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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS 
(Tęsinys) 

Teisėjas pertraukia ir aiški -
kiną, kad vėliau galės pasakyti 
savo nuomonę dėl advokato. 

— Teisiamoji Ramanauskaitė, 
ar jūs patikite teismo nariams, 
— sekretoriui ir prokurorui na-

nes prokuroras pilnai sugebės 
palaikyti kaltinimą, tačiau teis
mas palaiko prokuroro pasiūly
mą. Šalia prokuroro atsisėda 
Girių aštuonmetės m-los moky 
tojas Klimčienė. (vyras). 

Teisėjas skaito kaltinamąją 

m 

grinėti jūsų baudžiamąją bylą ? ! išvadą 
— Ar jūs tikite prokurorui..., i — Kaltinamoji išvada, kalti 

verčia išprakaitavęs vertėjas ? j nant Angelę Ramanauskaitę: 
— Leidžiu nagrinėti, — a t 

sako Ramanauskaitė. 
Advokatas, paklaustas apie 

patikėjimą šiems teismo na
riams nagrinėti teismo bylą, 
burbteli: 

— Patikiu. 
Teisėjas aiškina teisiamosios 

teises, o vertėjas verčia: 

Mykolo. Baltarusijos TSR BK 
139 str . 1 d. Astravo rajono pro
kura tūra 1979 m. liepos 30 d. 
iškėlė baudžiamąją bylą už ne
pilnamečių vaikų religinį mo
kymą, sulaužant įstatymų nu 
matytas taisykles. 

Parengtinio tardymo metu 
nus ta ty ta : Angelė Ramanaus-

—Turite teisę... skųstis, ...tu-j kaitė, Mykolo, atvykusi iš Lie 
rite teisę ...paskutinis žodis... i tuvos TSR į Astravo rajono Gi-
hm, hm... rių kaimą suorganizavo ir 1979 

— Jums suprantamos jūsų m. liepos 18, 19. 20 dienomis pi-
teisės? — klausia teisėjas. liečio Lukšo name nepilname-

— Nesuprantamos. į čius, žemesniųjų Girių aštuon-
Teisėjas vėl iš naujo kantriai metės mokyklos klasių moki-

aiškina, kad kaltinamoji tur i nius mokė religijos, panaudo-
teisę teikti įrodymus, paaiškini- dama religinę literatūrą, 
mus, pareikšti pageidavimus, j Pa t rauk ta šioje byloje kalti-
dalyvauti teisminiuose ginčuo-: namąja ir apklausinėjama An-
se. kreiptis į teismą paskutiniu' gėlė Ramanauskaitė kalta ne-
žodžiu. Vertėjas šiek tiek ge- prisipažino ir parodė, kad 1979 
riau išverčia. ' m. liepos 17 d. ji atvažiavo iš 

— Supratote? — klausia tei- į Kauno į Girių kaimą. Atvažia-
sėjas. ! vimo tikslas — rinkti Lietuvos 

— Supratau. j tautosaką. Pas ją buvusios re 
Angelė Ramanauskaitė atsi-1 liginės literatūros dalis priklau 

sako nuo advokato. Pakyla pro- sant i jos tėvui, o likusioji -
kuroras ir aiškina, kad advo-, vaikystėje vieno kunigo pado-
katas turįs teisę dalyvauti, nes ! vanota. Religinio turinio kny-
teismas vyksta per vertėją ir, S a s J1 pasiėmusi sau. Gi-
teisme dalyvauja prokuroras. ! r iU k m - kaltinamoji susipaži-

— Reikalauju, kad advokatas n ° s u vaikais, juos surinko, 
išeitų. — sako teisiamoji, bet kalbėjosi su jais apie mokslą. 
teisėjas advokatui Savičiui ne- ;

 a P i e sėtuvių kalbos žinojimą, 
leidžia išeiti. : mokė juos žaisti. Apie religi-

— Tegul sėdi, — nusileidžia Jas vaikų ji nemokiusi. 1979 
teisiamoji, — bet jo kalba man m - l i e P 0 S 18—19 dienomis ji bu 
nereikalinga v u s ^ Lukšo name, bet vaikų 
" Prokuroras pareikalauja, kad! a P i e r e l i ^ ^ m o k ė . Tačiau 
• a . . . . , , baudžiamosios bylos medžiaga 
bvlos nagrinėjime dalyvautų . * _ r . . ~Z . ?.. 
visuomeninis kaltintojas Kfefr A n g e i e S * • • • • • — ^ * k a l t e 

cienė. Advokatas sako. k a d į P«nai >Ta įrodyta, 
toks kaltintojas nereikalingas,' (Bus daugiau) 

Planai gelbėti 
Maskvos Olimpiada 
Maskva. — Sovietų preziden

tas Brežnevas, prieš išvykdamas 
į Belgradą dalyvauti Tito laido
tuvėse, susitiko su Tarptauti-

olimpinio komiteto pirminio 
ninku, lordu Killaninu. Tas įti 
kinėjo Brežnevą sutikti su nau
jomis Olimpiados taisyklėmis. 
Norint gelbėti Maskvos žaidy
nes, Europos komitetų suvažia
vimas siūlė atsisakyti valstybi
nių komandų ženklų: vėliavų ir 
himnų, pabrėžiant atskirus 
sportininkus. Brežnevas pasa
kęs, kad sovietai priims viską, 
ką nutars Tarptautinis komi
tetas. 

Lordas Killaninas pažadėjęs 
Brežnevui susitikti su preziden
tu Carteriu ir bandyti gelbėti 

Kartu lordas 

Iškilmingos Tito 
laidotuvės Belgrade 

Jugoslavai nusivylę, kad nebuvo Carterio 
Belgradas. — Vakar buvo pa

laidotas Jugoslavijos preziden
tas ir komunistų partijos galva 
Tito. Europos spauda pabrė
žia, kad visos komunistinės ša
lys atsiuntė savo vyriausius va
dus. Jugoslavai esą nusivylę, 
kad neatvyko Amerikos prezi
dentas Carteris. Laidotuvėse 
dalyvavo daugiau 60 valstybių 
aukšti atstovai, jų tarpe 19 pre
zidentų, 12 premjerų, t rys kara
liai, daug princų ir užsienio 
reikalų ministerių. 

