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Orlovas nuteistas 
7 ir 5 metams 

"MASKVOS CIRKAS, BET NE TEISMAS" 
Maskva. — Juri Orlovo, Hel

sinkio grupės Maskvos skyriaus 
steigėjo, teismas vakar baigėsi. 
Buvo nuteistas taip, kaip reikalavo 
prokuroras — didžiausia bausme. 
Gavo 7 metus koncentracijos sto
vyklos ir 5 metus ištrėmimo, bai
gus bausmę. 

Chicaga. — "Maskvos cirkas" 
— tokia antrašte vakar dienos 
"Chicago Sun-Times" vedama
jam rašė apie Juri Orlovo 
teismą. Ir vėl mūsų laikais sovie
tų režimas susiduria su pagrindi
niu civilizacijos klausimu: ar ga
li etinis teisingumo imperatyvas 
viršyti aiškiai pastebimą valsty
bės imperatyvą? Žiūrint iš Or
lovo teismo eigos, galima atsaky
ti *Wietr 

Orlovo žmona Irina, išėjusi iš 
teismo salės, pripažįsta, kad tai 
ne teismas, bet spektaklis, cirkas. 
Orlovas, kaip ir kiti 21, kaltina
mi agitacija prieš režimą. Jų nu
sikaltimas, kad jie tik sekė tai, 
kas nesuderinama su 1975 Hel
sinkio įsipareigojimais, kuriuos ir 
Sov. Sąjunga pasirašė. Jo suėmi
mas jau buvo laužymas žmogaus 
teisių. Jis buvo laikomas 15 mė
nesių incommunicado, atskirtas 

Apie "Pekino aljanse" 

nuo pasaulio. Žmona jį pamatė 
pirmą kartą tik teismo dieną. 

Sovietų įstatymai reikalauja at
viro teismo. Taip, į salę buvo tik 
valdžios parinkta publika. Orlo
vas negalėjo jokio liudininko pa
sikviesti. Leido būti tik žmonai ir 
dviem sūnums. Jokių kitų drau
gų, Amerikos ambasados stebėto
jo ar spaudos žmonių neįleidžia. 
Susirinkti į salę žiūrovai buvo la-
bei nemandagūs ir pikti, juokėsi 
iš teisiamojo. 

Kai Irina tai pasakojo, laikraš
tininkam buvo uždrausta nau
doti rekordavimo aparatus, fil
muoti. Ir lauke kai kas rėkė 
"Išdavikai!". "Mes čia gyvename 
labai gerai". "Niekur pasauly 
nėra taip gera gyventi kaip So
vietų Sąjungoj". 

Laikraštis prideda: beveik 300 
metų, nuo Petro Didžiojo laikų, 
rusų žmonės visą laiką tik ilgisi 
tokio teisingumo standarto, koks 
yra Vakarų civilizacijoje. 

Vilnius. — "Tiesa" nemažai 
rašo apie "Pekino aljansą su Pi-
nočetu".Gegužės 5 numery skai
tome: 

"Atvykus į Santjagą (Čilė) nau 
jam Kinijos Liaudies Respublikos 
ambasadoriui Hu Čen-fanui, Či
lės laikraščiai išspausdino prane
šimus, kuriuose visaip liaupsina
ma Pinočeto santykių su Pekinu 
būklė. Laikraštis "Tersera de la 
ora" redakciniame straipsnyje 
cituoja pučistų vadeivos žodžius, 
pasakytus, Kinijos ambasadoriui 
įteikiant savo įgaliojamuosius 
raštus. Juose pilna tokių ditiram
bų Pekino vadovybės adresu, 
kaip jos "didelis suinteresuotu
mas palaikyti draugystę", "sieki
mas didinti savitarpio gerbimą" 
i r t t 

"Pekino aljansas su Pinočetu 
visam pasauliui neginčijamai ro
do, kokį gėdingą kursą vykdo Pe
kino vadovybė, kuri blokuojasi su 
reakcingiausiomis pasaulio jėgo
mis." 

Griežčiau griebs 
teroristus 

Roma. — Italijos parlamentas 
didele balsų dauguma pritarė 
naujam įstatymui prieš teroris
tus. Bus duota daugiau teisių po
licijai. Policija galės tikrinti te
lefoninius pasikalbėjimus gavusi 
tik žodinį teisėjo sutikimą, galės 
tardyti kiekvieną įtariamą tero
ristą ir be jo advokato dalyvavi
mo, laikyti 48 valandas suimtą 
be formalaus kaltinimo. 

Teroristai, Romoj lėkdami mo
tociklu, peršovė policininką, ko
voti su teroristais specialistą. 
Toks atsitikimas per 12 dienų bu
vo jąu devintas. 

Apie "nelegalia" 
profesine sąjungą 

Rusijoje 

Turinas. — Į Turine vykstantį 
studijų simpoziumą apie disiden
tinių sąjūdžių veiklą komunistų 
valdomuose kraštuose tarp kitų 
žymių disidentų taip pat buvo pa
kviestas rusas darbininkas Valen-
tin Ivanov, kuris drauge su kitais 
įsteigė pirmąją laisvą profesinę 
sąjungą Sovietų Rusijoje. Savo 
paskaitoje Ivanovas priminė, kad 
Vladimiro Chlebanovo, jo paties 
ir grupės kitų darbininkų šių me
tų sausio mėnesį įsteigta laisvoji 
rusų profesinė sąjunga yra pir
moji tokio pobūdžio iniciatyva po 
1917 metų revoliucijos. Iniciaty
vai nedelsdami pritarė daugiau 
negu 200 darbininkų, kuriuos 
valdžia ėmė tuoj persekioti, dau
gelį jų suimdama. Organizacija 
tačiau nenustojo veikusi ir dabar 
galimybių ribose, tebegindama 
grubiai pažeidžiamas sovietų dar
bininkų teises. 

Ivanovas šia proga kreipėsi į 
Sovietų Sąjungoje ir kituo:e ko
munistų valdomuose kraštuose 
veikiančias žmogaus gynybos or
ganizacijas, kviesdamas jas palai
kyti ryšius su darbininkų teises 
ginančia laisvąja profesine sąjun
ga, tokiu būdu sudarant stiprų ir 
vieningą sąjūdį už žmogaus teisių 
bei laisvių apsaugojimą komu
nistų valdomuose kraštuose. 

Taipei. — Tautinė Kinija šiais 
metais eksportuos 4 milijonus re
kordavimo aparatų, 20 proc dau
giau negu pernai. 

Briuselis. — Europos NATO 
nariai susitarė išvien, visiems kar-

Wallace epocha 
baigiasi 

Montgomery. — Kai Alabamos 
gubernatorius George VVallace 
atsiėmė savo kandidatūrą į sena
torius, vienas istorijos laikotarpis 
baigiasi. Iš politinio gyvenimo 
pasitraukia. VVallace yra vienas 
spalvingiausių pietiečių. Nepri
klausomai nuo demokratų parti
jos kandidatavęs į prezidentus, 
bet nelaimėjo. Jo politinę karjerą 
pakenkė atentatas ir paralyžavi-
mas kojų. Baigiasi ir ultrakonser-
vatyvių epocha. 

Amin laukia invazijos 

Kampala. — Ugandos Idi A-
min skundžiasi, kad Tanzanija 
ar kiti kraštai iš Tanzanijos 
ruošiasi pulti, prie sienos trau 
kia kariuomenę. Prašo pagalbos 
iš Libijos ir Sudano. 

Washingtonas. — Carterio ad
ministracijos sluoksniuose su di
deliu susirūpinimu svarstoma, kas 
reikia daryti ir kaip veikti, kad 
būtų sulaikyta didėjanti sovietų 
ir kubiečių ekspansija Afrikoj, 
kaip veikti globaliniu mastu prieš 
naujus kolonistus af rikiečiams vos 
•pradėjus savarankiškai tvarkytis, 
rašo "VVall Street Journal". 

VVashingtonas. — ERA — ly
gių teisių moterims įrašymo kons
titucijoje šalininkai prašo Kong
reso ratifikavimo terminą pratęs
ti dar septyneriems metams. Da
bartinis terminas baigiasi 1979 
kovo mėnesį, ir maža vilčių, kad 

NAUJAS SĄJŪDIS -
EUROPOS DEMOKRATINE UNSJA 

Salzborgas. — Salzburge, j tos danų, norvegų, Švedų, portu-
Austrijoje, įsisteigė naujas Vaka
rų Europos politinis sąjūdis — 
Europos Demokratinė unija — 
jungianti Vakaru Europos kraš
tų krikščioniškai-socialines, kon
servatorių ir centro partijas. 
Naujajai unijai priklauso iš viso 
aštuoniolika politinių partijų — 
britų konservatoriai, prancūzų 
neodegolininkų partija, vokiečių 
krikščionių demokratų ir Bavari
jos krikščionių-socialinė partijos, 
Austrijos liaudies partija, Suo
mijos nacionalinė partija ir ki-

Vilniaus kampelis 

tu, treniruoti lakūnus F-16 kovos dar kelios valstijos priedą ratifi-
lėktuvams. ' kuotų. / 

Atsinaujino 
Kambodijos-Vietnamo 

mūšiai 

Bangkokas. — Tajuje žinoma, 
kad Vietnamo -*Kimbodijos pa
sieny atsinaujino smarkūs mūšiai. 
Abiejose pusėse naudojami sun
kieji ginklai. Apie porą savaičių 
iš tos vietos žinių nebuvo, gal ne
buvo ir mūšių. Pasienio susišau
dymas prasidėjo maždaug prieš 
metus laiko. 

Patvirtino sumas 
neutroninei bombai 
VVashingtonas. — Atstovų rū

muose buvo siūlymas sulaikyti 
sumas, skirtas neutroninei bom
bai tobulinti ir reikalui esant, 
pradėti gaminti. Siūlymas 306:90 
balsais buvo atmestas ir patvir
tinta suma atominiams ir pana
šiems ginklams skirti 23 biL do
lerių. 

Roma, — Apaštališkasis nun
cijus nepaprastiems reikalams ar
kivyskupas Luiggi Poggi lankėsi 
Čekoslovakijos sostinėje, Praho
je. Kelias, dienas būdamas Praho
je, Poggi susiriko su arkivys
kupu kardinolu Tomašeku ir ki
tais Čekoslovakijos vyskupais. 
Nuo seniau užmegztų darbo ry
šių rėmuose Poggi tarėsi ir su 
Čekoslovakijos vyriausybės atsto
vais. 

r~-f '- -

Sic ndas prieš Burma 

New Yorkas. — Salem Azzam, 

galų, ispanų ir kitų Europos kraš
tų partijos. Europos Demokra
tinėje unijoje dalyvaujančias po
litines partijas, pažymima stei
giamajame dokumente, Jungia 
vienodas Vakarų demokratijos ir 
laisvės principų supratimas, pasi
ryžimas ginti pagrindines žmo
gaus teises, priešinimasis bet ko
kios rūšies totalitarizmui, kolek-
tyvistinėm ir materialistinėm 
dogmom. Unijos pirmininku iš
rinktas austrų liaudies partijos 
vadas Josef Taus. 

Islamo išpažinėjų Europoje gen. 
sekretorius, kreipėsi į Jungtinių 
Tautų gen. sekretorių Kurt VVald-
heimą su prašymu imtis žygių h-

sulaikyti Burmos genocidą prieš 
savo piliečius muzulmonus. Bur
ma juos įtaria nelojalumu ir bru
taliom priemonėm verčia' trauk
tis iš gyvenamų vietų, tremia. 
Daugelis jų, apie 100,000, perėjo 
Bengalijos sieną ir prašo pagal
bos. 

Burma tuos kaltinimus nei-

Meksikos prezidentas 
Maskvoje 

Maskva. — Meksikos preziden
tas Jose Lopez Portillo atvyko į 
Maskvą. Spėjama, kad svarbiau
sia kas bus diskutuojama, bus 
Meksikos ekonominiai ir prekybi
niai ryšiai su Rytų Europa. 

Žydai demonstruoja 
prieš Kongrese 

VVashmgtonas, — Sostinės žy
dai, daugiau negu tūkstantis, su 
plakatais surengė protesto de
monstraciją prieš Kongresą ir 
Senato nubalsavimą duoti karo 
lėktuvų Egiptui ir Saudi Arabi
jai. Demonstrantai nužygiavo iki 
Baltųjų rūmų, kur septyni rabi
nai prisirakino prie tvoros ir iš
buvo daugiau negu valandą. 

Atrado Oiarlie 
Chaplino palaikus 

Lausanne. — Netikėtai buvo 
už'ikti Charlie Chaplino palaikai 
tam pačiam ąžuoliniam karste, 
paslėpti kukurūzų lauke, netoli 
Genevos ežero. Policija suėmė du 
įtariamuosius — lenką ir bulgarą. 
Iš kapų buvo išvogtas prieš 76 
dienas. 

Chaplino šeimos advokatas 
Jean-Felix Paschoud sakė, kad va
gys kelis sykius skambino šeimai, 
reikalaudami didelės sumos pini
gų. Jis, advokatas, su jais uždels-
damas derėjosi, informavo apie 
tai policiją, ir jai pavyko užtikti 
pėdsaku;. 

Meška sudraskė 
3 jaunuolius 

Pesnbroke, OnL — Algonquin 
provincijos parke 300 svarų juo
doji meška sudraskė tris nepilna-

Kairas. — Egipto policija už
darė paskutinį kairiųjų laikraštį 
"Al Ahaly". Tai viena iš priemo-1 mečius jaunuolius, išėjusius žve-

gia, sako, jie tik jieško partizanų, Į nių nuslopinti bet kokią opozi- Į joti. Rasti jų sudraskyti lavonai, 
besislapstančių šiaurės vakarinėj ei ją prieš Sadatą ir jo taikos ini-1 Jaunuoliai buvo netoli esančios 
valstybės daly. ' ciatyvą. ' karinės bazės personalo sūnūs. 

BELGAI PRANCŪZAI Į ZAIRĄ SIUNČIA KARIUS 
"Katangiečiai, įsiveržę į Zairą, atrodo kaip laukiniai' 

Briuselis. — Belgija {Zairą, bu
vusią savo koloniją, vakar pa
siuntė 1,000 parašiutininkų. Po 

tuziną europiečių ir jieško dau-! 
giau Aerodromas buvo užimtas 
po trijų valandų kovos. H to ae-

paskutinio vyriausybes posėdžio! rodromo evakuojami europiečiai. 
buvo pasakyta, jog situacija Zai
re labai rimta ir nieko gera ne
žadanti. Labiausiai jaudina fak
tas, kad katangiečiai savo pyktį 
nukreipė prieš europiečius, dir
bančius prie kasyklų, arba ame
rikiečius, tiesiančius elektros lai-

Jų ten yra apie 3,000, juos katan 
giečiai laikė įkaitais. 

Valstybės departamente vakar j 
buvo pasakyta, kad Amerikos pi 
liečiai iš Zairo evakuoti visi, iš-! 
skyrus 14. Jie pateko į karo veiks
mų zoną, ir jų likimas nežinomas. 

dus Ministeris pirmininkas Leo| ̂  p a ; a š i m i n i n k ų 9 a r U 0 š : i , bet 

Rodeaja. Be ginkluotų karių apsaugos jau nemanoma, pasirodyti 

Tindemans sakė, kad Belgija pa
laiko ryšius su Amerika, Prancū
zija ir Bri*anija ir žada akciją su
derinti, bet į Zairo vidaus reika
lus nenori kištis. 

Kinshasa. — Zairas sako, kad 
jų parašiutininkai ats'ėmė Ko!we-
zi aerodromą. I Kolwezi įsiveržę 
katangiečiai, skelbiama, nužudė 

Kiek ok. Lietuvoj 
televizijos aparatu 

Vilnius. — IŠ tenykščios spau
dos matyti, kad Lietuvoje televi
zija duoda programų per parą 
tik 9.5 valandas. Radijas per parą 
duoda 32 valandas programų. 
Yra 700,000 televizijos aparatų, 
bet radijo taškų uk "ketvirtis mi
lijono". 

ar reikės juos siųsti, dar neaišku. 
Prancūzų diplomatas Kinsha-

soje painformavo Paryžių apie 
įvykius Zaire ir pridėjo, kad ka
tangiečiai, įsiveržę į Shasa pro
vinciją, atrodo "kaip laukiniai, 
pilni baisios neapykantos, žiau
rūs, žemiausios moralės". 

Paryžius. — Prancūzija į Afri
ką, arčiau Zairo, siunčia svetim
šalių legiono dalinius. Lėktuvais 
veža į vakarų Afriką, Dramblia
kaulio valstybe. Iš ten bus galima 
greitai permesti ir į kovos vietas. 

