steigdamas" org"a-! Wnmk&, perskaitė kruopščiai i nebūtų bereikalingų kalbų. Sky- mo dalyviams daug dovanų, 
tarp jų dailininkų A. Petriko-
nio, V. Vaitiekūno, J. Pautie-

Nadas Rašte- i ~ 7~ ^ u n g U į Uetuvišką 
sveikino: nis su žmona išpildė programą, P ą i r dv^fIa^ 
oficialus j deklamuodamas kelis savo eilė- Muaejans vedėjai 

pu*-; raščlus. 

Naujai įsteigta Baltimorės 
Lietuvių filatelistų draugija 
surengė lietuvišku pašto ženklų 

llimi!ll!!ll'lll!llinillH!!l|llllllinilUIIIIII) 

Vladas Juodeika 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Algis Grintalis, muziejau* vedė- • M M t , L o m s teorijoje ir praktikoje 
jas. atidarė paskaitą, pristaty-! I _ a s tomas 
damas šios draugijos pirminiu- [ Tai kapitalinis veikalas, kuriame 
ką Balį Brazauską ir Davė autorius išdėsto marksizmo teori-

programą darniai atliko solis-' Gorrell, kurie pristatė Lietuvos n e s Prielaidas, ekonomiką, politiką, 
ta s A. Brazys, padainuodamas | pašto ženklų istoriją, patobu-; 2 2 T * , «*mpratą santykius *n 

. . ,. . i_ , _j. . f . . J ^ r reJigiia ir etika, o tam pat Markso 
septynetą hetuvių kompozitorių | lintą skaidrėmis. Kazimieras audringo gyvenimo fragmente 
dainų ir bisui — Nabucco ari- Sarpalis įdomiai kalbėjo apie j _ _ , ją iš to paties vardo G. Verdi į lietuviškus pinigus. Tarp atsi-' . J S ? £ . - ^ S ^ • ^f^ . . . . . . , , . ' r t> f « * i įtiomiai, lengvu stiliumi ir dut̂ da 
operos, kūną hetuvių kalba pa- lankiusių buvo ir svečių iš Penn- j vispusišką informaciją. Kaina 
s^atė šiais metais Chicagos Lie- ar'uorivMi *i=;nn i-«.ov,^„» « D ^ statė šiais metais Chicagos Lie- sylvanijoa. 
tuvių opera, 

Minėjimą baigus, toje pat sa
lėje buvo vakarienė ir balius, 

X Mes taisome ir dengiame 
visu rūšių stogun. Turime daug 
patyrimo. Esame apdrausti. 

Kreipkitės į 
ARVYDA KJJELA 

telef. 434-9655. (ak.). 

X Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambinti 847-7247. (ak.) 

kų sąjūdy. 1930 m. vėl išvyto 
į Argentiną. Veikė šv. Kazimie- • 
ro bendruomenėj, kuri rūpinosi 
parapijos kūrimu, buvo Argen
tinos Liet. Kat. federacijos pir
mininku ir vienas iš laikraščio 
Švyturio leidėjų. Po antro pa-
saulinio karo per dešimt metų 
pirmininkavo iš patrijotinių or-
ganizacijų sudarytam Lietuvai 
vaduoti centrui. Padėti įsikurti 
politiniams pabėgėliams suorga-, 

niaus paveikslai ir 
Idai. 

kiti laimi-
(mv) . 

J, A. VALSTYBĖSE 
— JAV LB krašto valdyba, 

vykdydama savo veiklos planą, 
i'p'aukiantį iš LB įstatų ir LB 
nutarimų, o kartu norėdama 
pagyvinti LB veiklą, kviečia 
JAV LB rytinio pakraščio apy
gardų bei apylinkių valdybų su
važiavimą, kuris įvyks gegužės 
mėn. 20 d. Kultūros židinyje, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N . Y. Reikia tikėti, kad šiam 
suvažiavimui dėmesį parodys ir 
šio pakraščio LB Tarybos na-

nizavo Argentinos lie'uvių imi- Dr. Kaz.s Ambrozaitis, džiaugdamasis Opercs pabaigtuvių pietuose šių • na i Laukiami ir spaudos ats-
gracinį komitetą ir jam vado- m e t l* "J"w pMtatrniu, įteikia op pirm. Vytautui Radžiui Lietuvių j 
vavo Jis yra vienas iš Argen- F o n d o Paskir*3 L000 dol. čekj mūsų Op:ros kultūrinei ve klai padėti, i t o v a i , o tarp pat ir visi, kuriems 
tinos lietuvi,, bendruomenės nr- k u " i a u ! i e tuv i ,J visuomenei pateikė 72 operos spektaklius. Salia maty-; rūpi mūsų šiandieninės LB pro-
**!*—* t ± T r T r i ? *"?• ?**"* Kasniūnas. koris vadovavo Operos pietų programai.'. . ^ a , v a x { a v , w f t . J ^ . 

$15.00. Užsakymus "Book Fund* 
vardu siųsti: Mrs. A. Pazrara, 1284 

Kaip anksčiau buvo minėta, j Live Oak Drive, Analieim, CA 
muziejaus patalpos bus naudo- 92805. Knyga taip pat gaunama 
jamos ir įvairių rankdarbių P*» platintoju*. 
kursams. Pirmi tokie kursai; •niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiniiiitii 
bus odos dirbinių. Algis Grin-i 
talis dėstys šias pamokas. Kur
sai prasidės gegužes 8-tą dieną. 
Numatyti turėti keturias pa
mokas. 

Muziejaus vedėjai širdingai 

ganizatorių ir ilgametis jos pir 
suninkąs. 

Jam, kaip apie Operą rašiusiam jau 10 metų, buvo įteikta 
Operos vieneto dovana 

tradicinė bleraos. Suvažiavimą globoja 
N . Y. apygardos valdyba. 

iiiiiimiiiiitmiiimiitiimimiiiiimiiuiH! 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Aveoue 

Tel.: 776-3599 
Chioago. Ilfinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vafe 
Sestad. 9 vai. iki i vaL d. 

•IMtlMMIlIlHIIMIIMIIIMflMIHIlUIIMMIHII 

Mano Laimės ir Nelai
mes Lietuvoje ir 

Amerikoje 
Juozas Balkus 

232 pusi. 1977 m., Miami Berch 
Florida. Kaina su persiuntimu 
$3.50. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd 8t , 
Chicago, m. 60629 

>MiiH!ifiuiiHiiiiiiniiii!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiimiiifiiimiiiiiiii iimimiiiiiiiiimmi ^ 

I "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUKIGAIKšTIENiS BIRUTES I 
| KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ M-JOS DVIDEŠIMTMETIS" | 

Išleido jų Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato 1 
j leidinys, kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $5Ą1. Dlino- H 
s jaus gyventojai prideda 25 centus taksų = 

Užsakymus siųsti: Draugas, Ą5į5 W. 6Srd St.t CMca- F 
| go, lU. 60629. = 
SuUUIUUUUIUIIUHBHBI 
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