Valstybės departamento kal-
Olimpiadą. Kartu lordas pra- s t o j a s piktokai atmetė prie
šes Brežnevą, kad tas darytų • k a i š t u s d ė l Carterio nedalyvavi-
viską pagerinti tarptautinę poli-\ m o Nurodoma, kad prezidentas 
tinę atmosferą, kad sumažėtų | a t s i u n t ė s a v o m o t iną Lillian ir 
boikoto grėsmė. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Popiežius Jonas Paulius II-sis Kenijoje buvo pakeltas į masajij genties vadus 
ir apdovanotas genties vadu gnrbės simboline lazda, skydu ir iš beždžionės 
odos pasiutu galvos papuošalu. Popiežius iš Kenijos išvyko į Ganą. 

Kubos pabėgėlių 
sukeltos problemos 

Castro atsiunčia ir savo šnipų 
Miami. — Naujųjų Kubos pa- autobusai. Kubos pareigūnai į 

bė gėlių problema pastatė į sun-j kiekvieną laivą leidžia paimti 

viceprezidentą Walter Mondale 
kuris suvaidino svarbų vaidme
nį Jugoslavijos — Amerikos 
santykių raidoje. Jis 1977 m. 
lankėsi Belgrade ir daug prisi-

i dėjo stiprindamas abiejų valsty-1 
! bių ryšius. Viceprezidentas 

JAV ambasadorius Mask- j trečiadieni visą valandą tarėsi 
voje Thomas Watson gegužės' su naujaisiais Jugoslavijos va-
7 d. susitiko su užsienio reikalų dais: laikinuoju prezidentu La-: 

Į ministerių Gromyko ir aptarė; zaru Kolisevskiu ir komunistų 
\ ateities pasimatymus. Gromy- partijos vadu Stevanu Doronjs-
! ko susitiks su valstybės sekr.' kiu. Jiedu susitiko ir su prezi-
; Muskie Vienoje gegužės 15 d. dentu Brežnevu. 
1 ir tada nustatys datą tolimes-į Kremliaus vadovybė keliuose 
' niam pasimatymui už 4 ar 6 sa- < pareiškimuose po Tito mirt ies 
; valčių. : pabrėžė "pasitikėjimą ir lygy-

_ Gegužės 16 d. Viduržemio bę", kuri vyraus abiejų šalių 
I iūroje numatomi karo laivynų santykiuose. Maskvos pareiški 

Tito 1979 m. gegužės mėn. 
Brežnevas kalbėjo apie "abso
liučią lygybę" ir ' 'nuoširdžiausią 
draugystę". Brežnevas tuomet 
pasmerkė visokias kalbas apie 
praeitj ir "fantastiškus spėlioji
mus" apie ateitį. Laidotuvių 
proga Brežnevas pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga nori Jugosla
viją matyti stiprią, vieningą ir 
žydinčią. 

Rytų Europos komunistinio 
bloko šalys, manydamos, kad iš 
Maskvos į Tito laidotuves vyks 
užsienio reikalų ministeris Gro
myko ir kuris nors politbiuro 
narys, irgi planavo atsiųsti pa
našaus lygio atstovus, tačiau su-

; žinojus, kad iš Maskvos atvyks-
; t a pats Brežnevas, delegacijos 
j tuoj buvo pakeistos ir atvyko 
vyriausi vadai. 

Oficialiame Jugoslavijos pa
reiškime po Tito mirties šalia 
gilaus liūdesio ir Tito pagarbi
nimo pabrėžiamas vienybės rei
kalingumas, nes šimtus metų 
jugoslavų tau toms teko kovoti 
prieš užsienio užpuolikus, tau
tos norinčios būt i šeimininkės 
savo namuose. Pareiškime pa
brėžiama, kad Jugoslavija ir to 
liau kovos prieš nacionalizmą, 
šovinizmą, prieš dominavimą i r 
begemonizmą, pr ieš visas sepa
ratizmo apraiškas. Atsišauki
me sakoma, kad Jugoslavijos 

PAKISTANĄ PASIEKIA 
KABULO AGENTAI 
Afganistano sukilėliams trūksta vienybes 

Pešavaras. — Afganistano i amatininkai giriasi, kad jie, ga-
civilinis karas ir sovietų kariuo- vę kurio ginklo modelį, už ke-
menės įvedimas sukėlė naujų lių dienų gali pagaminti naują 
rūpesčių Pakistanui, kurį už-' ginklą. Karingosios afganų ir 
plūdo apie 700.000 afganų pa- paštanų gentys Darras mieste 
bėgėlių nuo komunizmo. Ofi-; perka savo šautuvus, kurių dau-
ciali Pakistano vyriausybės Ii-1 gelis turi buožėse įmantriai iš-
nija tvirtina, kad ji neremia. kalinėtus sidabrinius papuoša-
Afganistano sukilėlių, tik gelbs-\ lus. Pakistane spėliojama, kad 
ti pabėgėlius, tačiau nepaslap-1 ginklų dirbtuvių sprogimus su-

kią padėtį ne tik Floridos vie
tinę valdžią, bet ir federalinę 
vyriausybę. Jau aišku, kad iš 
Kubos bėga ne tik komunistų 
rožimo priešai, bet ir jo rėmė
jai. "Miami Herald" paskelbė, 
jo? P3I jau išaiškino, jog tarp 
pabėgėlhį yra apie 20 Castro 
saugumo milicijos valdininkų. 
=nipi 

tik 30 nuoš. giminaičių. Kitus 
keleivius parenka pati valdžia. 
Sakoma, kad Castro išvalo vi
sus kalėjimus ir protines ligo
nines. Tie žmonės oficialiai va
dinami "antisocialiniais elemen
tais", tačiau privačiai kubiečiai 
juos pavadino "eseoria" — 
šiukšlėmis. 

Kuba neišleidžia jaunuolių, 
kuriems reikia tarnaut i kariuo-

i menėje. Daromi specialūs sun
kumai profesijų žmonėms: dak-

., tarams, inžinieriams. 
Beisbolo klubai laukia iš Ku-

ir agentų. FBI Miami 
skyriaus viršininkas Arthur 
Nehrbass pripažino, kad mažas 
nuošimtis pabėgėlių buvo iden
tifikuotas kaip Kubos saugumo 
valdininkai. Jis atsisakė pasa
kyti, kiek tokių išaiškinta. 

Kai kuriose pabėgėlių laiki
nose stovyklose dėl vis didėjan
čio antplūdžio pritrūko maisto. 
Trečiadienį Key West stovyklo- j Beach stovykloje apie 30 beis 
je bėgliai gavo valgyti tik kar-1 bolininkų ir rado jų tarpe visai 

manevrai, kuriuose dalyvaus: 
JAV. Britanijos. Italijos ir Tur
kijos karo laivai. 

_ Izraelio dalinys jūros ke
liais atvyko į Libaną ir nušovė 
4 palestiniečius. 