Kinshasa. — Katangiečiai, už
ėmę Kohvezi, nori pasiekti rvar-
biausią Zairo aviacijos bazę Ka
miną, 130 mylių į šiaurę. 

Dar nėra aišku, ar invazija da
roma, norint Shabos provinciją, 
turtingą vario rūdos ištekliais, at
skirti nuo Kairo, ar dar daugiau 
— nuversti provakarietišką pre
zidentą Mobutu Sese Seko. 

liobutu Sese Seko 
Zairo prezidentas 

\Vau,hingtonas. — Kongrese yra 
rezoliucija, siūlami prezidentui 
nuimti draudimą siųsti ginklus ir 
kitokią strateginę medžiagą Zai-
rui. 

KALENDORIUS 

Gegužės 19: Ivas, Prudencija, 
Gilvinas, Taura. 

Gegužės 20: Bernardinas, Al
freda, Šviedrys, Augmantė. 

Saulė teka 5:28, leidžias 8:06 

ORAS 

Dalinai saulėta ir šilta, apie 80 
laipsniu. 
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P. L. S. ŽAIDYNĖMS ARTĖJANT 
Varžybą programų koordina- tas, susiorganizavęs New Yor-

toriua Algis Bielskus paruošė irjke ir jau savo fotografiją pa
jau išsiuntinėjo klubams galu-1 talpines vietos lietuviškame 
tinas visų sporto šakų varžybų laikraštyje, spėjo užmigti, Chi-
prograrcas su pakeitimais, pri- j cago je ir daugiau privačia ini-
imtais ir patvirtintais sąjungos; ciatyva, lėšų telkimas vyksta, 
suvažiavime Detroite. į tik žymiai mažesniu mastu, ne

gu reikėtų. 

dės "Vyčio", gero ūgio kraštinė 
puolėja. Gal lėtoka ir nepastovi, 
bet gerai valdo kamuol| ir atro
do daue žadanti krepšininkė. 

Lily Obeiiūnienė iš Geelongo 
"Vyčio" ne tik gera sportinin
kė, bet nevengia ir organizaci
nio darbo ir dar treniruoja krep 
šinio prieauglį. 

Sigitas Visockis, rinktinės tre . . . v . , . I rungtynėms numatoma tarp nens, ilgus metus žaidęs u ž ; , _ . , _ : . _ . .. * 15 tr 19 laipsnių Celsijaus, 

PASAULIO FUTBOLO 
PIRMENYBĖMS ARTĖJANT 

— Argentinoje pasaulio pir> 
menybių metu oras bus šaltas, 
miglotas ir lietingas, pranašau
ja vietinis oro biuras. Šilčiausia 
bus Cordoboje, o šalčiausia Mar 
del Plata. Temperatūra atida
rymo iškilmėms ir pirmoms 

Adelaidės "Vytį" ir treniravęs' 
moterų komandą. Taip pat ge
ras futbolininkas ir tinklinin-
kas. 

Robertas Sidabras, Adelaidė 

Red. prierašas. Kaip iš mū-

Stalo tenisas vyks antradie 
nj ir trečiadienį (VI. 27 ir VI 28 Štai Kcrp! Neo-Lithuania 
d ) Olimpiniame stadijone. Ko- : P ^ ™** f*™, parengimų įverti 
mandinės varžybos bus praves
tos vieno minuso sistema, o in
dividualinės — dviejų minusų 
sistema. 

Šachmatų varžybos vyks ket
virtadieni ir šeštadienį- 5 ratų 
šveicarų sistema. Varžybas pra
ves Kanados šachmatų sąjun
gos atstovas. Dalyvių jau užsi
registravo nelauktai didžiulis 
skaičius. 

Lengv. atletika vyks Olimpi
niame stadijone ketvirtadieni ir 
penktadienį. Tiksliai nustaty
tos normos visoms klasėms. 

Lauko tenise dalyvaus rekor 
dinis skaičius — arti 150. Var
žybos vyks Olimpiniame stadi
jone (3 aikštės), High Parke 
(5 aikštės) ir Belhvoods Parke 
(6 aikštės). 

Šaudymo varžybos vyks ket-
virtad.. penktad. ir šeštadieni 
Bramptono ir Downsview šau
dyklose. Programa tiksliai nu
sakyta, bet didžiulė ir kormali-

no šių žaidynių reikšme ir iš-

rr 
o finalinėms rungtynėms birže
lio 25 d. vos 7°C. ir dar miglota. 

— Brazilijos rinktinė grįžo 
patenkinta iš gastrolių Europo
je, kur laimėjo 4 rungtynes, įs
kaitant 1—0 pergalę prieš pa

sų korespondento aprašymo ma ] šaulio meisteri V. Vokietiją, 
tyti australiečių krepšinio rink- j vienu pralaimėjimu 0—1 prieš 
tinėje tituluotų žaidėjų ir dar su; Prancūziją ir lygiomis 1—1 An-
geru patyrimu netrūksta. Dar i glijoje. Čia 95.000 žiūrovų juos 
pridėjus, kad Australijoje mote ! nušvilpė už per kie*ą žaidimą. 
rų krepšinis visada buvo popu- Tik grižus, jau spėjo įveikti 
liarus, kai tuo tarpu čia tik da- Peru 3—0. 
bar pradėjo išsijudinti, o lietu-, — Ispanijoje įvyks sekančios 
vių terpe kurį laiką buvo din- pasaulio pirmenybės 1982 mt., 
gęs. Logiškos ir australiečių po to Columbijoje, Peru ir 2002 
viltys į aukso medalį. metais Brazilijoje. 

metu pelnęs yra Kranki i i Vie
nos Rapid su 41 įvarčiu, jį se
ka Biaucbi iš Paryžiaus'su 34 
įvarčiais, toliau Geels iš Amster
damo su 32 įvarčiais ir t t 

Vytautas A. Krikščiūnas 

LITUANICA — 
BLUE STARS 3-2 

Reikia tik tikėtis, kad To- — Olandijos rinktinės varti-
ronto ir Hamiltono krepšiniu- ninkas bus seniausias pasaulio 
kės pajėgs joms nors kiek pasi pirmenybių žaidėjas — 38 mt. 
priešinti, o nebus pajuokos oto-j J. Iougbloed, po jo italas D. 
jektai ateityje. j Į Zoff — 36 mt. ir vokietis S. 

Taip pat gaila, kad šiai pui- Maier — 34 m t 
kiai komandai, kuri, kaip jau tininkai 

V. Juciūtė, iškili Australijos krep-
iininkė 

pirko dovanų paskirstymo bi
lietų bei suvenyrų už 118 dol. 

D-LJZ.. Birutės dr-ja savo su
sirinkimo metu. pirmininkės K. 

, Leonaitienės paraginta, išpirko 
: bilietų bei suaukojo 80 dol. Dar 

— Europos taurės laimėtojų 
finalinėse rungtynėse belgų 
RSC Auderiecht įveikė Vienos 
Austria 4—0. UEFA taurės fi-

kuota. Pistoleto, šautuvo ir ang S atskirai Alekso Kulikausko at-
liško "mačo" varžybų mokestis ' minimui jo mama paaukojo 10 

: dol. 
Chicagos Lietuviu golfo klitr 

j bos, kuris dideliu būriu ruošiasi 
į vykti į Torontą, paskyrė 100 lo-
! lerių. 

AUSTRALIJOS MOTERŲ 
KREPŠINIO RINKTINE 

Australijos moterų krepšinio 
j rinktinė P.LS Žaidynėse Toron 
i te dalyvaus kaip viena iš favori 

čių. Australiečiai ja didžiuoja-
j si ir deda vilčių kad ji laimės 
I titulą. Rinktinėje yra gerų krep 
šininkių, žaidžiančių Australi-

į jos aukščiausios lygos pirmeny 
į bėse, atstovavusių valstijų rink 
tinėms bei pasipuošusių meiste
rių titulais. 

Virginija Juciūtė — žaidžia 
gynime, gerai valdo kamuolį. 
diriguoja žaidimui Žaidžia už 

mo varžybų mokestis dalyviui ^ ^ ^ k I u b ą « A d e I a i d e » 
po 25 doL j pasipuošusi Australijos mer-

Komandinių šakų, kaip krep' gaičių ir moterų meisterių ti
sinio ir tinklinio, registracija tūlais, nuolatinė lietuvių rink-
jau uždaryta. Individualinių ša- . tinės žaidėja. Iš profesijos dan-
kų registracija baigiasi birželio.' tistė. 

rašėme, p o Toronto žaidynių ap 
lankys visą eilę Amerikos mies 
tų. nebus jokių rungtynių Ame 
rikos lietuvių klubai moterų 
krepšinio kaip ir neturi 

Nežiūrint to, jos visur bus 
mielai priimtos kartu su kito
mis komandomis Pasiruošimai 
jau visur pradėti. Chicagoje jų 
laukiama Hepos 22 d. Visi, ktr-
rie šiame sąraše randa giminių 
ar pažįstamų ar šiaip norėtų 

kurią nors priglausti kelioms 
dienoms,, gali kreiptis į Vytau
tą Miceiką telef. 847-1729. 

FUTBOLAS 
CRUYFF ATSISVEIKINIMAS 

Per paskutinius dvejus me
tus buvo nuolat spėliojama, kur • petras Uraevkius, Australijos 
žais ir už kokią sumą pasirašys, j jaunių krepšmio rinktinės žaidė-
bene garsiausias Europos futbo- Ja-s- Priklauso "Vyčio" sporto klu 

Sigitas Visockis, Australijos mote
rų krepšinio rinktinės treneris. 
Priklauso Adelaidės "Vyčiui" 

dalyviui po 10 dol., o trap" ir 
"sheet" (molinių lėkščių) šaudy 

1 d., tačiau pratęsiama iki bir
želio 15 d tose rungtyse, kur 
dar bus vietos. Visų šakų vado
vai tuoj po birželio 1 d. paruoš 
tikslų varžybų kalendorių ir iš-
išshmtinės kiekvienam dalyviui. 
Kartu bus pridėtas Toronto 
miesto planas su visų varžybų 
vietovių vietomis. 

ŽAIDYNIŲ PRAD2IA 

P.L.S Žaidynių atidarymo iš
kilmės įvyks birželio 2 9 d. 7:30 
vaL vakare Olimpinio stadijono 
krepšinio salėje Išsirikiavus 
visų kraštų lietuvių sportinin-
kams su tų kraštų vėliavomis, 
| salę įžygiuos mūsų pirmosios 
tautinės olimpiados Kaune me
dalių laimėtojai, kai kurių rink
tinių atstovai bei iškilesnieji 
sportininkai 

Birželio 30 d. Lietuvių na
muose įvyks jaunimo susipaži
nimo vakaras. Ten pat ir tą pa
t į vakarą tik kitoje salėje įvyks 
pagerbimo vakarienė pirmosios 
olimpiados i šk i lesn ia i s sporti
ninkams bei š ių žaidynių pa
grindiniams organizatoriams. 

Angelė Tamošiūnaitė — rink
tinės centras, arti 6 pėdų aukš
čio. Taikliai mėto iš toli ir taip 
pat atstovauja pabaltiečių klu
bui "Adelaidė". Js profesijos 
mokytoja. 

Rita Kasperaitytė iš Sydnė-
jaus "Kovo", stipri oriškai, ko
vinga ir gerai mėt? i kraštinė 
puolėja. Paskutinf , šventėje 
surinko daugiausia Ū 5kų. 

Regina Rupinskaitė — "Ade
laidės" klubo žaidėja, labai 
veržli, ištverminga ir greita. 
Taip pat gera tinklininkė, o iš 
profesijos dantistė 

Rasa Statkuvienė (Milvydai
tė) iš Melbourno "Varpo". Du 
kartus Australijos meisterė su 
Viktorijos "Teištars". Gali žais 
ti visose pozicijose, daug dirba 
skautų veikloje, iš profesijos 
mokytoja.. 

Veronika Venslovaitė iš Can-
berros "Vilko" — aukšto ūgio 
su puikiu metimu, gali žaisti 
centru ar kraštine puolėja. Mo
kosi gailestingų seselių mokyk 
loję. 

Elytė Vyšniauskaitė iš Mel 
Liepos t d , šeštadieni, Royal j bourno "Varpo". Jau eile metų 

York didžiojoje salėje Jvyka pa- j atstovauja lietuvių rinktinei t>a- j 
^a!t:c«q varžybose rzc^zičvti\ 
ir ~ctr.r-' V.yrr.zrAczz Lcz io į 
nokytofĮ serdtatfte. 

Kai LiULzmi taflrifflo kcuite- • Ra.aiia6 Grigoaytė. i š Adliai,j 

zrtai^L 'vairus — loki*.. 

lo žaidėjas olandas Johanu 
Cruyff. 

Jo sutartis Barcelonoje pa
sibaigė, ir pereitą sekmadienį 

.paskutinių Ispanijos pirmeny
bių rungtynių metu tarp Barce-
lonos ir Valencijos Cruyff atsi
sveikino su futbolu ir Barse
lona. Momentas buvo- drama
tiškai įspūdingas, kai Cruyff 
vienas pats vidury aikštės at
sisveikino su 100.000 žiūrovų 

; minia, stovinčia ir ištisas minu
tes jam audringai plojančia. 
Ir būta už ką, nes Cruyff per 
5 metus Barcelonoje buvo ko
mandos dvasia, laimėjo viene
rius metus Ispanijos meisterio 
titulą, o kitus karaliaus taurės 
varžybas. 

Rungtynes laimėjo Barcelona 
1—0. o tą vienintelį įvartį įmu
šė Cruyff, kaip tokia proga jam 
ir priderėjo. 

Tuo būdu Ispanijos ir v i so 
pasaulio futbolas jaudinančiai 
atsisveikino su paskutiniųjų 
metų vienu iš pačių didžiausių 
pasaulio žvaigždžių, vos metams 
nepraėjus nuo Pelės atsisvei
kinimo. 

PKLfcS KNYGA 

"Karalius" Pelė, titulas, kttrs 
simbolizuoja futbolą, įmušęs 
1260 įvarčių, laimėjęs Brazilijai 
tris pasaulio meisterio titulus, 
milijonų žmonių pažįstamas vi
suose pasaulio kampuose. 

Kas jis, i š tikrųjų, yra kaip 
žmogus, kaip jis, neturtingas 
ir basomis kojomis, pradėjo 
žaisti futbolą, kaip iškilo ir 
greit pagarsėjo visame pasauly
je, kaip ruošėsi ir pergyveno 6 
pasaulio pirmenybes fa* daugybę 
tarptautinių rungtynių, kaip iš
populiarino futbolą Amerikoje ir 
daugybę kitų įdomių smulkme
nų atvirai ir įdomiai pasakoja į 
iz.vc kryroje Pele. 396 pusla
pių tayjs. vadinasi r "Mano gy
venimas ir Sic puikuo Žaidi-' 
SAfr". 

bui Adelaidėje 

nale prancūzų Bastia sulošė tik 
lygiąsias prieš olandų Eindho-
ven —0—0, ir olandai antroms 
rungtynėms, aiškūs favoritai. 
O meisteriu taurės finalinėse P. 
C. Liverpool laimi prieš belgų 
Bruegge 1—0 ir tampa Europos 
meisteriu. 

Europos pirmenybėms bai
giantis daugiausiai įvarčių šiuo I (Nukelta į 5 psLL 

LIETUVISKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tei. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

Vfeistaf, vftamlnal, Importuoti kvepalai, gydomos žoles Irti 
\feiiucjaraoe kėdės, rementai ir kt., pirkti ar nuomoti: 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
'. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS.DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to wve regulsrty! 

1 /4% 

mt 
Ciwamndi< 

Q u « r t e r l y 
OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARNUPTO 13/Ą% 

see us for 
tyOlft f i n a n c i n 9 

AT OUR iOW RATES 
VvtTH REPAYMEN" 

TO riT YOLfB I N C O M Į 

Mutual Federal 
Savinas and Loan Es 

2212 VVEST CERMAK ROAD 
Chicago, Dl. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

CERVING CHICAGOLAND SINCE !30£ 

I 
i 

Ketvirtosiose Šių metų futbolo 
pirmenybių rungtynėse Chicagos 
Lituanica komanda praėjusį sek
madienį laimėjo prieš gerai tech
niškai žaidžiusią meksikiečių 
Blue Stars nežymiu reaultato skir
tumu 3-2. Mūsų komandos do
minavimas aikštėje buvo žymiai 
ryškesnis negu pasekmė rodo. 
Dėl sunkiai pavaizduojamos blo
gos aikštės mūsų puolėjai daugy
bės progų neišnaudojo. Ar butų 
išnaudoję geroje aikštėje? — 
Klausimas lieka atviras. Vienas 
dalykas yra aiškus: Lituani
ca yra greita, net labai greita ir 
gerai kamuolį valdanti komanda. 
Purvinoje aikštėje negali savo 
pilno pajėgumo išvystyti. Po 
rungtynių komandos vadovas G. 
Bielskus lengviau atsiduso saky
damas: "Ačiū Dievui, baigėme 
klampoti Marąuette Parko raistą. 
Kitos trejos rungtynės bus civi
lizuotose aikštėse". Įvarčius įmu-

Visi trys vaiv, šė H. Jeaingas 2 ir Pikšrys. Ųž-
' grūdintų žiūrovų apie šimtas. 

Ligi šiol mūsų komanda eina 
be pralaimėjimo. Be pralaimėji
mo mūsų sekcijoje eina ir Hansą 
— Fortūna, Unites su Eagles. 

Rezervo komanda sutriuškino 
Blue Stars 5-0. Veteranai drama
tiškoje kovoje pralaimėjo prieš 
Rams 1-2. Įvartį įmušė M. Mc-
Clusky. J. Juška 

SAVAITGALIO RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
Lituankos vyrų komanda žais 
pirmenybių rungtynes prieš W.I. 
Jets (Jamaicos juodžių) koman
dą. Rungtynės bus Washington 
Parke —55-ta Cottage Grov«. 

Rezervas žais Marqaette Parke 
prieš meksikiečių Puma 12 va
landą. Jauniai — prieš H — F 
Unites 10 vai. 

Šeštadienį, 3 vai., mažiukai 
žais Marąuette Parke prieš lenkų 
Eagles. Jaunučiai žais 3:30 vai. 
prieš Hyde Parką. 

Veteranai rungtyniaus Warren 
State Parke prieš- Real F.C 5 vai. 
vakare. 

LAUKO TENISAS 
V. GERULAITIS — 

PASAULIO MEISTERIS 

Po eilės profesionalių turnyrų 
8 pirmieji, surinkę daugiausia 

ra* uinitAMA*) vrauM-mma. OAILY 
aecuatf cta« poateg* p«*d « CUcago. O. PHbifctttft 4mOy 
gzcepc 9tad«y«, DBg«l Holktaj* <toy» »*** Chrtotm.* 

aad £wet bf the Lfthn»nton C*tbobc Prea> Sudėty. 
RateK $33.00 — Chicago, Cook Couaty 

aad Caaada Ekwwbert te the U.S.A $31.00 Poreigi 
SS4.lt. 

Palto lBeides me«iwnt, pĮįĮmmtmm ot gestae 
ratas •aahwCa—i AJU URAUGO pde kiekvlooo akaljytalo.adT 
reto stavas >• to aukest} attymuoa U kada yra jifrjmnHlieą. 

JftACOU 

\x Cook 
Kitur JAV 
Kanadoje 
JteienyH 

^OIUilUSUaCljA dirbo u . ' 

Mniai« ouo £30 <k! 12:00. 

» Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4^)0. iektadieniais 
8^0 — 12:00 

i • Redakcija straipsnius taiso aav -
nuožiūra. Nesunaudooi straipsniu 
oesaugo. Juos grąžina tik. ii anks 
to msitarua. Redakcija už skelbi-
3Mf tutini neatsako. Skelbinui 
Uinoe priaiunčiarooe gavus pri-
*vra» 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija *r mot/erų ligos 
OtnekolOKlne Chlmnrlja. 

So. Pateški Bd. (Cniwford 
Boiiding) Tei. L l 5-€446 

Jei ĮjĮĮtriTlepte skambint 3748004 
PrUzna ligonius pagal susitarimą 

T«i. ofiso Ir buto: OLymplc S-419V 

DR, P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGĄ > 

1443 So. 50tb \re . , Cl«*ro 
Kasdieo 1-8 vai. ir 3-3 valyvai. 

iSakyrus tre^ladieniua." 
aefttadleniais 12 iki i vai. poplot 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ ER VIDAUS LIGOS 

Marųuette Mfullrsl (>nt<«r 
SIS2 So. Kedsss Arenae. 

Vai.: plrmad.. aotrad ir ketvirtai 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 
SeStad. nuo 1 lkl S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. W.\ 6-2670. 

Rezld t«l. WAlbrook 5-3048 

TaL ofiso HE 4-5849; ros. 388-2233 
M . PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
9434 West 71st Street 

VaL: pirui., antr.. ketv Ir penkt . 
1:00 - 600 vai popiet, treč ir Sešt 

tik susitarus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS K STUBURO LIGOS j 

2858 West 6Srd Street 
Cofcago, Dlinofe 66629 

Tei. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Tei. REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRŠTUK 
Lietuvis gj'dyto^aa-) 

3925 West 59tb Street 
Vai.: plrmad., antra d., ketyirtad. tx 
penkt nuo 12-4 vai. popiet Ir C-l 
vaL vak. Treč. ir SeStad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Kūdikių ir vaikų ligų specialiste 
MEDICAL BUILDING 

3200 West 81st Street 
Ofs. tei. RE 7-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; res. PB 6-9891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 7Wt Street 
71-os ir Campbell A ve. kamp 

Vai.: pirmad., antrad., ketvi^tad. Ir 
penktad. 3 lkl 7 v. p.'̂ p. Ttk savttarua 

Or. Amt. Rudoko kabinetą pereo* 
0R. EDMBND L CIARA 

OPTOMETRIBTAS 
2799 West 51st Street 

Tei — GR 6-2460 
VaL: pagal susitarimą: plrmad. Ir 

ketv. 1-4 tr 7-9; antrad Ir penkt 
10-4; seitad įfl-s vai. 

795-4477; Bes. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CmRURGB 

Specialybe — Nervu Ir 
" iteos. 

CBAWPOBD MEDICAL BLOG 
•449 So. Potestd Road 

0R. A. B. BLEVECKAS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

Tei — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3997 Wea4 lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Oflso teL — PR 8-2229 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
l O I l i 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

nrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt. 
nao 12 OU 2 vaL ir nuo i lkl 8 vaL 
vak. SeStad. nuo 1 lkl 4 vaL 

0 9 * P O 7-6000 Res. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Wes* 6Srd 8treet 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
0 1 4 No. Westera A 
1992 No. W«sten A 

12 
— 081-4995 

Ir boto teL 952-1381 
DR. FERD. VYT. KAURAS 

BENDROJI MEDICINA 
1997 8*49tfc Coart, Cicero, BL 

10-12 Ir 4-7 
treč ir 

O F T I C A L S T U D I O 
VIOLETA &AROSAIT9 

7061 So. Wa.shtesaw — TeL 77S-«76* 
PritaikoT.1 akiniai pagal gydytojų 

receptu* 
Didelis akinių rimų pasirinkimas. 

Vai.:' pirm., antr., pehkt. 10-5:t« 
Ketv. 1-8 v. vak. Seftt 10-4 9. p. V 

Trečiadieniais nidarrt*; 

Telef. _ 282- 4888 
DR. ROMAS PETKBS 

AKir; LIGOS — CHTRniOlJ.S 
Oflsat: 

It l KO. VVARASH AVE. 
»200 NO. CENTRAL Al 
Valandos pagal 

DR. FRANK PLECKAS 
(Raiba lietuviškai 
OFTOMETRISTAS 

ntrina alds Pritaiko atesaiaa m 
"Oontaot les***" 

2818 W. Tirt St. — TeL 787-6149 
Vai, pagal sgsitartma, Pidaryta trąg 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS* IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2856 W. 68rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 poptet 
Ir ketv. ouo 5-7 vakare 

Oflso teL 776-2886, rezld. 448-554fi 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RE 6-4410 

Readdencljoa telef. OR 6-OS11 
Ofiso vaL: pirmad ir ketvirtad. 

ano 1:00 ligi 3:00 vaL poptet 
Ofiso teL HE 4-212S. Naacj OI 

DR. Y. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 7lst Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. 

2-5 Ir 6-7 — a 

TeL oflso PR 94446 
F. C. VVIHSKUMAS 

GYDYTOJAS IR CHmURGAS 
8167 West 71st Street 

Valandos: 1-4 vaL popiet 
Trec. ir iestad. pagal 

Ofs. teL 5894198: 
DR. PETRAS ŽL10BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8284 So. Narrasansett Ai 

VaL: pirm., antr., ketv. Ir 
9-7: ifJtadletdais pacal 

Perskaitė "Draugą", duokite įj kitiems. 
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Dabartinis Roderijos konfliktas 
yra Sovietų skerbimosi į Afriką 
dalis. Maskva pasiskelbė negrų 
išvadavimo globėja baltųjų valdo
moje pietinėje Afrikoje Savo fta-
ką ji sparčiai plečia tarp marksis 
tiniai nusiteikusių Afrikos vals
tybių. Maskva jas aprūpina gink 

-

• A 

Biauriausios rūšies nacių žiau- grupes, entuziazmas ima blėsti, 
rūmus pralenkiąs terorizmas ple- didesnis skaičius darosi lengviau 
čiasi Kuo visa tai baigsis? Kiek išaiškinamas demokratinei poli-
terorizmas gali būti efektyvus? cijai ir po penketos metų jų vei-

Sitą klausimą įdomiai nagrinė- kimas išblėso. Ugiau kiek išsilai-
Ja vienas iš pirmaujančių šiuo ko, jei turi prieglobsti ir paramą 
reikalų autorių Walter Laąueur užsieny. Pvz. ilgiau laikosi ara-
savo gerai dokumentuotame vei- bų teroristai, remiami turtingų 
kale Terrorism". Jis pažymi, kad žibalą parduodančių kraštų. Yra 
reikia skirti terorą diktatūrose ir žinių, kad pavyzdžiui, vadi-
demokratiniuose kraštuose. Dik- namojo Juodojo Rugsėjo teroris-
tatūrose — įei politiniai priešai tų gauja, kuri įvykdė taip žiau-
butų nužudę Leniną ar Hitlerį, rius Izraelio atletų žudymus 
Europos žemėlapis šiandieną bū- Miunchene, gavo septynis milijo-
tų skirtingas. nus dolerių už savo žmogžudy-

Tačiau demokratiniuose kraš- bes. 
tuose, kur krašto valdymas • 
remiasi ne bet kuriuo vienu žmo- Minėtas autorius Laoueur at-
gumi, teroristų, nors ir labai ats- kreipia dėmesį, kad iš ankstybes-
turniantis, žiaurus mirtinas niųjų šio šimtmečio pradžioje 
veiksmas prieš bet kurf asmenį prieš carą veikusių teroristų so-
tokios įtakos neturi. Pavyzdžiui, cialistų revoliucionierių nei vie-
savu laiku Urugvajuje siautėjo nas neįsijungė į bolševikinį ratą 
vadinamieji tupamarai Tie kai- — dauguma emigravo ir nesū
rieji teroristai kaip tik buvo pa- grįžo po 1917 m., o toks Savinko-
sjrinkę savo žiauriai kruviniems vas, kuris tarnavo Kerenskio vy-
darbams patį demokratiškiausią riausybėje, vėliau kovojo prieš 
Pietų Amerikos kraštą. Ir Urug- komunistus, o Marija Spiridono-
vajus tą barbarišką kairiųjų ata- va, kuri caro laikais buvo nu-
ką išgyveno, tik buvo priverstas bausta kalėjimu iki gyvos galvos, 
susiaurinti kai kurias demokrati- 1918 m. vėl buvo bolševikų už
neš laisves. Urugvajuje teroristai daryta į kalėjimą, kur ji po 20 m. 
išnaikinti. Vienintelis jų žiaurių ir mirė. Prieš caro priespaudą 
atakų padarinys buvo susiaurini- kovojusių teroristų gretose buvo 
mas taip gražiai sužydėjusios de- idealizmo, kurio negalėjo pakęs-
mokratijos labiausiai laisvame P. ti bolševikinė prievarta. 
Amerikos krašte. Tiesa, ūki- Demokratiniuose kraštuose 
niu atžvilgiu Urugvajus toli gra- pakastai praeina keletas metų, 
žu nebuvo tobulas, bet jei tie tu- j ^ į teroristų veiksmai mista-
pamarų kairieji būtų laimėję, ką t o gyventojų mases prieš jų kru-
gi gerensio jie būtų atnešę? Da- ^^^ veiksmus h* tada par-
bar gi Jie ten atnešė tik demo- l ams ta i ir vyriausybės susilau-
kratinių laisvių apribojimą. y^a balsuotojuose palankumo į-

vesti griežtesnę tvarką ir bandi-
Panašiai teroristai nei Argen- ^-^ kruvinų veiksmų nešėjus 

tinoje, nei Brazilijoje žymesnių sutramdytu 
rezultatų nepasiekė. Tik susidarė -
kai kur priešingi policijos ir grės- m i n ė t a m e 

men patenkančių gyventojų da- dohjmentaotzme, ^ *me_ 
limai, kūne, panaudodami tuos ,v. . . , . , . -i i 

_. _ . T \ , . džiagos pateikiančiame veikale 
pa&us t e r o r e metodus, juos pa- „ r ^ f e ^ autorius Laąueur 
čius eme su tokiu pačiu žiauru- . *. „ . . . .. .. -^ . / , pnmena lietuvius, kaip ne nesu-jnu naikinti ir dabar anuose . , , . , . . . . . _̂_ . . . . s. . suauke užsienio paramos, kai kraštuose teroristai žymesnes , . _. . . . v u • 

nx_. . . T _x» ... antroio Pasauluuo karo pabaigo-reiksmes neturi. Tau ima ryškėti . , J . ,., , . v rJ>. - — - 'n,L-_ „ i j - i je kariavo del s»vo laisves. Taip lorevtmi teroro venosrcų reiKsme , . .% 
- T̂  rZ i y *!_• • • i pat tas pats autorius pažymi, kad 
u - I t a h oje: paskutmaisavival- ^ ^ k ū r i m ą s i re-
dybmiai balsavimai parode, kad ^ ^ SSSSuao kovas, tik-

SLAPTAME TERORISTINIAME KARE 
r 

Radijas pranešė, kad New Yor- Urugvajuje tupamarų skaičius 
ke buvo subombarduota rusų buvo išaugęs iki apie 3,000, nors 
antikomunistinio laikraščio būs- veiksmus jie buvo pradėję maž-
tinc. B Italijos atėjo žinios apie daug su 50. Argentinoje vadina-
raudonųjų teroristų įvykdytus moji ERP (Ejercito Revoliutiona-
naujus kruvinus užpuolimus, pa- rio del Pueblo — Liaudies revo-
leidžiant kulkas į eilę įtakin- liucinė kariuomenė) buvo pasie-
gų žmonių, net jau ir po to žiau- kusi net apie 5,000 narių, tačiau 
raus nužudymo vadovaujan- skaičiui augant jų tarpe atsiran-
čio Italijos politiko Aldo Moro. da skirtumų, imama skaldytis į lais, su kuriais vedami penki ka 
ftiaitriimnA. -r:K-„ — ; _ ~.__ -'--^ rai ar partizaniniai sukilimai. 

Nuosaikūs Afrikos vadai labai 
nerimauja dėl to, ką jie vadina 
Afrikos naujuoju ir pavojingiau
siu imperializmu. Dramblio kran
to respublikos prez. Houphouct -
Boigny taip įspėja pasauli: "Rusi
ja pasinaudos kiekvienu sąmyšiu 
ir chaosu Afrikoje, norėdama įsi
skverbti į mūsų žemyną. Tai įi 
darys apsimesdama duodanti pa
galbą vadinamiems išlaisvinto
jams, bet įsitvirtinusi viduje, "ge
idė ja" tebus tik okupacinė jėga". 
Senegalijos prez. Senghoras prie 
to dar priduria: "Po Azijos atėjo 
eilė Afrikai patapti kruvinu že
mynu". 

Angoloje 
Ligi šiol Angola yra didžiau

sias ir kruviniausias Rusijos lai
mėjimas Afrikoje Prieš dvejus 
metus portugalams pasitraukus, 
prasidėjo pilietinis karas tarp be-
sirungiančių tautinių judėjimų. 
Vienas buvo marksistinis ir re
miamas ketvirtadalio Angolos gy
ventojų, o kitas grynai tautinis, 
palaikomas didelės gyventojų. 
Maskva, norėdama marksistų lai
mėjimo, jiems pristatė už 300 
mil. d. ginklų ir atgabeno 15-20.-
000 kubiečių karių. Tuo būdu 
tautinis judėjimas buvo sutriuš
kintas. Nūdien praktiškai Angolą 
vaido kubiečiai. Kubos specialis
tai mėgina atnaujinti Angolos 
ūkį, kuris susmuko, iš jos išbėgus 
350.000 portugalų. Dabartinė val
džia turi kovoti su vis gausėjan
čiais partizanais, ir ji seniai būtų 
buvusi nuversta, jei jos neremtų 
kubiečių kariuomenė. 