Vakarų Vokietijos riaušėse 
prieš NATO organizaciją buvo 
sužeisti 250 policininkų, 40 riau
šių dalyvių ir 8 buvo suimti. 

— JAV karinė žvalgyba pa
stebėjo sovietų Severodvinsko 
uoste naują povandeninį laivą, 
didesnį už anksčiau matytus 
sovietų laivus. 

Egipto - Izraelio derybos 
dėl palestiniečių autonomijos 
baigėsi be rezultatų. Taikos 
sutartis nustatė, kad šį klausi-

„ „ . karinės jėgos pasirengusios 
muose primenama, kad paskuti- į g-įnti valstybės laisvę ir nepri-
niame Brežnevo susitikime s u ' klausomybę, ginti tautų vieny-

— — ^ ^ — — bę ir brolybę. 
Popiežius Kenijoj 

Nairobi. — Popiežius Jonas 
Paulius U-sis savo pamoksluo
se Kenijoje pasmerkė dirbtinę 
gimdymų kontrolę, pasmerkė 
abortus, skyrybas ir poligamiją. 
Jis pasisakė prieš valdžios pikt-
naudojimą, korupciją, smurtą i r 
terorizmą. Neminėdamas komu
nizmo, popiežius pasisakė prieš 
"ateistinę ideologiją", kuri nesu
geba vesti tautų į socialinį tei
singumą ir gerovę. 

Patvirtino Muskie 

•tis, kad Pakistano teritorijoje 
veikia sukilimo grupių štabai. 

Paskutiniu metu atsirado 

kėlė komunistų agentai. 
Afganų sukilėlių grupės savo 

būstines pradėjo saugoti, į na-
ženklų. kad į Pakistaną iš Ai- į mus įeinantieji iškrečiami, ati 
ganistano atvyksta ir komuniz- ( mami ginklai, peiliai. Svečiai 
mo agentų. Pešavaro mieste > ištardomi. jei jie nori pamatyti 
neseniai įvyko galingas sprogi- i grupių vadus. Kai kurie ko
mas, visai sugriovęs dviejų ; respondentai mano. kad plačiai 
aukštų namą, kuriame gyveno į pagarsėjusi vienybės stoka su-
Jamiat e Islam organizacijos i kelia tarpgrupines afganų ko-
vadai. Sprogime žuvo 11 asme- Į vas. Jamiat e Islam. kurios šta-
nų ir 4 buvo sunkiai sužeisti.'; bas buvo susprogdintas, seniai 
Kilo įtarimas, kad pastatą su- j nesugyvena su kita panašia af-
sprogdino Afganistano komu-, ganų musulmonų grupe Hizb-e 
nistinio režimo agentai. Kiek 
anksčiau, balandžio mėnesį, spro-

Islam. Dažnai ta rp tų grupių 
jvyksta susikirtimų, net susi-

tą per dieną: sausainių, sumuš 
tinių ir apelsinų sunkos. 

Daug Amerikos kubiečfų, iš
siėmę iš bankų sutaupąs, pasi
skolinę pinigų, pardavę namus, 
patys važiuoja į Kubą pasiimti 
savo šeimų ir artimųjų. Jie Ha
vanoje apgyvendinami Marie! 
viešbutyje, kur kai kurie miega 
ant šaltų cementinių grindų. 
š is 22 aukštų viešbutis paskir
tas kubiečiams iš Amerikos. Po
licija nieko neįleidžia. Kubie
čiams neleidžiama išeiti, išsky
rus kai jie vyksta į uostą, kur 
juos nugabena valdžios paskirti 

__ _ WashingtoTras. — Vakar pa-
mą reikia išspręsti iki gegužės: r e įgas pradėjo eiti naujasis val-
26 d. stybės sekretorius Edmundas 

_ Salvadoras pratęsė 30-čiai į Muskie. Trečiadienį jį be jokių 
- - šakos 5 kuri ' d i e m * k o v o m ė n - P a s k e l b t ą s u - 'k l iūčių patvirtino senato užsie-bos ir šios spor to sakos kun apsaugos būklę. n i o reikalų komitetas 1 2 - 1 bal-
: ~ ^ 7 , i z ; ; !_ p i e t ų Afrikos juodieji stu-' s a i s i r Senato pilnatis - 9 4 - 2 

dentai baigė streiką ir po 11 d.: balsais. Sekretorius Muskie pa
grįžo į mokyklas. Jie reikalavo \ r e įškė senate, kad jis planuoja 
lygių teisių švietime su baltai
siais. 

_ Mokslininkai, išstudijavę 
erdvėlaivio "Voyager" atsiųstas 
iš planetos Jupiterio nuotrau-

Cincinnati "Reds" klubo atsto
vai iau apžiūrėjo Ft. 'VValton 

Padėtis Irane 
Teheranas. — Po ilgesnės 

pertraukos šiandien tęsiami Ira-
i no parlamento rinkimai. Revo-
j liucinės tarybos sekretorius aja-
I tola Beheshti pasakė, kad par
lamentas susirinks už 6 savai
čių. Pirmiausia teks svarstyti 
įvairius vidaus klausimus, o po 
to bus prieita ir prie amerikiečių 
įkaitų. 

"Studentai, kurie seka imamo 
liniją", paskelbė, jog amerikie
čių iškėlimas į tolimesnius mies
tus jau baigtas. Teherano spau
da rašo, jog įkaitai, sužinoję 
apie nepavykusį bandymą juos 
išvaduoti, labai išsigando. Įkai
tams pasakyta, kad jie visi žus, 
jei Amerika d a r kar tą bandys 
juos gelbėti. 

girnai Darra mieste susprogdi- šaudymų. Pakistano valdinin-
no dvi ginklų dirbtuves. Dar ra : kai mano. kad bombą prie af-
miestas jau nuo senų laikų gar- ' ganų grupės būstinės galėjo pa-1 
sus savo šaltkalviais, kurie dėti ne Kabulo agentai, bet ki-
verčiasi ginklų gamyba. Miesto j tos grupės nariai. Pakistanui 
turgavietėje galima įsigyti įvai-1 rūpi, kad afganų nesantaikos ir 
riaušių šautuvų, automatinių 
ginklų ir amunicijos. Miesto 

ginčai neįtrauktų Pakistano į 
kaimynų problemas. 