Afrikos rage 
Rusai taip pat įsikūrė ir Afri

kos rage. B pradžių jie įsitvirtino 
Somalijoje. Jos marksistinė, kari
nė valdžia, prisibijodama kaimy
ninės Etiopijos (tuo metu dar 
JAV remiamos) kreipėsi į Mask
vą, prašydama pagalbos. Maskva 
ją aprūpino moderniais lėktuvais, 
tankais ir kitokiais ginklais, o taip 
pat atsiuntė 3000 savo patarėjų. 
Turėdama tokią paramą, Somali-
ja ryžosi "išvaduoti" Etiopijoje 
gyvenančią somaliečių padermę. 
Somaliečiams pavyko giliai įsi
skverbti į Etiopijos Ogadeno sri-
ti- Tačiau Etiopijoje įvykus per
versmui ir įsitvirtinus marksisti
nei Mengistu diktatūrai, išvariu-

SOVIETŲ SKVERBIMASIS Į AFRIKA 
imantis r&Easnt priemcohį. Maderą butų galiai* sulaikyti 

P.GAUCYS 

šiai amerikiečių patarėjus, rusai, 
tikėdamies daugiau laimėti rem
dami didesnę Etiopiją, nei mažą 
Somaliją, persimetė į Etiopijos 
pusę, prisiuntė jai už 1 bilijoną 
dol. ginklų, ir norėdami užsitik
rinti pergalę, atgabeno 17.000 ku
biečių karių, kurie po ilgesnių ko
vų, nugalėjo somaliečius ir atga
vo Etiopijos prarastą Ogadeno 
sritį. 

Kėsinasi j baltųjų valdas 

Trys baltųjų valdomos pietinės 
Afrikos šalys yra didžiausias rusų 
kėslų objektas. Svarbiausia jų yra 
Pietų Afrika, kur 4,3 miL baltųjų 
valdo 18 mil. juodųjų. Kita yra 
Rodezija, kur 270.000 baltųjų 
valdo 6 mil. juodųjų. Trečioji — 
•Namibija arba Pietvakarių Afri
ka su mažiau vieno milijono gy
ventojų, Pietų Afrikos valdoma. 

Sovietams nerūpi taikingas ra
sinių konfliktų sprendimas. Prie
šingai, Maskva visais būdais sten
giasi niekais paversti JAV ir Ang
lijos pastangas taikingom prie
monėm perduoti juodiesiems Ro-
dezijos ir Namibijos valdymą. 
Maskva siekia, kad partizanai įsi
galėtų ginklo jėga. JAV praktiš
kai nieko nepadarė pasipriešinti 
Sovietų ir Kubos įsigalėjimui An
goloje, bijodamos "antrojo Viet
namo". Kongresas netgi neleido 
duoti ginklų prieš komunistus ko 
vojančiai gyventojų daugumai 
Kai iš Angolos tariamų sukilėlių 
būriai įsibrovė iš Angolos į gerą 
JAV sąjungininką Zairą, JAV at
sisakė pristatyti net amunicijos. 
Ir tik Prancūzijos ir Maroko pa
galba įgalino Zairą tuos įsibro
vėlius išvaryti iš krašto. Čia ir 
pietuose JAV turi sudėjusios di
džiulius kapitalus. Jeigu rusams 
pavyktų tose srityse įsigalėti, jie 
kontroliuotų ketvirtadalį visos 
Afrikos gamybos, 90 procvisose 

A N T I K O M T Ų LYGOS KONFERENCIJA ' 
GRAŽINA KRTVIGKIENfi 

Vv'ashingtono Shoreham ameri- munistų veržimąsi ir keliamą sa

rai daugiau negu skeptiškai su
tiktų mintį, kad lietuvių, ukrai
niečių sąjūdžiai, siekiantieji po
litinės laisvės, būtų verti para-

. 

• 

• 

Aldo Moro nužudymas ir po to 
buvusieji kiti kruvini teroris
tų veiksmai gerokai atgrasė gy-
ventofus nuo tų raudonųjų briga
dų skelbimo komunizmo ir daug 
daugiau rinkėjų palenkė pasisa- m 

kyti už demokratišką ir pagal do- * 
rovės nuostatus besitvarkantį Dėmesio vertas faktas, kab! ne
krikščioniškos demokratijos sąjū- krvo teroristų nacių Vokietijoje, 
įj; fašistų Italijoje, nėra ir Sovietų 

Rusijoje. Viena, kad ten pasiro-
Labai reikšminga, kad tie da- j j j ^ ^ 1 ^ ^ ^ teroristiniam 

bartiniai raudonų brigadų tero- v e i k ^ į fcūtų išskersti pulkai 
ristai, turėdami tarptautinį ryšį j ^ h n e k a l t ų 3 ^ 0 ^ 0 d e . 
ir tariamai veikdami prieš prie- m o k r a t i n i u o s e kraštuose teroris-
spaudą ir socialinę neteisybę, sa- ^ ^ fr ^g6smiesi ]^ip ^ 
vo veikimo nenukreipia prieš re- ^ ^ ž m < m i ų ^ 4 ^ , patys pra
ginus, kur didžiausia diktatun- m a t o > ^d su jais visgi bus pa-
nė priespauda ir didžiausia soči- d e l g t a imoniįk&i /^t^ a ^ . 
alinė neteisybė —prieš komu- t m f e raudonujų brigadų teroriz-
nistinę diktatūrą, kurj valdan- ma& y n k o m u n i z m o a t a k a p r i e š 
čius partiečius padaro pnvilegi- d e m o k r a t i ] - a s > ^ 5 ^ komunisti-
juotais buržujais, su savomis n i u o s e ^altnose treniruotais 
krautuvėmis, savomis ligoni- j ^ į ^ tų komunistinių 
nėmis, su gausiomis lėšomis iš k r a § t ų a p r 5 p i n t a f s reikiamomis 
valstybės iždo. Dabartiniai tero- ^iemaiiį!mis ir jinančiais, kad 
ristai neplečia savo veikimų So- ^ ^ ^ „ f o a t v e j-u m ^ ^ 
rietu Sąjungoje ar panašiuose l a u ( J ą fr u a a r ! m ą > T a i g i _ d a . 
kraštuose, kur labiausiai suvar- ^ ^ ^ ^ ^ ^ barbariškas 
žytos žmogaus laisves, bet jie teTOTimSls komunistų pasisa-
a k u o j a tuos demokratinius ^ ^ b a n d i t i g c a s > n a c i ų S a u r u . 
kraštus^ kur^no , kad vaWant,e- m ą l e n k i ą S j v d k f a B O būdas, 
fi sluoksmai dar laikosi žmonis- ^ ^ g e n > s v a l i o $ ^ ^ s k a t J . 
kūmo, kur ir teroristams dar ne- - J u n ^ - ^ a s ^ g h&vlią ^ 

kaip marksis- JJ.^i «* . ,* . ra tokio pavojaus, 
tinės diktatūros privartoje. munistinį smurtą. 

IPr. 

_ Dejuodamas, kad dalykai 
nebėra, kaip būdavo, neužmiršk 
priakaityti ir savęs. 

— žmonės tik tada gali Šne
kėti tavo sžpakalyje, kai e a to
li priekyje. 

nekomunistinėse šalyse iškasa
mos chromo rudos, 95 proc. pla
tinos, tris ketvirtadalius manga
no ir 30 proc. urano, neskaitant 
nepaprastai turtingų vario atsar
gu. 

Pirmą kartą istorijoje rusų ka
ro laivai dabar slankioja abiem 
Afrikos šonais. Kai kurių marksis
tinių valstybių vyriausybės sutei
kė teisę Sovietams įsirengti laivų 
bazes savo pakrantėse: Angola ir 
Gvinėja Atlante, Etiopija Indijos 
vandenyne. Atrodo keista, kad 
komunizmas gali įsigalėti ne pra
moninėje Europoje, o primity
viai gyvenančioje Afrikoje. Mat, 
marksizmas pasirodė naudingas 
mažaraščiams diktatoriams, ku
rie Maskvoje randa galingą užta
rėją. 

Afrikai reikalinga pagalba 

Afrikos kraštams visų labiau
sia reikalinga ūkinė pagalba, bet 
rusai duoda beveik išimtinai tik 
karinę, nes ūkinės pagalbos jiems 
patiems labai reikia. Karinę pa
galbą jie duoda žiauriems, psichi
niai nenormaliems tironams, 
kaip, pvz., Ugandos Aminui, iš-
žudžiusiam 100.000 savo tautie
čių, ar Etiopijos tironui Menguis-
tu, irgi dideliam kraugeriui. 
Marksistų valdomoje Angoloje 
kubiečiai žudo sukilėlius ir nai
kina jų turtą. Nūdien iš Zambi
jos sostinės Lusakos Sovietų am
basadorius Solodnikovas remia ir 
diriguoja partizanus prieš Rode
zija. Kuba, kuri pati neišsilaiko 
ir kasmet gauna apie bilijoną do
leriu vertės Sovietų pašalpą, vai
dina pagrindinį vaidmenį pagel
bėdama Maskvai įsigalėti Afriko
je. JAV .nieku neparemiant sai
kingų P.A. negrų vadų, kaip, pvz. 
Rodezijos, atrodo, kad jie gali 
pralaimėti, nebent marksistų par 
tizanų vadams negalint susitar
ti dėl valdžios pasidalinimo pra
sidėtų pilietinis karas. 

cana viešbučio įėjimą puošė dide
lėmis raidėmis išrašytas plakatas, 
kad čia vyksta 11-ji Antikomunis-
tų lygos konferencija nuo balan
džio mėn. 27 d. ligi gegužės mėn. 
1 dienos. Prie informacijos stalo 
buvo gaunama konferencijos die
notvarkė, tačiau nemokantiems 
ispaniškai daugiau informacijų 
žodžiu nebuvo galima gauti. 

Didžiulėje salėje buvo sakomos 
kalbos, nurodančios komunistų 
vykdomas subversijas, propagan
dą, terorus ir jų veržimąsį į įvai
rių tautų bendruomenes, vy
riausybes, spaudą. Virš kalbėto
jų garbės stalo užrašai skelbė 

miš| krašte Greta ^Uberia." už
rašo iš po krūvos pamfletų teko 
atrasti "Lithuania" lentelę. Atro
dė, lyg čia būtų seniai apleisto 
antkapio užrašas. Graudu. Prisi
minė žymaus lyriko žodžiai šau
kiantys. "Aš čia gyva!..."—"Nie
kas čia nebuvo atėjęs", tarė mie
las Lithuania kaimynas. Niekas? 
... Cia nesiteikė ateiti nei politi
nės, nei visuomeninės lietuviškos 
organizacijos įgaliotinis. Niekas. 
Kad bent vienas, kuris būtų atne
šęs kokių propogandinių leidinė
lių padalinti ar bent savo buvi
mu palaikyti konferenciją ir jos 
šūkius, už kurių buriasi, kovoja 

konferencijos tikslus — Unity for laisvame pasaulyje esantieji lie-
National Freedom against Com- tuviai Niekas!? 
munists Agression. Abipusiai sta
lo iškiliai spalvingos įvairių tau
tų vėliavos, paryškino konferen
cijos nuotaiką. 

Sekančią dieną prasidėjo ofi
cialiai konferencija. Kai turėjo 
vykti atskirų tautų pranešimai, 
norėjau nueiti pamatyti, kas at
stovauja Lietuvai Aplinkui visą 
salę ant stalų buvo sudėtos į šį 
judėjimą prisidėjusių 60-desim-
ties alfabetine tvarka dalyvaujan
čių tautų lentelės, prie kurių jau 
buvo priversta kiekvienos tauty
bės išleistų pamfletų, skelbian
čių apie jų kraštų istoriją, ko-

Sovietų pagalba atsilikusiems Afrikos kraštams — tankai ir kiti ginklai 

Nelengva ir Maskvai 
Bet ne visa rožėmis klota ir 

Maskvai. Angoloje veikia legen
dinis dešiniųjų partizanų vadas 
Savimbi, kontroliuojąs pietinę 
Angolą ir sėkmingai besiprieši
nąs kubiečiams. Jo žinioje yra 
23.000 partizanų, o jo Ovimbun-
da padermė sudaro beveik pusę 
Angolos gyventojų. Daugelis neg
rų vadų nepatenkinti per ilgu ku
biečių užsibuvimu ir žiauriu neg
rų žudymu. 

JAV stengiasi palaikyti labai 
draugiškus santykius su kraštu
tiniai kairiom Afrikos vyriausy
bėm, kad tuo būdu sumažintų 
Sovietų įtaką. Todėl jos spaudžia 
Pietų Afriką duoti pilnas teises 
juodiesiems, nors, nepaisant vis
ko, Pietų Afrikoje negrų būklė ge
resnė už daugelio Afrikos juodų
jų valdomų valstybių negrų būk
lę. Provakarietiškai nusiteikusios 
Afrikos valstybės, kaip Nigerija, 
Dramblio pakrantė, Kenija, Zam 
biją, Senegalija ir Gabonas, daro 
nedidelę, bet pastovią pažangą 
ir yra laisvos nuo Sovietų kursto
mų sąmyšių bei jų kubiečių pa
kalikų. Vakarams nesikišant į 
Afrikos konfliktus, bet nuosai
kioms valstybėms padedant ūkiš
kai ir, reikale, ginklais (apsigin
ti), galima tikėtis, kad ilgainiui 
Maskvos skverbimasis gali susi
laukti didelės nesėkmės. 

Apie komunizmo pavojų, grės
mę ir kovą prieš komunizmą bu
vo įdomių pareiškimų padaryta 
amerikiečių, Pietų Amerikos, Af-
kos, Azijos, Australijos, Rytų ir 
Vakarų Europos tautų žmonių, 
tačiau bene labiausiai iškeliantys 
pavergtų tautų ir baltiečių rei
kalus pareiškimai buvo Yaroslav 
Stetsko ir Australijos atstovo. Stet-
sko savo pranešime mini Lietu
vių bažnyčios kroniką. Jis kalti
na Vakarų pasyvumą, primenant 
moto "Better red than dead". Jis 
nurodo, kad prezidento Carterio 
žmogaus teisių principo iškėli
mas ir gynimas buvo žmonių 
rimtai priimtas. Tačiau jeigu 
JAV vyriausybė neturėjo nusista
tymo to principo ginti prieš ko
munistinę ideologiją, tai neturėjo 
sudaryti iliuzijos tiems, kurie prieš 
tai kovoja, dabar, esą, jie palikti 
KGB malonei 

Australijos atstovas savo kalbo
je nurodė, kad po Vietnamo ka
ro, Australija esanti komunis
tų veikimo ir valstybės griovimo 
sekantis taikinys. Stiprioji atrama, 
tai tie naujieji imigrantai, kurie 
buvo komunistų apiplėšti ir savo 
akimis matė, kaip jų artimieji 
buvo komunistų žudomi. Šie pa
vergtų tautų žmonės žino, už ką 
jie čia šiandien kovoja. 

Tenka paminėti, kad 2 Austra
lijos atvyko į konferenciją 3-jų 
asmenų grupė. Australijos jau
nimą atstovavo jaunas, šaunus 
Petras Čekanauskas. 

"The VVashington Post" pa
skelbė konferencijos komunika
tą geg. 8 d. 

— Laisvės kibirkštis žmogaus 
prote bei dvasioje ilgai negali 
būti užgesinta; ji išsiverš lieps
nomis, sunaikinančiomis kiek
vieną smurtą, kuris atrodo ją 
ribojąs. 

Herbert Hoover 

^>hevetdi ros 
Romanas 
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— TelI her, that I leve her. This ir Arnnlf o. — 
Austės tariamas vyras. Almiui i galvą ūžtelėjo 

kraujo banga, ausyse ėmė spengti 
Miegamajame pravirko vaikas. Almis kieta ranka 

tebelaikė užspaustą telefono mygtuką, Įrita ranka — 
ragelį, negalėdamas iš vietos pajudėti 

Kūdikis viauksėjo, verkė pastoviai įkyriai, lyg 
kam priekaištaudamas. 

Pro parko lapiją žiūri į veidą saulė. Ai galvoju 
apie tave, Kristina, apie mūsų kūdikį. Aš čia vienas— 
tarp medžių ir krūmų. Retai žmogus pro čia praeina. 
Vienintelis užsilikęs suolas, tarytum man tebūtų skir
tas; nežinomos rankos jį sukalė, gerai širdžiai nujau
čiant, kad čia ateis vienišasis iš tolimo krašto. Paglos
tau suolą ir miniu tą geradarį. 