Sukilėlių vadai ir veikėjai la
bai slepia savo pavardes, nes 
daugelis jų turi giminių Afga
nistane. Dėl tos veiklos paslap
tingumo sunku sujungti atski
ras sukilėlių grupes j vieningą 
frontą. Vienų partijų vadai ne
pasitiki kitais. Jau minėta 
Hizb e Islam visai atsisakė įsi
jungti j penkių grupių federaci
ją. Jai esą patogiau veikti a t
skirai. 

gerų. kurie gali tikėtis gerai 
apmokamo "amato" . 

Vis daugiau Floridoje pasi- ; 

reiškia vietinių opozicija nau į - . ^ p a s t a s dar 
uems ateiviams Miami mieste ; £ ^ ^ ^ ^ 
jau dabar yra kubiečių kolom-1; __ M a d r i d o konferencijos, 
ja, vadinama Mažoji Havana. * ^ „ ^ s u s i t a . 
C b parduotuves kartais lan- Cvkdymą, JAV delegacijai 
guose iškabina: "Kalbame a n - 1 ' -
g'iškai". Daug anksčiau atvy
kusių kubiečių čia praturtėjo, 
sakoma, kad apie 20O Kubos 
ateivių tapo milijonieriais. Kai 
kurie darbdaviai pasinaudoja 
darbo jėgos pertekliumi ir sam-
do ateivius, mokėdami po 1.50 
dol. į valandą. 

Per praėjusius 20 metų Ku
bos pabėgėliai federalinei vy
riausybei kainavo apie bilijoną 
dolerių. Tai sumos šalpos, švie
timo, sveikatos, paruošimo dar
bams ir panašiems reikalams. 
Tšlaidos buvo sumažėjusios iš 
1973 m. išleistų 144 mil. dol. iki 
56 mil. pernai. Dabar 

vadovauti numatytas buvęs val
stybės prokuroras Griffin Bell. 

_ Ispanijoje prasidėjo dviejų 
karininkų, kurie planavo nu
versti vyriausybę, teismas. 

Nepriklausomas kandida
tas į prezidento vietą John An-
derson pasakė žydų organizaci
jų vadų susirinkime, kad jis pri
pažintų Jeruzalę Izraelio sosti
ne. Jo manymu. JAV vyriau
sybės spaudimas Izraeliui ne
steigti sodybų arabų žemėse 
yra taikos trukdymas. 

sakė. kad per metus išleidžda-
atsivė- j ma apie 3.5 mil. dol. Tas dau-

rus Kubos durims, išlaidos vėl j giausia ir pykina vietinius ame-
gali pakilti. Dade apskrities rikiečius, ypač, kai gyvenimas 

valdininkas Dewey Knight pa- i darosi sunkesnis. 

Irano prezidentas greit turi 
tapti pagrindiniu prezidento j p a s k i r t i vyriausybės premjerą, 
užsienio reikalų patarėju. | Ganoma, kad juo bus planavimo 

J e i Š i a n d i e n b Ū t U I ir biudžeto tvarkytojas Ezza-
. t . Į tollah Sahabi. Teherane nežino-

p r e Z l d e n t O n n k i m a i | m i piktadariai nušovė angliko-
VVashingtonas. — Viešosios nų bažnyčios I rane vyskupo sū-

opinijos tyrimo agentūra H a r - ' n ų . baigusį Oksfordo universi-
ris Survey kartu su ABC žinių '• tetą. 24 metų Bahram Deghani 
tarnyba paskelbė naujus tyrimų Taiti, kuris dirbo kaip vertė-
rezultatus, kurie sako. kad rin- j jas spaudos biure. 
kimų kampanijoje pakilo Ronal- į Garsi italė žurnalistė Oriane 
do Reagano populiarumas, o Fallaci paskelbė, kad vienas 
prezidento Carterio — nusmuko. į amerikietis įkaitas jau t r i skar t 
Jei rinkimai būtų šią savaitę ir ; bandė nusižudyti, tačiau vis 
liktų minėti kandidatai, Reaga-, buvo išgelbėtas. Jos žiniomis, 
nas gautų 42 nuoš. balsų, Car- j devyni įkaitai laikomi "tikrais 
teris 33 nuoš. ir Andersonas, šnipais". Jie kalinami atskirai 
trečiosios partijos kandidatas, 
surinktų 19 nuoš. 

Tyrimų rezultatuose, pietinėse 
valstijose, kur prezidentas Car
teris buvo labai stiprus, dabar 
iškilo Reaganas. Prieš mėnesį 
Carteris pietuose gavo 46 nuoš. 
balsų. Reagan 40, o dabar 
Reaganas gavo 50 nuoš., o Car
teris — 37. Panaši linkmė pa
stebėta ta rp darbininkų, unijų 
narių. Cia Reaganas nugali 
Carterį 38—37 santykiu. 

ir revoliucinė valdžia jiems pla
nuojanti teismą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 9 d.: Hermanas, Ita. 
Džiugas, Austė. 

Gegužės 10 d.: Antoninas. Be
atričė, Put inas, Survaida. 

Saulė teka 5:39. leidžiasi 7:56. 

ORAS 
Saulėta, t empera tūra dieną 60 

L, naktį 45 1. 

« 



DDAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužes mėn. 9 d. 

Bed. Vytautas Giybanaku, 4144 S©. M*pk>wood, Ghloago, IL M632 
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Varžybinis akstinas negali prasižengti žaidimų pa
skirčiai ir dėsniams, kurie apsprendžia dalyvių vienodą 
tikslą — siekti pergales. Ugdykime sportinį santūrumą, 
pabrėžiant rungtyniavimo auklėjamą vertę. 

D V I G U B A S JUBILIEJUS - DARBŠTUMO 
REZULTATAS 

Lietuviškoji veikla remiasi 
ta lkos pagrindais. Mūsų spor
tinis pasireiškimo laukas apima 
daug skirt ingų darbų, lyginant 
su ki tomis organizacijomis, nes 
čia vyrau ja varžybinis pradas, 
kaip įrodomasis egzaminų pa
žymys, ką metų eigoje mūsų 
padaliniai a r pavieniai sporti
ninkai y r a atsiekę. 

Istoriniu ir reikšmingu su
puolimu praėjusios metinės žai
dynės Detroi te buvo XXX-sios, 
o j ų vykdytojas, vietos lietuvių 
sp. klubas, irgi jubiliatas, 30-me. 
tis nuo įsikūrimo. Tiek &AL-
FASS, tiek žaidynių t ikrasis šei
mininkas, dėjo pastangas i r or
ganizavo talkininkus — rėmė
jus, kad sporto šventė būtų iš
kili ir visais atžvilgiais sėk
minga. 

Vienas iš būdingiausių reiški
nių mūsų dabar t inė j ŠALFASS 
plotmėj tai , kad šių jubiliejinių 
žaidynių 'organizacnio k-to pir
mininkė buvo moteris. Judr i ir 
lanksčios minties planuotoja ir 
vykdytoja, Liuda Rugienienė 
spėjo visur p apsidairyti, ne t ir 
spaudoj renginį pristatyti , užsi
ta rnauja mūsų visų didelę pa
garbą. 

Labai plačiai nagrinėjamas 
socialinio bendravimo aspektas 
daugely kraštų, ieškant visam 
sport iniam judėjimui gilesnės 
ver tės t au tos sluoksnių tarpe, 
šiose žaidynėse, y r a gyvu įro
dymu ir lietuviškam bare. Dau
giau kaip 50-tis šeimų, vietos 
parapija,. Lietuvių B-nė, kovie-
čiai ir daugelis kitų surengė 
t amprų tinklą esamų darbo 
rankų, išjudindami visą kolo
niją. 

Nutar imai 

2aidynių išvakarėse įvyko 
spor to klubų atstovų ir centro 
valdybos pasi tarimas dėl numa
ty tos išvykos į Australiją. 

Gana aš t rus ir kai kur nepa
gr įs tas paskirų vadovų išvykos 
p r i s t a tymas ir siūlymai sukėlė 

Chicagos Neris, Detroito Žaidynių tinklinio meisteris. 

bereikalingus ginčus ir paliko 
gana neskoningą ^pūdį. Ypač 
nelogiškai nuskambėjo puoli
mas buvusių krepšininkų išvy
kų, kaip žalingų sąjungai i r 
klubams, tuoj pat siūlant į šią 
išvyką įjungti vyrų krepšinio 
r inkt inę(!?) , gerai žinant, kad 
Kalėdų metu tokia rinktinė 
būtų liūdnoka. Iš viso t rūko 
santūresnės minties, atiduodant 
pirmenybę bendram labui, o 
ne asmeniškam užsispyrimui. 

Kaip ten bebūtų, klubų a t s 
tovai vienbalsiai pasisakė už 
kelionę į Australiją vien tik jau
nimui, priimant ir Chicagos 
lauko teniso klubo pasiūlymą 
pridėti du jaunus tenisininkus. 
Tad išvyką sudarytų jaunių 
krepšinis ir tinklinis, mergaičių 
tinklinis i r pora jaunų tenisi
ninkų. 

Kitame, mažesnio būrio pasi
tarime buvo nutar ta nuo šių 
metų rudens pradėti leisti są
jungos informacinį biuletenį. 
Tai būtų oficialus sąjungos lei
dinys su pakviestu redaktoriu
mi ir jo kviestais bendradar
biais, tiesioginiai atsakingais 
centro valdybai. Numatoma 2 
ar 3 leidiniai metų bėgyje, 8—10 
puslapių. 

Pagaliau paskutinis pasitari
mas lietė grynai sąjungos 
sporto istorijos leidinį. Konsta
tuota, kad medžiagos rinkimas 
eina daug lėčiau, negu galvota. 
Nutar ta d a r kartą paraginti 
klubus ir pavienius asmenis, 
nustatant paskutinę datą atsa
kymams. 

Vertinant šias žaidynes ta l 
kos ir itin bendradarbiavimo 
atžvilgiu, reikia jas laikyti la
bai pasisekusiomis. 

Garbingas žaidynių svečias 
buvo JAV L B pirm, inž. V. Kut-
kus. 

Garbė ir padėka gerai organi
zuotai Detroito kolonijai, kuri 
šį sporto renginį išplėtė į so
cialinę apimtį. Br. K. 

PAGERBTAS SHARKEY -
ŽUKAUSKAS 

Didžiausias Amerikos sporti
ninko pagerbimas yra,kai jis 
išrenkamas į taip vadinamą 
"Hali of Fame" . 

Naujausiomis žiniomis, į bok
so Hali of Fame ką tik buvo iš
rinktas lietuvis J. Sharkey - Žu
kauskas. Kaip žinome, 1932 
metais 15 rundų kovoje jis nu
galėjo tuometinį Europos mei
sterį Max Schmelingą ir tapo 
sunkaus svorio pasaulio mei
steriu. 

Plačiau apie jį sekantį kartą. 

FUTBOLUS 
LITUANICA — PAMPAS 1:0 

15 sporto laidynių Detroite Lituanica laimi prieš Detroito Kovą. 
Nnotr. JOBO Urbono 

Iš visos major divizijos 12 ko
mandų Lituanica yra vienintelė, 
kuri jau sužaidė ketverias pirme
nybių rungtynes. Sužaisti ketve-
rias rungtynes — gokia naujiena. 
Naujiena yra ir nemaža, kad Litu 
anicos komanda, būdama naujo
kė aukščiausioje klasėje, nė vienų 
rungtynių dar nepralaimėjo. Pa
vasario pirmenybių ratui jau įpu
sėjus, Lituanica su 6 taškais ir 7: 
4 įvarčių santykiu stovi pirmoje 
vietoje. Praėjusį sekmadienį Li-
tuanicos komanda žaidė prieš 
techniškai ir taktiškai stiprią ar
gentiniečių komandą Pampas. 
Puslaikiui dar neįpusėjus, Henri
kas Jenigas, žinoma, junjoras, pui
kiu šūviu iš kokių 15 metrų pri
vertė gerą Pampas vartininką ka
pituliuoti. Toks staigus ir netikė
tas įvartis Lituanicos naudai dar 
labiau užkūrė ir taip jau karštus 
ir judrius argentiniečius, kuriuos 
pristabdyti ir anksčiau buvo ne
maža problema. 

Sekė keletas žaidėjų susidūri
mų ir įspėjimų, kurių rezultate 
Lituanica prarado porą žai
dėjų ne tik šioms rungtynėms. 
Komandai likus žaisti dešimtyje 
k vėliau su devyniais, žaidimas 
pasidarė vienpusiško gynimosi ii 
pasisekimo apsiginti nepamirš
tamas pavyzdys. H. Jenigas už
dirbo pergalę įšaudamas įvartį, 
vartininkas Zenonas Balčiūnas ta 
lentingai ir vyriškai ją išlaikė. 
Kaip visada stropiai darbavosi vi
durio aikštės linija —saugai, su 
apgalvota ir užtikrinta naujo gy-
niko J. Ringaus parama. Prie? £ 
žaidimo pabaigą daug netrū
ko, kad staigiai užėjęs J. Kearny 
tik per plauką rezultato nepakė
lė. Ir vienu įvarčiu išplėšti du 
brangūs taškai. 