Išskėtė storus stagarus bananų medžiai atmuš
dami savo netvarkingai išsimėčiusius lapus danguje. 
Stumdosi po jais oleandros, jaunos, vešlios; lapai sul
tingi ir šakelės virste virsta pailgų lapenų kuokštom. 
Tankiom vantom apsikabinėjęs avokadų medis, pakai
tomis geltonų žiedų ir dusliai žalių lapų svyrančiom 
karbinėm. O saulė žiūri} mane, medžius tik užkliudyda
ma, paragindama mirgėti ir žėrėti Mano vidus irgi žėri: 

Mano kūrybos laikas eina vėjais. Kas — kūryba f 

Rezhnnavimas savęs pasauly? Parodymas žmogaus, I ištirpdyti Mintimi, kūryba. Ka ip ' — Vienumoje esu, 
koks jis iš tikro yra? Ar įmanoma parodyti, koks jis bet — nei ramybės, nei susikaupimo... Venras neturi 
yra? Ar įmanoma pažinti? Gal kūryba yra kentėjimu 
veržimasis į šviesą? Kaip — į amžinybę? Pastoviai, 
vidinių potvynių ir atoslūgių kaita? Tai aš veržiuosi 
tik nesuskumbu ar nepajėgiu išsakyt. 

Vienas. Lenkiuosi parko medžiams. Jie man pri
mena Gelgaudo ežero pakrante; ir tai dar labiau pri
mena, kad esu vienas. Mano Kristina liko širdy šviesi 
efemeriška, blykštanti ir nykstanti. Jei tebebūčiau 
Gelgaudo pakrantėj, gal tik apie meilę jai teberašyčiau 
eiles? Nes gi tikėjau viena didele meile. Bet mūsų jau
nystės pakrantės buvo atplėštos. O gal dabar savam 
krašte dainuočiau apie traktorius ir elektrą kaimuo
se? — Jei būčiau vėtrose išsilaikęs... 

Ką per tą ketvirtį šimtmečio patyriau? — Kad ir 
mūsų verdančioj visuomenėj, ir plačiame neramumų 
pasauly laikas išplaka vieną antrą, vertingą asmeny
bę ir vieną, antrą įdomią mintį. — Tartum senoviškai 
plakamų pasukų viršun iškylančios kruopelės 
sviesto... 

AŠ vienas, ir ne vienas. Aš — savo genties tąsa, 
visuomenės narelis, pasaulio dulkė, kosmoso atomas... 
Aš gi šis tas. Aš, gal būt, net galėčiau kam nors būti 
kruopele sviesto? Jei kieno dėmesys manęs užkliūtų... 

Išgyvenu savo suspaudimų gavėnią... Rodos, nie
kados nebesulauksiu Velykų, prisikėlimo... Aš noriu jo 
ne po mirties, o gyvas ir jaučiąs, ir kūrybingas, gyvu 
krauju rašąs ir gyvųjų skaitomas. 

Esu vienišas ir bejėgis, tartum liūtas narve. Aš 
pats nesusikaliau to narvo. Istorija paruošė virbus, 
tankiai sudėliojo; isterija, kuri vis laisvina žmogų, už-
kalc mane dėžėj ir išplukdė iš laisvos gimtinės į platų 
pasaulį — vergauti — Duonai, mamonai, pasaulio 

atsal ssra. Narvo virbui turiu pats 

laiko sau. 
Laikas teka visiems vienodai Tačiau, laiko ir 

laisvo laiko sąvokos man kitokios, negu mano kaimy
nui ar draugui Savo laiką (ir veiklą) parduodame u i 
tam tikrą kainą; atiiekamą — vieni išbarstome pra
mogoms, save nualindami kiti — vis ilsimės, įsivaiz
duodami esą baisiai pavargę ir paliegę. Kartais man 
laiko yra. Bet vidaus pasaulis būna užgožtas kasdie
nos šiukšlėmis. Ir taip sunku susitvarkyti išlaikyti 
lygsvarą savo paties mintyse. 

Draugai ragina rašyti Rašyk! — stumiu pats save. 
Rašyti noriu. Išrašyti save aplinkoje ir aplinką su
kaupti savy, susemti visą pasauli, atsidžiaugti buvu
sio pavasario dangum ir išmąstyti artėjanti rudenį.-
Kai galiu, čia bent rašau laisvai neatsižvelgdamas jo
kių valdžių, nei grupių. Vienintelė kontrolė — mano 
paties vidus. Kartais pasijuntu išdžiūvusią žole . Bet 
išdžiūvus žolė grimsta į vešliai kylančią naują, abi su
sipina; iš vystančios žolės syvų maitinam naujoji ža
lioji 

Rašau tik nuliekamu laiku; kai atstoviu darbo 
valandas, atskambinu pinigų dėžę, sukraudamas tūks
tančius kitiems, kai apsiskaičiuoju savus centus, ats
tumiu šimtus smulkmenų, rodos, vis būtinų... Kai a t -
kenčru, ir atsvajoju, ir permąstau savo nedalią... Tada 
imuosi kalbančio pieštuko... 

(Kas diktofonais, rekorderiais, parkeriais, o kas 
apkramtytu pieštuku...) 

Bet tada būnu išsisėmęs, nusialinęs. Išlieju an t 
popierio tik vieną atdūsį; — tai tik nuogas išsisaky
mas. Ir vėl skubu, gyvenimo varinėjamas ir stumdo* 
mas. 

i'Ba. smsgiaa) 
4*v 
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Clevelando Sv. Kazimiero lituanistines mokyklos jaunesniųjų kanklinin
kių grupė su mokytoja Ona Mikulskiene Nuotr. J. Vyšnionio 

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS D E R L I U S 

Clevelando lietuviai savo 

rūpesčiais bei reikalais. Susirinki
m a s už tai apylinkės valdybai 
padėkojo protokoliniu nutarimu. 

, Veiklos klausimus svarstant, iš 
bendruomenes aovlmke gali pa- . . . . , . , . . , 
- . . . . i . jv. . - Z . s 'naujo kilo Vasano 16-sios aukų gųstai didžiuotis: ji g w a ir 
darbšti. Metinis gegužės 7 die
nos apylinkės susirinkimas paro
dė, kad jai rūpi visi gyvieji l ietu
viški reikalai — tautinis švieti
mas ir kultūra, Lietuvos laisvės 
siekimai, taip pat socialinė savo 
tautiečių gerovė. Apylinkės dar
bus savo pranešimais apžvelgė 
valdybos pirm. Jurgis Malskis, 
švietimo vadovas Balys Gražulis , 
kultūros vadovas Viktoras Mariū-
nas, ižd. Stasys Astrauskas, kont
rolės komisijos aktą perskaitė Ka
zys Karalis. Malonu buvo šių 
pranešimų klausytis, nes kiekvie
nas pranešėjas turėjo ką pasaky
ti: apylinkės valdyba dirbo ir 
daug padarė. 

Per ilga čia būtų smulkiau pra
nešimus atpasakoti, tad trum
pai stabtelėsim prie tų m o m e n 
tų, kurie buvo pabrėžti diskusijo
s e Konstatuota, kad apyl inkė 

klaus imas . A l tos interesų gynėja i 
mano, kad jos rengiamuose V a 
sario 16-sios minėjimuose aukosi 
tegali būti renkamos tik Al - • 
tai. Kaip esą atrodytų, jei, pavyz
džiui, bendruomenės renginiuose 
taip pat imtų pinigautis ir Aha? 
Bet bendruomenė, skelbdama ir 
gindama aukotojo laisvo apsis
prendimo principą, remiasi ki
tais motyvais. Vasario 16-sios, 
kaip valstybinės Lietuvos šven
tės, aukos visą pirma turi būti 
skiriamos Lietuvos laisvinimo 
darbui. O šį darbą šiandien dir
ba jau ne viena Aha — dirba 
taip pat Vlikas ir Bendruomenė. 
Kadangi dėl aukų pasiskirstymo 
nei tartis, o juo labiau susitarti 
ne įmanoma, vienintelė išeitis — 
remtis paties aukotojo valia. O 
aukotoją turim sąmoningą ir su
sipratusį. Vasario 16-sios šventę 
gretinti su kokiu nors bendruo-

GęgKiės & d. 8:30 vai. r y $ , 
nariai renkasi sv. Jurgio parapi
jos salėje, rš kur organizuotai *«u 
Amerikos veteranais vyksime į 
bažnyčią ir po šv. Mišių \ sale 
bendriem pusryčiam. 

Birutietės lanko ir puošia sky
riaus narių kapus Visų Sielų ka
puose. 

Nariai prašomi visose vietose 
skaitlingai dalyvauti. 

Vėliau valdyba yra numačiusi, 
nariams ir svečiams suruošti ge
gužinę, kurios pelnas skiriamas 
žurnalui "Kariui" paremti, lietu-
vos kariuomenės šventės minėji
mą — balių . E. Pronckus 

C L E V E L A N D O ALTOS ŽINIOS 

Metiniame lietuvių organizaci
jų atstovų susirinkime, dalyvau
jant 60 atstovų nuo 23 organiza
cijų, buvo išrinkta nauja skyriaus 
valdyba, į kurią Įeina du aktyvūs 
jaunimo veikėjai. 

Susirinkimui prašant, kontrolės 
komisija: H. Idzelis, V. Rutkaus
kas ir R. Bridžius, sutiko pasilikti. 

— Valdyba savo pirmame po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm, — A. Pautienis, vicepirm. 
— O. Jokūbaitienė, vicepirm. or-
ganizociniams reikalams — Pr. 
Razgaitis, vicepirm. jaunimo rei
kalams — R. Aukštuolis, iždinin
kas — K. Karalis, sekretorius — 
F. Mackus, sekr. spaudai ir infor
macijai — Vyt. Smetona. 

Romo Kalantos intencija buvo 
užprašytos šv. Mišios abejose l i e t 
parap. bažnyčiose: Šv. Jurgio — 
sekmad. geg. 14 d. 10:30 vai. rr 
D M \ P — antr., geg. 16 d. 7 vai. 
vak. 

Skyriaus valdyba pasiuntė mo
tyvuotą protestą N B C vadovybei 
dėl lietuvių šmeižimo ir faktų iš
kraipymo Holocaust filmos serijo
je. 

10 MESTŲ £ E DAJL-
VYTAUTO RAULINAICIO 

P r i e š 10 m e t ų automobilio 
katastrofoje ž u v o talentingas 
dailininkas i r skulptorius Vy
tautas Raulinaitis. J o ir dabar 
pasigenda jo še ima: žmona Al
dona, duktė Ingrida, sūnus And 
rius, motina Kristina, brolis 
Zigmas, čiurlioniečiai ir daugy-

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

bė j o artimų bičiulių ir pažįsta 
mų. Lietuviškasis meno pasau
l is neteko dinamiško kūrybingo 
ir gabaus menininko. Labiau
siai, aišku, pasigenda Clevelan
do lietuviai, kurių tarpe Vytau
tas praleido s a v o kūrybingų 19 
metų. Vytautas buvo visur ma
tomas , niekam neatsakė savo 
paslaugios pagalbos ne tik kaip 
menininkas, bet ir kaip organi
zatorius ar paprastas darbinin
kas. J o s impatingas būdas, jo 
šypsena su mie lu "kolega" krei 
pimusi dar ir dabar tebėra ne
pamiršt i l ietuviuose. 10 metų 
laiko dulkės nepajėgė išplėšti 

(Nukelta į 5 psL) 

S E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda Marąuette Pk 
€ bato marioj a s m * 

Skambint po 8 v. v. 925-6428 

MT. GREENWOOD 
Labai švariai užlaikytas vieno sa

vininko 3-ju miegamu kamb. mūr. 
"nusėd ranča" namas su rūsiu, l i s 
vonios. Mūr. garažas. Kreiptis į 

DOROTHT — teL 567-8481 

Monarcfc Real ty 

11628 S o . PoJaski B o a d 

S E A L E S I A 

Dehwe 2-flat. 64th and 
Mid 90'a. Gali after 4 ] 

5 8 6 - 6 4 1 6 

I E 

Austin. 

Savininkas parduoda 4 kamb. mūr. 
"etpandable" Svarą, puikiam stovy 
namą. 1»£ mas. garažas, potvynio 
apsauga, alum. rinos, papuošimai ir 
stogeliai. Įkainuota pardavimui. Tuo
jau galima užimti. 6754 S. Tripp Ave. 

Kreiptis šestad. ir sekm. aue 12 Iki 
6 v. popiet. 

Brigfaton Parke: 21 boto mūr. Nuo
mininkai patys šikto. Daugiau kaip 
$38,000 metiniu, pajamų. Kaina: 5 me
tų pajamos. * 

MaruucUB Parke: Didelis mar- 6 
kamb. bungak>w. Gazu Šildomas, 
įrengtas skiepas. M p. sklypas. J37.S00. 

Turime atrketo - trūksta aaoų. 
25 metai kai be pertraukos taraaa-
Jaaae HUimlumu ir Jų draugams. 

Š I M A I T I S R E Y L T Y 
Taz 

WANTKD - nuroatk* 
Reikal inga patyrus i 

P A D A V Ė J A 
Healttiy F o o d foetaunurt 

3 2 3 6 Sonth Hateted S t r e s t 
Telef. 326-2724 

Uiiliiiiiiiiiiiimimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

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

Telefoną 476-8950 
mtMHIIIIIIUtlIUUlHUlIlIlIlIlIlIUIIIIIHin 
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$ 0 P H I E BA RCUS 

BADK) sEEBtOS VALANDOS 
Vboa prograasos iš WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 Uti 9:30 v ryto. 

Tek*.: 434-2413 
1496 A. M. 

TL99 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHKAGO, HJL 60629 

nuoširdžiai bei sėkmingai visus menės renginiu negalima iš es - į 
būrė vienon lietuviškon šeimon. j m ė s — jų paskirtis ir pobūdis ki-
Tautos šventė ir vėliau Lietuvių j toks. Tad bendruomenė ir toliau 
diena su tokiu renginiu, kokį at- į remsis aukotojus kas taip pat yra 
vežė Chicagos "Dainavos" an- demokratiška: niekas niekam n e -
samblis — muzikini "Kūlgrindos" g a ] { įsakyti, kaip kas ir kam turi 
veikalą, buvo išsiveržimas iš ru- > aukoti. 6 kai labiau visuomeniš-
tinos ir šablono, dėl to ir susido- j b j į subręsim, tai ir susitarsim, 
mėjimas taip pat buvo neeil inis . Į Skaidymasis- Clevelande būti? 
Apylinkė, rengdama tokias gast- j niek\x ^ p a t e i s i n a m a s . • -'• - • • 
roles, pasirodė turinti didesnių j - .g apylinkės valdybos, išbuvę 
polėkių ir pajėgi juos įgyvendin- dvėįų metų terminą,- pasitraukė 
ti, Arftras apylinkės la imėj imas į Marrūnas, Biel iūnas ir Bacevičius, 

—tai mėnesinės ios vakaronės | Susirinkimas pasisakė už jų pali-
penktadienių vakarais. Š ioms va- j k i m ; * kitų dvejų metų terminui, 
karonėms rūpėio žvelgti į m ū s ų Visi trys sutiko. 

J A N I N A I K A K N E V I Č I E N E I 
Kanadoje mirus, jos sesutei STASEI PETERSO
NIENEI, šeimai ir giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

MaručiŲ šeima 

Susirinkimas, trukęs daugiau 
kaip pustrečios valandos, buvo 
ramus ir darbingas. Išmokstame 
savo reikalus svarstyti ir tvarkyti. 

SL B.k 

I5CLEVEANDO 
RAMOVĖM; VEIKLOS 

Clevelando LKVS "Ramovė" 
skyrius, suprasdamas centro val
dybos sunkią padėtį, pirmas Ko-

kalbą, literatūrą, istoriją, apskri
tai gyvenimą. Tiesa, nebuvo jos 
gausios savo dalyviais, nes jomis 
tesidomėjo visų pirma tie, kurie 
teturi dar gyvą kolektyvinį kul
tūrinį bei visuomeninį interesą. 
Apylinkės piniginis balansas — 
16,244.26 dol. Normaliai esą tu
rėtų būti bent kelis kartus dides
nis. Žinoma, turėtų bei galėtų, jei 
bendruomenė iš tikrųjų vis iems 
lietuviams rūpėtu. Deja, taip n ė - . v o s ^ nepriklausomy-
ra Iš kitos puses: nurodykite ^ ^ „ y ^ ^ s k v r e 

ClevelanrJe kitą he t tr^ką o r g a - | 4 ( ) 0 d o L a u k G r a n d i n ė l ė s i š ^ _ 
n i z a a m telkmi, kuns operuotų k a i A u s t r a l i j m M ^ p 
metine Šešiolikos tukstancu dol. p l e c h a v i č i a u s m o n o g r a f i | o s g . 

» leidimui 100 dol., ir D .M.N.P . 
parapijai, už leidimą naudotis ra-
movėnų chorui repeticijų metu 
patalpom 50 dol. 

Skyrius kaip ir kiekvienais m e 
tais, gegužės 27, 29 d.d., ruošiasi 
pagerbti mirusius skyriaus n a 
rius. 