Pirmoji merginų pergalė 

Mergaičių komanda pelnė pir
mą pergalę iveikdamos Blue 
Foxes komandą iš Horfman Es-
tates rezultatu l.*0. įvartį įkirto 
Kim Novaski. Mūsiškių vartus 
išsaugojo nepaliestus Nancy Sho-
tas. Sveikiname! 

M-
SAVATTGAUO RUNGTYNES 

Si sekmadieni, gegužės 11 d., 
Lituanicos vyrų komanda žais 
pirmenybių rungtynes prieš stip
rią ukrainiečių komandą Lions. 
Rungtynės įvyks Wibnette, I1L, 
Avoca junior High, 1 vaL Re
zervas žais 3 v«l. 

Jaunių komanda žais prieš vo
kiečių Kickers 10 vai. ryto Angel 
Guardian aikštėje. 

Mergaičių komanda žais prieš 
austrų Real F.C. Marquette Par
ke 11 va4. 

Šeštadienį jauniklių komanda 
į rungtyniaus prieš St Demetrius 

Marąuette Parko aikštėje 2 vai. 
po pietų. 

Veteranai žais prieš Fortū
na 5 vai. vakare Wells Parke. 

IŠ EUK0POS TAURftS 
VARŽYBŲ 

— Meisterių taurės varžybo
se: Hamburg SV - Real Madrid 
5—1 ir Ajax Amsterdam — 
Nottingham Forest 1—0. 

Finalinės Hamburg SV — 
Nottingham Forest įvyks Ma
dride gegužės 28 d. 

— Taurės laimėtojų varžybo
se: Juventus Turin — Arsenai 
London 0—1 ir FC Valencia — 
FC Nantes 4^-0. 

Finalinės Arsenai London — 
FC Valencia įvyks Briuselyje 
gegužės 14 d. 

— Dėl UEFA t au rė s : Bor. 

kurios žaidžia Europoje, kaip 
Kempes, Bertoni ir kt. J is ban
dys sudaryti rinktinę apie naują 
(19 m.) Argentinos žvaigždę 
D. Maradona tik iš gyvenančių 
Argentinoje žaidėjų. J o t iks
las parodyti pasauliui, kad Ar
gentina stipri ir be iškeliavusių 
žvaigždžių. 

— Brazilija. Vietinis futbolo 
klubas Sao Paulo Corinthians 
stato stadioną, kurs talpins 
200,000 žiūrovų. IM šiol di
džiausias stadionas buvo Mara-
cana (Rio) su 180,000 žiūrovų 
talpa. 

V y t A. Krikščiūnas 

TRUMPAI 

—Belgrade Jugoslavijos fut
bolo rinktinė 2:1 pasekme nuga-
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toje. Galvojama, kad Jugoslavi
jos rinktinė sustiprėjo dėl jų nau
jo trenerio Miljan Miljanic. Iš vi 
so galima pasakyti, kad jugosla
vai yra sėkmingiausi treneriai 
Europoje ir treniruoja daug iš
kilių komandų. 

— Pasaulio meisteris Argenti
na 1980 metais viešės Europoje 

M'gladbach — V F B Stu t tgar t i Įėjo stiprią Lenkijos rinktinę. Pa 
2—0 ir Entr. Frankfur t —(gal statistinius duomenis Jugos-
Bayern Muenchen 5—1 po pra-1 lavija 1979-1980 metais yra sėk-
laimėjimo. ! mingiausia Europos futbolo rink-

Pinalinės įvyks gegužės 7 d. i tinė ir tik dėl silpnesnių 1978 me-
ir 21 d. Į tų pasirodymų jugoslavai nepate-

— Argentina. Futbolo rinkti- ko į Europos pirmenybių žaidy
nės treneris Menotti, sudaryda
mas rinktinę kelionei į Europą, 

nes Italijoje. Pagal tuos pačius 
statitstinius duomenis Vak. Vo-

atsisakė visų savo žvaigždžių,! kietijos rinktinė stovi antroje vie-
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktara i 
2459 W. 6»th Street, Chicago, EU. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pasai susitarimą 

ir žais prieš Anglijos, Švedijos ir 
Austrijos rinktines. Tokiu būdu 
argentiniečiai įgaus daugiau pa
tyrimo, žaidžiant su Europos fut
bolo rinktinėmis, kurių žaidimo 

(Nukelta į 4 psL) 
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S 0 P H 1 E BARČUS 
RADIO SĖDUOS VALANDOS 

Lietuvių kaiDa: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai . p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą p* -
čią stotį. Šeštadieniais i r sekma
dieniais nuo S:3o iki y:30 vai. ryto. 

Telef. 494-2413 
1490 A M . 

7150 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 6062t 
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JUBILEE YEAR SL 1980 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 

• Ginekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč. ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč. 

ketv 10 iki 6 vai SeStad 10 iki 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j 1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
bVal.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 

vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
jždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tei. - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel. HE 4 2123 namų GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv ir pertktad 2 5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm . antr ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pasai susitarimą 



Maskvos tironija 

GĄSDINA EUROKOMUNIZMĄ 
Šiemet minėsime skaudžiau
sią mūsų tautos paskutinio lai
kotarpio įvykį — 40 m., sukak
tį nuo Lietuvos okupacijos. Į 
tai turės būt i atkreiptas rei
kiamas dėmesys. Tačiau Šie
met y ra ir kitų neužmirštinų 
sukakčių, jų tarpe ir 40 m. nuo 
baisiųjų žudynių Katyne* Tie
sa, t a i daugiau liečia lenkus, 
nes ten buvo nužudyta 2 len
kų armijos generolai, 12 pulki
ninkų, 50 pulk. leitenantų, 165 
majorai, 440 kapitonų, 46 ka
ro gydytojai, 10 vet. gydytojų, 
vienas kunigas, kiti žemesnio 
laipsnio kariškiai. Iš viso bu
vo atpažint i 4143 lavonų, o 
bendras nužudytoj ų skaičius 
maždaug dvigubai didesnis. 
Nužudytųjų sąrašuose paste
bėta, kad ten buvo ir nu
žudytų lietuvių, t ikriausiai 
mobilizuotų iŠ Vilniaus kraš
to, Seinų apylinkių. Bolševikų 
kaltę, vykdant tuos nužudy
mus, atskleidė Belgijos, Bulga
rijos. Danijos Italijos, Kro
a t i j o s , O l a n d i j o s , 
Čekos lovaki jos , Suomi jos , 
Šveicarijos, Vengrijos ir kitų 
kraštų sušaukti kriminolo
gijos ir teismo medicinos bei 
kiti specialistai. JAV atstovų 
rūmai, 1952 m. pravedę tų 
žudynių tyrimus, irgi nustatė , 
kad tai -buvo bolševikų įvyk
dytos istorijoj negirdėtos masi
nės žudynės. J a s paminėjo 
lenkų laisvės kovotojų orga
nas Londone "Orzel Bialy". 