Gegužės 27 d. 12 vai . dienos, 
visi nariai prašomi rinktis prie 
D.M.N.P. parapijos bažnyčios, iš 
kur vyksime į Kalvarijos kapus, 
aplankyti ir pagerbti skyriaus n a 
rius. Gegužės 27 d. 10:30 vai. ry
to, visi nariai organizuotai daly
vauja Sv. Jurgio parapijos bažny
čioje, kur bus atnašaujamos Šv. 
.x !.::os už mirusius narius, ir p o 
5w. \&S:ų 12:30, organizuotai 

j vykstame į Visų §ięlų kapus, a p -

dosni: iš jos lietuviškas švieti
mas gavo 1,313 dol., vakaronės ir 
kultūriniai reikalai — 5 4 8 dol.. 
įvairios organizacijos — 708 
dol., lietuviu spauda — 200 dol., 
radijas — 150 dol.. Clevelande 
vvkusios konferencijos — 171 
dol., JAV LB krašto valdyba Va
sario 16-osios aukų — 1,276 dol., 
PLB valdyba sol idarumo įna
š ų — 97 dol., krašto valdyba — 
341 dol., Ohio paygarda — 195 
dol. ir kt. Renginių apyvarta — 
10,837 dol. Solidarumo įnašų su
rinkta — U 0 7 , aukų per metus 
gauta — 2,603 dol., SusirmJdrno 
dieną :Jde — ! , 8 6 9 dol. 

Taigi toki s ie t in is b e n d r u o m e 
nės apylinkės derlius, džiuginąs ^ 
kiekvieno lietuvio širdį, plakan-jlankvti lietuvos prezidento A-
t i cryrtifoi l *i«2H0&ais tPusa>.Srr,fVirv* 4 4 3 * . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

.A. f Ą. PRANAS VATTiCUS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negaSestmga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo myfliną vyrą ir* tėvą, kurio netekome 1977 m. gegu-
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 
Už jo sielą šv. Mišios bos atnašaujamos gegužės 19 d., 7 vai. 

ryto ir gegužes 21 d., sekmad., 7:30 va i ryto šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus rr pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Prano Vaitkaus sielą. 

Nuliūdę: Žmona ir šeima 

N u o 
1914 Metu 
Midland Savtngs aptar-

paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

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

S f k s t f spdraortas 
u d $ * . m » 

FRANK ZOG AS, 
Presklent 

2B7 W. Mh Street 
CMeas^OLfMM 
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* LOAN ASSOCIATION 

4MI Archer K venue 
Chkasjo, lū. M H 

Pbooe: 2S4-447* 
M29 S. Hartem Avenoe 
Bridgeview, m 60455 
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A Afl •cflCJSfS COBh 
psnnded da2y — 
P^fichmlr Cavinoa 

2951 W.63idSt 436-7978 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

In good condition — iy2 story 9-, 
room brick bungalow. Living- rm.,'i DideMs •" 
dining rm,, den, 4 to 6 bedrooms. ' W**e Parke gabiam Ir 
2 car gar. Low 40*8. Vic. 67th and žmogui. Pigus. $16,900. 
Kedzie. Call 737-8906 

IžyrOMOJiAMA — FOR B E N T 

Išimom. Ciceroje 6 kamb. b u t a s 
1-me aukšte . Suaugusiems. Jo
kių gyvul iukų. Kreiptis p o 6:00 
vai. vak. telef. 656-6889. 

IŠNUOM. 5 kamb. ( 3 mieg.) butas 
1-me aukšte i š kiemo. Aply. 67 ir 
Artesian. 190 dol. man. 737-4694 

MiscrajiANBors 
iiiiiiiiiifimimiiiiii 

M. A. Š I M K U S 
yOTART Pt fBI iO 

CfOCMfB TAX nESRTIOB 
•858 Se. MapJevFood, teL S54-74» 

Taip pat daromi VKRTTJKAI. 
GUMINTC ttcrtaOmal. pUdoml 

PILIETTBfia PBASTMAI Ir 
kMokle blankai 

tllinnUHIlIMlIrltllIlIlIUimUMIMUHfltSft 

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

Modernus 15 metą mūro namas, 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpos. Daug priedą. Vieta' Mar. 
ąuette Pke. Aukšta kokybė. 2ema 

4 vienetą maras Ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu Šildymas. 
NaSIS atiduoda už $38.800, 

5 kamb. labai modernus muro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie- $38,000. 

Grąžos platus sklypas b garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Vddis fieal Estete 
2625 Wtst lįst Street 

Tti. 737-1200 ar 737-8534 

RECEPTIONIST 
Receptiomst whp speaks Polisb. & 
F.ngliąb to work ic Dental Otūee. 

N o Expenence Necesasary. 

CaU MBS. SANDEKS 738-4y762 

Housebjold Help 

P A K T TIME G R A V D M O T H E R 
25 Hrs./wk. Mon.-Fri. Vic. 75tfa-
Fairvievr, Dovsmers Grove, DL 

Couteet: MR. IX-\I>ER 9*1-2669 
9:0d swm. to 5:00 p^a. 

: 

HELP WAVTED VTBAM 

I B E E T K I M M E S S / 

T O P P E B S 

The Village of Oak. Parlc ls seeking 
2 individtials for pur Fprestry JDivi-
aion. Mušt have experien.ee in $ree 
-trimmiug/toppihg, have valid C o r D 
ucense. Apply Peiaoonel Eavisioa. 

VILLACrr: O t O-AK P A B K 
LOMB-ABD/MABISON 

Affirmative Actioa Employer M/f* 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotas) fr Paprastos. RatUJal, 

Stareo tr Oro VėalaUivaL 

MIGLINAS TV 
2S40 W. «8tb 9L, tsL T76-14M 

imiHiiHiiiiHuiiiiiHnimiHimiRmiHim 

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

MARQUErt i ; PABK 
8-)ą Imtą po S mieg. mūrirris. 11 

metą senumo. Atskiros Sūdymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RcaJksnJL 

Apdraustas perkrausrymas 
Įvairių atstumų 

1VL S76-1882 srba 376-9996 
HIlfMlflIlHIHIIIIUtlIlIltfHlllItlIlMIlIlHIir 

įHinnifi i iHmHfiimHtiiHuii initnnii i in 
PACKAGE EXPRESS AOENCT 

MARIJA K O K D K I E l f e 
SIUNTIMUI f LIETUV4 
l*Amt p«8«MaaJa«iMM geras rttHea 

prekes. MalstM S BoropOB • a d B > L 
ąsos w. «5» s u dkasaeo, ra. •ssas. 

TKI. — WA 5-27R7 
HlllllllililIlilIlHIIIHIUlilHIHUlHlUlUHII 

M O V I N G 
SKRfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir p&na apdr&uda. 

TEL. — WA 5-8063 

TT*tria pssflsą 
gtat 1» Bita? PUMVUO. 

OOSMOS PARCELS E X P R 1 S 8 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

SSSSS. Haisted SC CMoago, DJL 60698 
MSI W. S»th HL. 

TsteCt SSS-S7S7 — 

SIUNTINIAI | urruvą 
Ir klius kraštus 
ww v v ^ ^ ^ v a ^ a p 1 aiaaB^aa^^a^a^aa^^a> 

VEDZINSKASs 4665 Arcsssr Ava 
Chscago, m. 6*632, tetaf. 927-5960 

V A L O 
KIUMUS IR BALDUS 

VI*B vSasi artadla. 
t. BUBNTB — TsL t X 7-5161 

mmmmmm i 

1 0 * — «S% — » • % 
oi apdrands 
VOlo p a s TCMBT 

FNANK 1 A F 0 1 Į S 
Q»H Wese setf: 9t?ase 

Vsaosl 
« 6 

nu 

BTJTŲ NUCmATBtAS 
Namą ajilijipiin — Pardavimas 

Valdymą* 
Draodlmai — Isoosss laVK 

Votariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedrie Ave. — 778-23S3 

1226 HILUI D E ORI V E 
LEMONT, ILLINOIS 

Gražus didelis "raised ranch" na
mas. Svarus. Visur kUrmai. 3 miega
mieji. 3 vomos. DMelis §ecnos kamb. 
su židmiu. Valgomasis. Cenbr. oro 
vėsinimas. 2 maš. apšud. garažas'. 
$87,000.00 

TECK REAL ESTA7E 
TeL — 257-5883 

ASSISTA^iT P L A N T 
S L T E B I X T E > f D E N T 

Need an aggressive man with ambccion 
for the future to assist tbe plant 
superintendent Mušt have mechanical 
abūlty, a **C drivers license & be 
feliable. WiD give on the job traiaing 
to ąualified man. 

Good SaJsry »*d Co. BesMifife 

U B K A I N B U S T J O E S 
26S5 N o . Hal«»t*d S t r e e t 

Phone — 525-0913 

MACHIN IST 

Atdarae apžiūrėjimui sekmad., 
g r u ž ė s 21-mą dieną 

1 iki 5 vaL popiet 

Dei greito ir patogaus patarnavi
mo namu pirkimo ir pardavimo 
prašome skambint 

VILIUI HOFFJLA>TI 
Telef. — 767-0600 
Budraitis Reatty 

4943 W s s t 6 3 r d S t r e « t 

•^B»»"ra>^V ^^^^rveor 

VYBAI m M0TEawT8 

K£EBED FOR SLMMDEB 
SEASOX 

Gx>ks and Asststant 
Cooks 

2 Meals per day at CAMP SOKOL. 
Right on lake. N e w Buffalo, afl-
cbjigan. Room-Board-3aiar>. 

lune 17th to September 5th 
To Apply* Csfl — 

J. F. Cervenka 964-0229 

BET1KED OOUPLIE 

3CHu»iAjąa BSAucrec 
823 FoOerton 

: 19. 

Lathes, iElls , or Drill Press. Need 
2 yrš. mmrmum experien.ee- Cpm-
petitive aalary & good fringe bene i ' 
fits. Boto. fuU and pert tune open-
ings on l s t shift 

A p p l y — 

ELLIS C O E P O R A T I O N 

2444 N o . PuJaski Road 

or ask for F B E D Tt2-GI44 

. 

' 

M A C H I N I S T S 
Cutting Tool Manufacturer needs 
exper. Cjiindncal Grinders. Gent-
ęriess Grinders. Night shift. 

S T B A I G H T E K E B 8 
Day or nite shift. Top wages and 
benefita. 

G L E N B A B D TOOL. StFGS 
216 No. CUsrtoa Odcago 1t63-7466 

R E S T A U R A N T 
BroilerMan — S a o t e 

Carvers — P a a t r y Man 

Needed for afidtovn l s t Class res-
tauraiit. Mušt be experienced. E x -
ceDeiit starting pay and beoefits. 

F o r ia tarv iea cail — 
6 4 4 - 12 2 1 

Seikalinsas turintis 5 metų praktiką 

MAŠINISTAS, 
mokąs d!rbti ant Lathe ir Bridgeport 
Mills. Turi turėti frankius ir suprasti 
planus. Geras atlyginimas. Draudimai 
ir viršvalandžiai-

Skambu* 746-1100 arba 776-6127 

MamtMance Mechank 
Good start ing aalary & beoiefita. 

G O N V A Y O f f O B T CO. 

11051 W. Addfeon Stree t 

V T * A I II fOT 

^ 
• * 

E B Y 8 

Opesiiags nosjr m — 

HOUSEKEEPING 
KITCHEN - COOK 

NURSING 
CSAWFt>BD TEBRACE 

N05STNG €ak»TJK» 

9125 SOL Crsn^orč. A.vecxx> 

tnos tejBšsrlas. V"> 

^asfeSStaMMaaaMaaaVMI m m 

http://experien.ee
http://experien.ee-
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. mery įdėtą Lietuvio slapyvar- balandžio mėn. 29 d. Tautiniuo-, kūno — D. Liepienė, iš Cicero.; DRAUGAS, penktadienia, 1978 m. gegužės mėn. 19 d. 
džiu pasirašytą "Laišką Redak-1 se namuose, laimėjimo keliu bu-1 MV reportaže, atspausdinta-
cijai". Kai kurios šio laiško ei- j vo išleisti šių dailininkų kuri- me "Drauge" gegužės mėn., 

m 
Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 8 skyriaus mokiniai 
su geografijos mokytoju J. Dunduru Nuotr. J. Vyšnionio 

• CIEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

Vytauto iš klevelandiečių šir
džių, minties ir dėkingumo jaus 
mo. J is dar ilgai pasiliks mūsų 
tarpe, nors ir nematomas, kaip 
miela asmenybė, didis meninin
kas ir taurus žmogus 

Vytautas Raulinaitis, gimęs 
Alvite, meno studijas pradėjo j 
1941 m. Vilniaus Meno akade
mijoje ir baigė 1949 m. Ecole 
des Arts et Metiers, Freiburge. 
Įsikūręs Clevelande, dalyvavo j 
Clevelando May show (1953 ir 
1950 m.) , Aštuonių liet. dailinin' 
kų parodoje Clevelande, šešių 
daiL parodoje Čiurlionio namuo 
se, Religinėje meno parodoje 
Chicagoje, Amerikos Lietuvių 
dailininkų sąjungos parodoje 
Chicagoje, Pasaulio liet. daili
ninkų parodoje Chicagoje ir 
1968 m. College of New Rochel-
le-

Vytautas Raulinaitis, akty-, 
vus Čiurlionio ansamblio na
rys, okteto dainininkas, skau
tas. Jo mirties dešimtmečio pri 
siminimui vyr. skaučių Židinys 
surengė jo pomirtinę meno dar
bų parodą ir minėjimą gegužės 
13-14 dienomis Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijoj. 

Parodą atidarė Židinio draugi 
ninkė D. Dundulienė. Melodek
lamaciją atliko Julija Ignatavi-
čiūtė — skaitytoja ir Elenutė 
Mulioiytė — kanklininkė. Juo
zas Stempužis — Tėvynės garsų 
radijo vadovas ir redaktorius 
kalbėjo apie Vytautą kaip meni
ninką, sunūs Andrius Raulinai
t i s padėkojo visiems rengėjams 
ir dalyviams, kurių į parodos 
atidarymą ir minėjimą' atsilan
kė daugiau kaip 200. 

Parodoje buvo išstatyta 34 
skulptūros, 7 reljefai ir 21 ta
pybos darbas. Paroda erdvioje 
ir šviesioje salėje buvo skonin
gai išdėstyta, gerai apšviesta. 
Skulptūros reljefams ir paveiks 
k n » pagaminti nauji stovai. 
Juos parapijai pagamino visas 
būrys talkininkų: Bacevičius, 
Belžinskas. Bliumentalis, Civins 
kas, Domusis, Ignatavičius, Ja
navičius, Juodišhis, Kersnaus-
kas, Kijauskas. Kižys, Liuima, 
Rydelis, Staškūnas, Styra, Sut
kus, Sembergas, Tatarūnas. Da
bar Šioj salėj galės būti ruošia
mos parodos įvairaus žanro ir 
apimties. 

Sekmadienį 10 vai. r. buvo 
pamaldos už amžinos atminties 
Vytauto sielą DMNP bažnyčio
je. Pamoksle kleb. kun. G. Ki
jauskas priminė apie didžiąją 
Dievo dovaną — talentą, kurio 
Vytautui Raulinaičiui buvo ne
pagailėta (v. r-) 

S P O R T A S 
(Atkelta iš 2 psl.) 

taškų, kvalifikavosi pasaulio 
meisterio turnyrui Dalias mieste. 
Apie 10.000 žiūrovų ir keletas mi
lijonų televizijoje pereitą sekma
dieni matė, kaip finalinėse rung
tynėse V. Gerulaitis sužaidė pa
sigėrėtinai ir įveikė E. Dibbs 6-3, 
6-2 ir 6-1. Prieš tai E. Dibbs Ge
rulaitį buvo nugalėjęs 4 kartus iš 
eilės. Be titulo ir puikios trofėjos, 
Vytas gavo liuksusinį Cadillac 
automobilį (prie Rolls - Royce ir 
Ferrari dar tokio trūko) ir 
100.000 dol. benzinui (pagal te
levizijos komentatorių). 

Nefc&int šio titulo, V Geru
laitis šiuo metu pasaulyhe laiko
mas trečioje vietoje. 

tatos labai nepatiko A. Pleškiui, 
dėl to jas priskyrė man ir, ži
noma, negailestingai "sukriti
kavo". Girdi, "Ar šitoks mo
kyto žmogaus pornografinis ir 
begėdiškas išsireiškimas yra 
suderinamas su padorios spau
dos etika? Tokiais išsireiški
mais žemina ne tik pats save, 
bet ir tą spaudą, kuri tai spaus
dina' ("Spaudą pavarčius", 
Naujienos, gegužės 10 dienos 
nr.). šitoj spaudos "etikos" 
byloj vis dėlto negaliu suprasti 
vieno ir tai pagrindinio dalyko: 
kodėl esu etikos mokomas aš, 
"Naujienų" slapyvardininką Lie

su rašyt. Aurelija Balašaitiene t u v i citavęs, o ne pats jautorius 
rengia skautininkių draugovė " "Naujienos", jo "Laišką Re-
Lietuvių namų salėje gegužės 

niai: Janinos M. Marks, jį lai- buvo padaryta klaida: dailinin-
mėjo Juozaitis, iš Cicero, A kai, dovanojusieji kūrinius LTS 
Rūkštelės — dr. L. Kriaučeliū- Cicero skyriaus veiklai stiprin-
nas, J. Pautieniaus — Kriščiu-ti, buvo nepažymėti, pateiktos 
kas, i s Cicero ir daiL V. Vaite- sumaišytos pavardės. Rengėjai 

LITEIRATŪRINĘ POPIETĘ 

21, sekmadienį, 4 vai. p. p. Vi
si maloniai kviečiami atsilan
kyti. V. R. 

• 

LAIŠKAS 

dakcijai" įsidėjusios? Ir antra, 
kokios moralės pagrindais kito 

I autoriaus mintys priskiriamos 
man, kai aiškiai nurodyta, jog 
jos cituojamos? Bet šitai tur
būt bus aišku ir be paaiški
namų . . . 

Stasys Barzdukas 
JŲ MORALĖ LEIDŽIA 

JIEMS IR TAI 

"Pasaulio lietuvio" 1977 m. 
gruodžio mėn. "Atgarsiuose ir 
mintyse" komentavau "Naujie
nų" 1977 m lapkričio 8 d. nu-

PATffiSLEMMAS 

L. Tautinės sąjungos Cicero 
skyriaus dvidešimtmečio minė
jimo bankete, įvykusiame š. m. 

A. t A. FELICIJAI KUPCIKEVIČIENEI 
mirus, sūnums: LEOPOLDUI su šeima ir VYTAUTUI 
su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

Alfonsas Chicagoje, Felicija ir 
Vytautas Urbcnai Kanadoje 

Didžiam lietuviui 

A. t A. JONUI BERESA! 
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai MARIJAI ir sūnui 
JONUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
EAST ST. LOUIS, ILLINOIS, 
APYLINKES VALDYBA 

A. t A. Dr. GRIGUI VALANČIUI mirus, 
gilaus liūdesio valandoje jo dukrai DALILEI POLJKAI-
TEBNEL -seseriai MARU AI MILIERIENEI. Lietuvoje bro
liams JURGIUI. JONUI POVILUI, visų jų šeimoms ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liū-

Ona ir Stasys Skurvydai 
Vaclava ir Auolfas Orvidai 

Mylimai motinai 

A. t A. FELICIJAI KUPCIKEVIČIENEI 
mirus, p s sūnums LEOPOLDUI ir VYTAUTUI su šei
momis reiškiame gilią užuojautą. 

Irena ir Kazys Miecevičiai 

Mielam 

A. t L Dr. GR. VALANČIUI mirus, 
jo likusią ŠEIMJJ nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge liūdime. 

J. L Gedmintai, Danutė Kaskelienė, 
Liudas Reivydas, VI. Šimu liūnas, 
Pr. Susinskas, U Balvočius 

Brangiai motinai 

A. t A. FELICIJAI KUPCIKEVIČIENEI 
mirus, jos sūnums VYTAUTUI ir LEOPOLDUI KUP-
CIKEVIČIAMS su šeimomis gilią užuojautą reiikia-
m ir kartu liūdime. 

**Hdi!>u šsfma 

A D 
A. f A. 

DR. PETRAS BUINAUSKAS 
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė š. m. balandžio 29 d. Palai

dotas gegužės 3 d. Union kapinėse St. Charles, 111. 
* Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, bendradarbiams ir 

pažįstamiems, lankiusiems velionį koplyčioje, dalyvavusiems pa
maldose bažnyčioje ir palydėjusiems į kapines. 

Dėkojame visiems už aukas šv. Mišioms, gėles ir pareikštas 
mums užuojautas asmeniškai, raštu ir spaudoje. 

Nuliūdę: žmona Aldona, duktė ir sūnus. 

Mylimai motinai mirus, 
S T A S E I Š I A U Č I Ū N I E N E I 

i r j o s š e i m a i 
reiškiame gili? užuojautą. 

Eugenija ir Bronius BIHisfrubai 
Antanina ir Jonas Rejeriai 
Birute ir Kazimieras Sekmakai 

Brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, liūdesio 
prislėgtą dukrą 

G E N Ę A R M A L I E N Ę 
ir žentą ADOLFE nuoširdžiai užjaučiame. 

Mifda ir Mikas Panarai 

Slų metų gegužės mėn. 20 dieną sueina dveji metai, kai auto 
nelaimėje tragiškai žuvo mūsų mylima Motina ir Žmona 

A.f A. 
IVONA MARIA BANELIENĖ 

Tą dieną už amžinos atminties velionės sielą bus atlaikytos šv. 
Mišios Pranciškonų vienuolyne Kennebunkport, Me., Aušros Vartų 
šventovėje NYC, St. Mary's ir St Enzabem Seton šventovėse, 
Ridgefiekl, CL bei Lietuvoje- ir Lenkijoje. 

Maloniai prašome mūsų gimines, draugus ir pažįstamus tą die-
aą pjigiaiinia a. a, Ivoną savo maktose. -

Liūdesyje likę: Sūnus ir vyras 

A. f A. 
JANINAI KAKNEVIČ IENEI 

Toronte mirus, jos seserį STAS& VANAGAITĘ -
PETERSONIENĘ, gimines ii artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

LB. Brighton Parko Apylinkes Vaidyba 

• 

A. f A. 
FELICIJAI KUPCIKEVIČIENEI mirus, 

jos sūnums VYTAUTUI ir LEOPOLDUI su šeimomis 
reiškiame gilią užuojautą. 

Leonidą ir Gediminas Kazėnai 

FELICIJAI KUPCIKEVIČIENEI mirus, 
bendradarbei Mildai ir jos šeimai reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Yvonne Blanco, Viktorija Dirgėlaiti 
Saulius Kuprys, Tomas Petkus 
Teresa Psyhogios, adv. Marthe Purmal 
Linas Rimkus, adv. Rima Skorubskaite 
adv. John Utz, adv. Povilas žumbakis 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

80VYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F< OAIMIB 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. Calitornla Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 
46054? Sotftk Hermrtage Avenue 

Telefonas — YArds 7 1 7 4 1 2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTHRNAVE 

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

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SO. LITU A.N1CA A VE. TeL YArds 74401 

STEPONAS C LACK (LACKAVYICZ) IR SUNOS 
2314 W. 2Srd PLACE Vlrgiafe 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpnblic 7-121S 
11028 Soatbwest Hijcbway. Palos HUte, EUL TeL 974-4416 

PETRAS i ia iORAS 
4348 SO. OAUFOBNIA A VE, TeL LAfeyette 84572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA A VE. TeL YArds 7-113849 

POVILAS L RIDIKAS 
8864 SO. HALSTED STRfET TeL YArds 7-1911 

• 

VASAITIS - SUTKUS 
1446 SO. 80th A VTL, OCEBO, ILL* TeL OLymplc 2-1668 



> "— DRAUGA& pepKsgeaiit, 1978 SL g g į J Į mėc. 19 3. 

x J. Mlbelifinas, žinomas li
tuanistas, East Cm'caga IncL. 

Į dažnai patalkininkauja "Drau
gui". Šiomis dienomis jis mums 
atsiuntė didelį pluoštą įvairių 
minčių bei af orionų, o taip pat 

i humoro dalykų, kuriuos jis su-
| rinko beskaitydamas knygas, 

X Vyskupas Juozapas Labu-^ ž u r n a r a s *•• laikraščius ir iš
kas, šiuo metu besilankąs Chi-I vertė į lietuvių kalbą. Maloniai 
cagoje, lydimas kun. Jono Že-! dėkojame. 
maičio, šiandien išskrenda į Ka
nadą, į Montrealį aplankyti sa
vo brolio šeimos, draugų ir pa
žįstamų. Į Chicagą sugrįš ge
gužės 22 d. 

X Važiuojantiems | JAV ir 
Kanados V-tąją Dainų šventę 
Jungtinio jaunimo choristams 
repeticijos vyks šia tvarka: ge
gužės 30 d. 6:30 vai. vak. Jau
nimo centre, birželio 6 d., 6:30 
vai vak. Jaunimo centre, birže-

travo jubiliejinio komiteto pir-, festivalyje butų sėkminga*. K. 
mininkas. išoliūnaitės vadovaujama tauti* 

Iš jubiliato kalboe sužinojo- nių šokių grupė sutiko šventė
me, kad jis Antrojo pasaulinio j je dalyvauti Balzeko tautinio 
karo mete buvo kariuomenes! muziejaus vadovybė pažadėjo A. 
kapelionas. Jo šeimoje yra dulVinikui paskolinti paviljonui 

X Marijonų namuose prie 
"Draugo" pereitą antradienį su
sirinko posėdžio Ateitininkų'110 1 0 <*•» 7 ***• ™^- koncertas 
federacijos valdyba. Dalyvavo Jaunimo 
dr. P. Kisielius, kun. S. Yla, A. 
Skrupskelienė, dr. A Norvilas, 
V. Kleiza, J. Pabedinskas, K. 
Sušinskas, D. Kojelytė, S. Ku
prys. Jie svarstė einamuosius 
ateitininkų reikalus. 

x Kun. Stasys Yla, sutvarkęs 
keletą savo spaudos darbų, su
sitikęs su ateitininkų vadais, va
kar išvyko į Putnamą, Conn.' 
Drauge su juo išskrido seselė 
Margarita, seselių putnaniiečių 
gener. vyresnioji 

X lietuvių televizijos dabar
tinę valdybą sudaro: Jonas Ta-
landis (pirm.), Anatolijus Siu
tas, Leonardas Ragas, Vytenis 
Dirkis, Aldona Masilionytė ir 
Juozas Ivanauskas. 

X Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos 1977-78 moks
lo metų užbaigimas įvyks šeš
tadienį, gegužės 20 d., 9:30 vaL 
ryto, mokyklos patalpose. 

X A. Delkas iš Indianos ir 
Bronius Paliųiienis iš Chicagos 
atvyko į "Draugą" ir įsigijo 
įvairių plokštelių ir knygų už 
didesnę sumą. 

x Atsiuntė "Draugui" aukų 
po 4 dol.: Adelė Grėbliūnienė, 
Dr. S. Petrauskas. Juozas Ka
zakevičius. Už Kalėdines kor
teles po 4 dol. dr. B. Radziva-
nas, Alfonsas Kepenis ir R. Pet
ronienė. Dėkojame. 

X Už kalėdines korteles at
siuntė aukų: Kazys Slezingeris 
— 5 dol. ir A V. Cerekas — 3 
dol. Ačiū. 

X Dr. A Groshnys iš Kan-
sas valstijos, lankydamasis Chi-
cagoje, buvo užsukęs į "Drau
gą" ir įsigijo Įvairių knygų už 
34 dolerius. 

X Parduodamas naujas mo
dernaus stiliaus 4 miegamų na
mas su visais įrengimais Glen 
Ellyn priemiesty. Pusė akro 
sklypas. Kaina $318,000. TeL 
858-3837. (ak.). 

X Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų 17-toji tradicinė Pava
sario šventė įvyks sekmadieni, 
gegužės 21 d\, 1 vai po pietų 
Jonynų sodyboje, Chesterton, 
Indiana. Programą išpildys abie-

centre. Paskutinė re
peticija prieš išvažiuojant įvyks 
birželio 21 d., 6:30 va i vak. 
Jaunimo centre. Visi važiuojan
tieji choristai repeticijose turi 
būtinai dalyvauti. 

x Amerikos Heruvhj bibliote
kos leidyklos visuotinis narių 
susirinkimas šaukiamas birželio 
3 d., šeštadieni, 7:30 vai. vak. 
Bus svarstomi ateities planai. 
Visi nariai ir bibliotekos lei
dyklos rėmėjai kviečiami daly
vauti. 

x Poezijos pavasarj Chicago-
je ruošia dr. Jonas Boguta ir 
Chicagos poezijos draugija. 
Įvyks gegužės 20 d., šeštadienį, 
8 vaL vak. Don Varno posto 
salėje, 6816 W. Western Ave. 
Programoje: video filmas — 
Antano Gustaičio portretas, lie
tuvių pokario poezija, multi 
media. Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti 

Korp! Neo - Lithuania Chicagos padalinio valdyba s u Jonu Bagdonų. vienu iš PLD sporto žaidynių vado
vų. Stovi (iš k.}: Z. Mikr.fos, V. Janušiene (pirm.), Ant Juodvalkis, svečias J. Bagdonas, R. Zubrickaitė, 
V. Mažeikienė ir G. Valiukėnas 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CICERO LITUANISTINIŲ 

MOKYKLŲ VAKARAS 

Tradicinį Cicero lituanistinių 
mokyklų vakarą, kuris įvyko 
praeitą šeštadienį, pradėjo 
trumpu, gražiu žodžiu tėvų ko
miteto pirmininkas Algis Mau
rukas. Jis pasidžiaugė, kad mo
kyklą remia ne tik tėvai, bet vi
sa lietuviškoji šeima. Buvo pri
statyti garbės svečiai Svečių 
tarpe buvo matyti atvykusiųjų 
net iš tolimesniųjų Chicagos 
priemiesčių. 

Prieš vakarienę maldą sukal
bėjo parapijos vikaras kun. B. 
Rutkauskas. Meninę dalį atliko 
muz. Fausto Strolios vadovau
jamas ansamblis "Vaiva". Jie 

į linksmai perteikė suaktualintą 

tuanistinės mokyklos mokslo 
metus baigia gegužės 20-tą 
dieną. Pažymėjimų įteikimas ir 
abiturientų išleidimas įvyks 
7 v a i vakaro parapijos salėje. 

N. Baronienė 

CHICAGOS JtRŲ ŠAULIŲ 
PAVASARINIS PARENGIMAS 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos Chkagoje parengi
mas įvyko balandžio 29 d. šau
lių namuose. 

Septintą v a i vak. salė buvo 
pilna svečių. Mus pasitiko 
puošniomis uniformomis pasi
puoš? durų +araybos pareigūnai 
V. Zinkus, E. Holtzas ir paren
gimo vadovas K. Vidžius. At
vyko gausi Ccero Klaipė-

muzikinį kūrinį *4FiddlT on the į dos jūrų šaulių kuopos grupė, 
Roof, susilaukdami šJto sve- į Negausus Venecuelos klubo bū
čių pritarimo. Taip pat malo
niai buvo sutikti vyresnieji 
mokiniai, gyvai pašokę porą tau
tinių šokių, kuriuos paruošė 
mok. Žibutė Vaičiūnienė. 

X Knn. J . Pragulbickas iš 
Elizabeth, N. J., siųsdamas čeki] 
už naujausius lietuviškos kny-i 
gos klubo leidinius, pridėjo 10 šokių metu, L. Bichnevičiaus Parengimą 
dol. auką. Širdingai dėkojame, orkestrui grojant, buvo praves- j pirmininkas 
Kun. J. Pragulbickas yra nuo-

rys, LSS-gos jūrų skautų vado
vai ir daugelis kitų organizaci
jų atstovų ir narių. Svečiai 
buvo susodinti prie sesių sko
ningai papuoštų stalų. 

Svečiams vikriai patarnavo 
A. Abaravičius, L. Trakselis i r 
didelis jūrų šaulių draugas bei 
rėmėjas A Laurinaitis. 

B. Aniuliui vadovaujant ir 
G. Kuzmienei talkininkaujant, 
buvo pravestas gausus vertin
gais laimėjimais dovanų pa
skirstymas ir rožių valsas. 

Prie šio parengimo pasiseki
mo, vadovaujant A Aniulienei, 
labai prisidėjo G. Kuzmienė, G. 
Martinkknė, S. Ripskienė, F . 
Holtzienė, B. Kaminskienė, H. 
Martinkienė, S. Aleksandravi
čienė, A Turnevičienė, S. Šova, 
M. Gidienė ir A Male^ienė. 

Aldona Laurinaitienė specia
liai iškepė ir parengimui dova
nojo didžiulį tortą. 

Visiems paminėtiems ir ki
tiems, kurie prisidėjo prie Gen. 
T. Daukanto yaų šaulių kuo
pos pavasarinio parengimo or
ganizacinių bei pravedimo dar
bų, pobūvio dalyviai nuošir
džiai dėkoja. J. Š. 

kunigai ir viena seseiė vienuolė. 
Svečiai susijaudino, kai jubi

liatas savo kalboje visų atsi
prašė, jei kas per neatsargu
mą kada nors pasijuto įžeistas. 