Visa bolševikų istorija y r a 
ištisas žmogaus teisių lau
žymas, t au tų grobimas. Per 
paskutinius ketverius metus 
Sov. Sąjunga įkalino daugiau 
kaip 400 disidentų, jų ta rpe 
daugiau ka ip 100 kovotojų dėl 
žmogaus teisių, uždarydami į 
beprotnamius, kaip apie ta i 
balandžio 29 d. paskelbė 
Amnesty International. T a m e 
pranešime skelbiama, kad 
1979- m. 17 kalinių mir t inai 
užtroško palikti kaitroj. Kali
niai, gindamiesi nuo bado mir
ties, net žolę. Kaliniai ver
č i a m i ž i e m o s s p e i g u s 
išgyventi drėgnuose, šaltuose, 
perpildytuose barakuose, tetu
rėdami tik po antklodėlę. Kali
niai naikinami chemikalais 
(psichiatrinėse ligoninėse), ba
du, šalčiu, prievartos darbais , 
mediciniškos pagalbos stoka. 

Visi šitie kruvini žiaurumai 
susilaukė ne vien demokra
tinio nusistatymo žmonių pa
smerkimo, bet net iš dalies 
ima gąsdinti ir kai kurias va
karų kraštuose veikiančias pa
čių komunistų partijas, bent 
blaiviu galinčius galvoti vadi
namo eurokomunizmo nar ius . 
Net balandžio mėnesį Pary
žiuje sušauktame Europos 
komunistų partijų suvažiavi
me nedalyvavo iš dešimties 
kraštų komunistų partijų ats
tovai. Žinant , kad Europoje 
komunistų partijos veikia 30-je 
kraštų, susidarė beveik treč
dalis boikotuojančių prancūzų 
ir lenkų komunistų partijų 
šaukiamą suvažiavimą. 

Eurokomunizmo klausimu 
labai daug medžiagos y r a su
rinkęs Worfgang Leonnard ir 
paskelbęs knygoje "Eurocom-
munism. Chalange for E a s t 
and West". Tą veikalą y r a iš
leidusi Holt, Rineheart and 
Winston leidykla New Yorke. 
Knygos autorius Leonhard 
mokslus ėjo antrojo pasau
linio karo metu Sovietų Są
jungos mokyklose. Nuo 1945 
iki 1949 m. dėstė Karolio 
Markso institute Rytų Ber
lyne. Pažinęs komunizmo prie
vartą, j is 1949 m. pabėgo į 
Jugoslaviją, o dabar dėsto 
Yale universitete. Yra parašęs 
kelias knygas apie komu
nizmą ir yra laikomas vienu iš 
pirmaujančių autoritetų šiuo 
klausimu. 

Surinkęs daugybę duomenų 
apie Europos komunistinių 
partijų veikimą, jų vadų 

pareiškimus, jis skelbia, kad 
"Eurokomuni8tų žvilgsniu da
bar t inė Sovietų Sąjungos ir 
satelitinių kraš tų valdymo sis
t ema yra perdaug monopolis
t inė, perdaug diktatoriška, 
perdaug centralizuota ir per
daug biurokratiška". J ie kriti
kuoja Sov. Sąjungos politika -
d o m i n u o t i v i s ų k r a š t ų 
komunistų sąjūdžiuose. Kai 
kurie komunistai, pvz., ja
ponų komunistų partijos na
ria i , atvirai pas isako prieš 
Maskvos teritorinius gro
bimus, kaip japonų Kurilų sa
lų, ir remia reikalavimų, kad 
Sov .f Sąjunga tuos plotus grą
žintų. 

Maskvai priešingų pareiški
mų ir žygių daugiau pa
stebima t a rp italų, švedų, bri
tų, ispanų, graikų, i š dalies ir 
prancūzų komunistų. Danų ko
munistų part i ja pirmoji ėmė 
kelti reikalą "demokratinio ke
lio į socializmą". Stiprių t a 
kryptimi reiškinių pastebi
m a ir tarp Australijos komu
nistų. Autorius tuos reiškinius 
vispusiškai pažįsta, nes jis 
p a t s 1942 —1943 m. lankė 
komunistų propagandos mo
kyklą, kur gavo ne vien ideo
loginį, bet ir revoliucinį karinį 
apmokymą. 

Leonhard skelbia, kad iš 
Sov. Sąjungos komunistų 
partijos centrinio komiteto 
susidedančio iš 139 narių 
1934 m. išrinktų 17-me par
tijos suvažiavime, 90 buvo 
areštuoti ir sušaudyti di-
džųjų valymų metu. Auto-j 
r ius skelbia apie augančią pa
žiūrą, kad Sov. Sąjungos 
"valstybinis a p a r a t a s persi-
rutuliojo į teroristinį au
tokratijos organą". 

P e r ž v e l g ę s E u r o p o s 
komunistinių partijų istoriją 
įvairiuose kraštuose, Leon
h a r d tvirt ina, kad "nuo 1964 
m. eurokomunizmo partijos 
kaskar t labiau nepriklau
somai ėmė komentuoti įvy
k ius Sovietų Sąjungoje". Kai 
1966 m. buvo pasmerkti rusų 
rašytojai Sinjavski ir Daniel, 
ryžtingai prieš ta i protestavo' 
i talų ir britų komunistai . Šve
dų komunistų partijos vadas 
H . Hemansson pareiškė: "Aš 
visiškai pr iešingas prieš nu
teisimą tų dviejų Sovietų au
torių. Mano demokratijos su
pra t imas neįjungia teisės 
politinėms institucijoms ar 
partijoms spręsti, kurios pa
žiūros gali būti leistinos, ku
rios ne". 

Ramiojo vandenyno JAV 
at ramos ir jėgos t aška i — 
Clark Karo aviacijos bazė ir 
Subic įlankoje Karo laivyno 
uostas telpa Luzon saloje 
nepertoli nuo sostinės Mani-
los. Be šių karinės jėgos pos
tų, šioje anksčiau buvusioje 
J A V kolonijoje amerikiečiai 
y r a i n v e s t a v ę b i l i j on ines 
sumas. Taip pa t ir prekybinis 
ba l ansa s tarp abiejų kraštų 
siekia kelis bilijonus dolerių. 
Turint galvoje Filipinų kariš
ką ir prekybinę svarbą JAV, 
atrodytų, kad šio krašto 
vyriausybė niekada neturėtų 
leisti šiose salose kada nors 
į s i t v i r t i n t i k o m u n i s t a m s 
pa lankia i vyriausybei. 