LB East Chicagos apylinkės 
pirm. J. Valeika paruošė prane
šimą JAV LB apygardos me
tiniam atstovų suvažiavimui, 
kuris buvo gegužės 14 d. Jau
nimo centro patalpose. Vice-
pirm. Br. Ginčauskas, bendra
darbiaudamas su Altos pirm. A. 

eksponatų, o Altos centras Chi-
cagoje propagandinės literatū
ros. J. Valeikienė, talkininkau
jant p. Petraitienei, meniškai 
papuoš paviljoną ir atstovaus 
lietuvaites tautiniuose rūbuose. 

LB East Chicagos veikloje la
bai gražiai reiškiasi neseniai į 
valdybą kooptuotas Ričardas 
Holiuša, Jis yra dabar valdy
boje sekretorius. Gegužės 6 d. 
LF metiniame suvažiavime, 
įvykusiame Jaunimo centre, Chi-

Viniku, intensyviai dirba, kad: cagoje, jis įteikė LB East Chica-
lietuvių pasirodymas "Salv. Ar- 'gos auką ir labai gražiai suva-
mijos" ruošiamame tautybių | žiavimą pasveikino. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Julija Mack, Amerikos 
liet. Romos k a i moterų sąjun
gos pirmininkė, Worcester, 

Terre Haute orkestrui bei cho
ru i 

— Dail. Albino Elskaus vit
ražą, kuris buvo Contemporary 
Crafts parodoje, nupirko žy-

Mass., labai nuoširdžiai dėkoja i m u s Co™11*" vitražų muziejus, 
visiems, kurie prisidėjo prie i Corning, N. Y. Pati vitražų pa-
arkiv. Jurgio Matulaičio šven- i rodaj^rkriiama^ į ^ t h s o m a n 
tės suruošimo Worcesteryje, 
Mass., balandžio 23 d. Moterų 
sąjungos centras išsiuntinėjo 
130 laiškų, kreipdamasis į visas 
lietuvių katalikiškas organizaci
jas, vienuolynus ir laikraščius, 
kad Dievo Tarno palaimintuoju 
paskelbimo byla maldomis būtų 

Instituto Renwick muziejų Wa-
shingtone, D. C. 

PRANCŪZIJOJ 
— Dr. Jono Griniaus paskai

ta "Lire Milosz aujourd'hui", 
kurią jis skaitė Oskaro Mila
šiaus pagerbime "Collocraes in-

remiama ir žmonėse garsinama.Į ternationales'' Prancūzijoje, iš-
Balandžio 23 d. šventę organi- j ^ista. atskiru atspaudu rinkiny-

atidarė kuopos 
E. Vengianskas. 

latinis "Draugo" rėmėjas. 
X Vaclovas Mikuckis, žino

mas lietuviškos knygos mylėto
jas, užsisakė "Drauge" knygų 
ir atsiuntė auką. Dėkojame. 

tas dovanų laimėjimas. Dova- j Pristatė jis Lietuvos Savanorių-
n ų tarpe buvo mūsų dailininkųĮ kūrėjų s-gos ir "Nemuno" jūrų 

IŠ EAST CHICAGOS 
IJETUVTC VEIKLOS 

šaulių rinktinės pirmininką pik. 
J. Švedą, Vytauto D. šaulių nigystės jubiliejaus proga gegu 
rinktinės pirmininką V. Išga-, žės 7 d. 4 v a i p. p. gausiai pri 

J. Pautieniaus ir M. Ivanausko 
paveikslai Taip pat įdomus A. 
Grigaičio foto kūrinys. Buvo 

', ir daugiau vertingų dovanų, ku-
j rias suaukojo vietos verslinin-

X Titoanicos" sporto klubo kai ir mokyklos rėmėjai. 
vyrų futbolo komanda šį sek-; Vakaro proga buvo gauta 
madienį, 2 va i po pietų žais pir-' a u kų pinigais, kuriuos paskyrė į paitis yra buvęs prekybinio lai-
menybių rungtynes prieš W. I. j vietos organizacijos ir nuola t i - ' v o "Kaunas" kapitonas. Jau 
S. (Jamaicos juodžių) koman-jniai mokyklos rėmėjai Daug į kaip šaulys jis gražiai susirin-
dą. Rungtynės bus "VVashingto- į padėkos nusipelno visas vaišes j kusius pasveikino. Kiek pavė
ne parke, 55 ir Cottage Grove j paruošusi, neimdama jokio a t l y - ! l a v e s i parengimą atvyko LŠST 
gt. Komandos rezervas žais j ginimo ir dar auką mokyklai ] pirmininkas K Milkovaitis su 

skyrusi p. Pračkailiene, Į P01^*-
Visiems rėmėjams ir talkinm- i Parengimo meninę programą 

kams tėvų komitetas yra labai; atliko jauna ir daug ateičiai ža-
dėkingas. j danti dainininkė Nelia Paulaus- j sutiko ir 

Vakaro metu buvo gražiai pa- kaitė. Dainininkei akordeonu 

zavo Moterų sąjungos centro j i© Cahier du 
valdyba. Ne tik pirmininkė, bet 
ir visa moterų sąjunga nori pa
reikšti padėką lietuviškai visuo-

centenaire Les 
amis de Milosz" (Editions An
dre Silvaire). Autorius joje na
grinėję O. Milašiaus lyrinio ro

mėnei, kad arkivysk. Jurgio Ma- j mano "L'Amoureuse initiation" 
aktualumą. Prie paskaitos pri
dėtos ir diskusijos, kuriose da
lyvavo keletas prancūzų rašy
tojų. 

tulaičio paminėjimas taip gra
žiai praėjo ir gerai pasisekė. 
Ta proga radijas Voice of Ame
rica padarė su kun, S I Yla pa-

Klebono 1 Vichuro 40 m. ku- sikalbėjimą, kurį perdavė į pa
vergtą Lietuvą. 

— Pabaltiečiu rezoliucija K. 
naitį. Supažindino svečius sulsinnko žmonių j parapijos baz- „ , „ . . ^ .v, ., . 
* « , * , „ T ^ r n9«ir«ntn « « . « » . , i . i J l « « ^ s įWaMheuinn Savo lilalnunga-nauju gen. T. Daukanto jurų 
šaulių kuopos nariu B. Krišto-
paičiu ir jo žmona. B. Krišto-

Marąuette Parke prieš meksi
kiečių "Puma" komandą 12 vai. 
Jauniai — prieš H-F United, 
10 vaL ryto. 

X A. Tijunelienė iš Chicagos, 
atvykusi į "Draugą", užsisakė 
įvairaus turinio knygų už 50 
doL ir tuo ji parėmė sunkų lie
tuviškos knygos leidimo darbą. 

X Hamiltono Mergaičių Choro 
"Aidas'* ir operos soL Rimo 
Strimaičio koncertas įvyks ge
gužės 21 d., sekmadienį, 3 vai. 

jų mokyklų mokiniai, veiks ska- P<> P*«* Jaunimo centre. Chorui 
nių lietuviškų valgių virtuvė, 
turtinga loterija Lietuvių vi
suomenė kviečiama savo daly
vavimu paremti lietuvišką švie
timą, (pr.). 

X Poezijos Pavasaris Chica-
foje įvyks šį šeštadienį, gegu
žės 20 d., Don Varno salėje. 
Pradžia: 8 vai vak. Chicagos 
Poezijos Draugija visus kviečia 
atsilankyti. (pr.). 

Lemonto ir apylinkės 
sponininku dėmesiui! 

Pasaul'o Lietuvių sporto 2a?dyrA»», 
kurios jvyks S. m. birželio vr.tn. pa
baigoje Toronto mieste, visi norin
tieji dalyvauti šįose šakose kaip: leng
voje atletikoje, stalo tenise, lauko te
nise, šachmatuose, Šaudyme, plauky
me ir pan., prašomi nedelsiant pra
nešti, kad būtumėte laiku užregist
ruoti. 

Del informacini skambinti: 
(312) 739-7848 

Rašyti šiuo adresu; 
Vitalis Umbrasas, Rt 

Rd.. Lemont. m. 80439. 

vadovauja Jonas Govedas. Ha
miltono mergaičių choras "Ai
das" yra pasirodęs su gastrolė
mis Europoje ir Pietų Ameriko
je. Bilietai gaunami Gifts In
ternational, 2501 W. 71 St., tel. 
471-1424. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Ruošia PLJS 
Ryšių centras ir PLB Valdyba. 

(pr.). 

X Albinas Kurkulis, akcijų 

nyčią dalyvauti iškilmingose t 
šv. Mišiose, kurias atnašavo i 
pats jubiliatas. 

me visų trijų Bendruomenių 60 
metų nepriklausomybės paskel-

KANADOJE 
— Dail. Antanas Tamošaitis 

lankėsi Toronte — Mississaugo-
je ir ta proga apžiūrėjo ir pa
tikrino Anapilio kilimo audimo 
darbus. Audžiamo kilimo au-Drausre konce— 

lebravo jo brolis ir kiti 5 ku- ' 1 d e s t o ; torius A. Tamošaitis buvo labai 
nigai. patenkintas darbščiųjų audėjų kongresų namuose susirinkę lie

tuviai, latviai ir estai priėmė re- : kruopščiai atliktu darbu: 
Po iškilmių bažnyčioje sekė zohuciją Jungtinių Tautų gene- gausta apie 3 pėdos ir liko 

sukaktuvininko pagerbimo vai- Į raliniam sekretoriui Waldhei-1 austi apie 12 pėdų. Audimo 
Dainų meninę programą j mui, primindami Pabaltijo kraš- j darbams vadovauja dr. Angelė 

tų priespaudą ir ragindami mū-; Kazlauskienė, jai padeda Genė 
šės. 
atliko N. Aukštuolienė. K Gie
draitienė ir 2 jaunesniosios kar
tos atstovės sesutes Giedraity-į forume. Rezoliucijos tekstas 
tės. Dainininkes svečiai šiltai į buvo, bendroje šventės progra

moje. 

sų likimą pagaliau iškelti JT įGaižutienė ir Anapilio Moterų 
į Būrelio atstovė Dana Garba-
: liauskienė bei naujų audėjų in-

dalinai perduotas per te-1 stmktorė Genė Sprainaitienė. plojimais palydėjo 
Po invokacijos, kurią atliko i leviziją ir pabrėžtas didžiųjų j Kilimo 

bendrauta ir sutelkta mokyk- j pritarė j . š. A. Markauskas. Po; kunigas Danielius, susirinkusie- į Šveicarijos laikraščių, kaip ir 
loms išlaikyti lėšų. 

Žemesnioji ir aukštesnioji h-
meninės programos 
rienė ir šokiai 

sekė vaka-

CHICAGOS ŽINIOS 

x M*» taisome ir dengiame 
vlsę rušh) ntogus. Turime daug 
patyrimo. Esame apdrausti. 

Kreipkitės į 
ARVYDA KIELA 

tetef. 434-9655 ( sk ) . 

X Agronomų Sąjnnga Kapi 
nių dieną, gegužės 29 d., lankys 
mirusių agronomų kapus 

MOKINIŲ PARODA 

Chicagos apylinkių mokslei
vių paroda, iš 70 mokyklų, apie 
3,000 darbų: architektūrinių 
brėžinių, elektronikos, mašinų, 
metalo ir medžio kūrinių jvyks 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
gegužės 18—21 d. 

VEIKS FONTANAS 

Buckingham fontanas pradės 

OPERACIJA ŽIRAFAI 

jo sugiedojo jubiliatui Ilgiausių 
metų. Sukaktuvininką sveikino 
Altos, Demokratų, sodaliečių, 
žvejotojų - medžiotojų klubo, 
JAV LB East Chicagos apylin
kės valdybos atstovai bei pa-

uzsienyje žinomame "Neue Zue-
richer Zeitung" ir kt. 

— Prof. Stasys Petrulis, nuo 
19S9 m. dirbantis Terre 
esančio valstybinio Indianos 

tačiau nenorint audinio darbo 
labai užvilkinti, kviečiame pri
sijungti prie to darbo daugiau 
audėjų. Tuo reikalu prašome 
kreiptis į dr. A. Kazlauskienę 

; teL 846-8218, Genę Gaižutienę 
tel. 279-3157 arba D. Garba-

brokeris, dirbąs su Rodman * įveikti gegužės 20 d. 11:30 va i 
Renshaw, Ine, patarnauja ak 
d jų bonų, fondų bei kitų vert y 
bhj pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-791 fi. 

(sk.» 

Kas minutę jis išmeta 14,000 
galionų vandens. Veiks kasdien 
nuo 11:30 iki 10 v a i vak. Bus 
uždarytas rugsėjo 30 d. 

PRAMOGOS NAVT PIER 

Šią vasarą Navy Pier patal
pose bus daug pramogų, ir tai 
nemokamai ar visai pigiai. Pro
gramos prasidės gegužes 27 d. 
8 vai. vak. Grant Parko sim
foninio orkestro koncertu. Ge
gužės 29 d. 1 vaL p. p. gros ka
riuomenės orkestras, taipgi ir 3 

Ren-1 re> 

2. Lemom, kasi 9 vai. ryto prie a. a. agr. vai. p. p. 
j A. Indreikos kapo 
62, biokM y. 

Savaitgaliais vis bus 
baletai, vaidinimai, — sekcija koncertai, 

(pr.)« I operos ištraukos, džaauk . 

Zoologijos sode, Chieagoje, 
padaryta operacija 13 metų am
žiaus žirafai, kurios kojai buvo 
reikalingas sunkesnis gydymas.'^g Ę ^ 

ŽMOGŽUDŽIAI 

G. E. Schulz, 52 m., ir jo Žmo
na Betty, 50 m., Downers Grove 
priemiesty rasti surišti ir peilio 
dūriais į nuga-ą ružudyti. Jie 
tuo metu saugojo savo du vai
kaičiu ir sugrįžęs žentas rado 
juos nužudytus. Policija nera
do nei įsilaužimo, nei apiplėšimo 
ženklų Ir antra šeima — An-
derson Carey, 69 m., bei jo 
žmona, 67 m., nudurti pietinėj 
Chicagos daly. 

IftDAUŽfc 3 VITRAŽUS 

Nakčia j ketvirtadienį Chiea
goje metant daržovių kenukus 
išdaužti trys Šv. Vardo kated
ros vitražai. Sulaikytas įtaria
mas piktadarys. 

AR DEPORTUOS? 

Imigracijos ištaigos tiria mai
štavusių Chicagoj iraniečių stu
dentų bylas, gvarstydainos, ar 
nereikės kuriu deportuoti. 

vieniai asmenys. Ta proga bu- • universiteto muzikos fakultete,; Uauskienę t e l 277-335L 
vo įteiktos kuklios dovanos, j aPgynė muzikos doktorato di-
Jautriausiai kalbėjo senesniosios I sertaciją. Jis vadovauja muzi-
kartos ateivė Altos atstovė A n - ! k o s fakulteto pučiamųjų kvinte- _ MŪSU supratimas, kaip gy-
tanina Neinienė. Jubiliatas nuo-; tui» kameriniam Terre Haute Venti vienam su kitu! vis dar 
širdžiai visiems dėkojo, ypač orkestrui, šios vietovės simfoni- toli iš užpakalio mūšį mokėji-

Chicagos apylinkės niam jaunimo orkestrui, o kar- mo, kaip sunaikinti vienas kitą. 
pirmininkui J. Valeikai, kuris tais diriguoja ir simfoniniam 

^ Lyndon B. Johnson 

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos II sk. mokinei 
Jūratei Baronaitei paskirta dovana už ypatingą pažangą moksle. Dova
ną įteikia Hamiltono Šaipo Fondo pina. J. Pleinys Nuotr. J. Miit^^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiniitiiiiin 

Aidas tarp dangoraiži*; 
O. NENDRE 

Tremtinių, ką tik »tvykimių 
Ameriką, gyvenimo apraaymat. 
kuris atitiks daugumoc> prisimin 
mus. 

Pirmieji įspūdžiai šiame sveti 
name krašte, sutiktos čia proble
mos, įsikūrimo sunkumai, nupasa 
kojami lietuves našlės lupomis ku
ri atvykusi su trimis vaikais slen 
giasi čia sukurti jiems ir sau ateiti 

Realūs vaizdai, kasdienišks kalba 
lengvas stilius neturi jokių vargi-
nančfcų puošmenų, knygą paverčia 
lyg paties skaitytojo autobiografi
ja. 

ftnimanta MT>RAUOEM. Raina — 
S5.00. Tai grali dovana ivenčl^ 
profa. 
uhools State gyventojai turi prie 

kainos pridėti 5% taksų. 
lUIliUUHUttinuu 