Tačiau, kaip rašo „U.N.W. & 
W.R." savo kovo 24 d. nume
ryje, n e visi reikalai sukasi 
taip, ka ip JAV vyriausybė to 
galėtų pageidauti . Už daugelį 
krašte įvykstančių kruvinų 
susidūrimų F. Marcos kalt ina 
komunistus. Kur gi slypi tikro
ji t iesa? 

:i 

K a r d i n o l a s k a l t i n a 

Ligi dabar Filipinuose dar 
vis neprakt ikuojamas sovie
tinio pavyzdžio teroras. Kraš
te vis dar tebeveikia parla
men tas , nors į jį išrinktieji 
beveik visi y ra vyriausybei 
pa l ankūs asmenys. Bet kai 
kada i r šiuose rūmuose gali
m a išgirsti karčios tiesos žo
džių. Ta ip pat ir valdžios stip
riai spaudžiama spauda kai 
kada drįsta parašyt i griežtų 
kritikos žodžių vyriausybės 
adresu. 

M a n i l o s a r k i v y s k u p a s 
kardinolas J a ime Sin y ra visų 
valdžios kritikų pirmose gre
tose. J i s nuėjo taip toli, kad 
1979 m. įspėjo krašto vyriau
sybę, jog „šiame puikiame 
krašte galįs prasidėti pilie
tinis karas , jeigu nebus vykdo
mos socialinės reformos". 
Supran tama, kad t ame pareiš
kime j is nepri tarė pilietinio 
karo būtinumui, bet nurodė, 
kas y r a būtinai ta isyt ina, kad 
tokia nelaimė neįvyktų. 

Straipsnyje toliau nuro
doma, kad „Filipinų katalikų 
Bažnyčia dar ir daba r esanti 
vienintelė politinė institucija, 
kurios nekontroliuoja F . Mar
cos politinė maš ina" . Skaity
t o j a m s p r i m e n a m a , k a d 
katal ikų kunigų ir vienuolių 
gal ima sutikti beveik visuose 
p la taus krašto kampuose. Iš 
šių atstovų pranešimų, be abe
jo, Bažnyčios galva galįs susi
daryt i puikų vaizdą, k a s tikrai 
vyksta žmonių sambūriuose, 
apie ką jie galvoja. 

Žuvus ių t ū k s t a n č i a i 

Religijos persekiojimui priešindamasi didžiulė lietuvių tikinčiųjų minia 1979 metų vasarą palydi Kryžių į Kryžių kalną 
Jurgaičiuose, prie Meškuičių, kur jau stovi šimtai anksčiau pastatytų kryžių 

FILIPINIEČIAI LAUKIA REFORMŲ 
Tvirtarankis prezidentas F.Marcos neskuba, 

nors neramumai plinta 

kariuomenės ir tikrų banditų 
bei Moro genties musulmonų, 
kovojančių už nepriklauso
mybę, jau y ra žuvę apie 60,000 
asmenų. 

Taip pvz. neseniai vieno 
užpuolimo metu tie patys 
musulmonai sukilėliai nužudė 
30 filipiniečių. Kovo 9 d. 
įvykdytame atentate prieš 
vieną kino teatrą ir miesto 
aikštę Mindanao saloje Oza-
miz ir I l igan miestuose buvo 
nukautas 31 ir sunkiai sužeis
ta 250 žmonių. 

Teigiama, kad šie visi 
teroristiniai veiksmai nėra 
vykdomi vien tik musulmonų 
išsilaisvinimui pasiekti. Sako
ma, kad prie šito dar priside
da krašte siaučiantis baisus 
neturtas: šal ia visa kuo perte
kusių Manilos turtingųjų vilų, 
vos už kelių šimtų metrų y ra 

B R . A U Š R O T A S 

a lkanų benamių lūšnos. Tiki
ma, k a d Luzon saloje į š iaurę 
nuo sost inės Manilos plačiai 
veikia komunistų par t i zana i . 
Esą, jų veiksmai p l in ta ir 
vyr iausybė sunkiai susidoroja 
su š ia veikla. 

P r a š o l a i s v ų r i n k i m ų 

Kardinolas J a i m e Sin ir kiti 
opozicijos politikai pagei
dauja, kad kraš te būtų pra
vesti laisvi rinkimai, jog žmo
nės pa tys išsir inktų savo 
vyriausybę. 

F. Marcos, a t s a k y d a m a s į 
šiuos re ikalavimus, š.m. sausy 
pravedė savivaldybių rinki
mus. Ta i buvę pirmieji laisvi 
rinkimai po septynerių metų 
laikotarpio. Tačiau d a u g u m a s 
išrinktųjų buvę vyr iausybės 

Čekoslovakijos posūkis į 
žmoniškumo pusę Dubčeko 
valdymo metu susilaukė dau
gelio eurokomunistų vado
vaujančių veikėjų dėmesio ir 
pa lankumo Italų komunistų 
vadas Longo paskelbė pilną 
Italijos komunistų solidaru
m ą Dubčeko vadovaujamai 
politikai. Aštuoniolikos kraš
tų komunistų partijos pasmer
kė Sovietų Sąjungos įvykdytą 
Čekoslovakijos okupaciją. Nuo 
1968 m. dvi labiausiai proso
vietinės komunistų partijos — 
ispanų ir graikų — pasuko la
biau nuo Maskvos nepriklau
soma kryptimi. Pirmą kar tą 
daugiau ka ip du trečdaliai Eu
ropos komunistų partijų atvi
r a i pasisakė prieš Kremliaus 
valdovus. 

Leonhard savo įdomioje 
knygoje "Eurocommunism" 
cituoja daugybę pareiškimų ir 
faktų, rodančių, kad Europos 
komunistų partijų ir vadų 
tarpe labiau l inkstama į ne
priklausomumą nuo Maskvos, 
drąsiau pareiškiamos kritiš-
kesnės nuomonės. Galima su
tikti, kad kar ta is tai- gali būti 
tik taktinis manevras siekti 
vadinamų "liaudies frontų", 
bet negalima paneigti , kad ir 
eurokomunistai ima pajusti, 
kad Maskvos prievarta ker
tas i su teisingumu ir žmoniš
kumu. 

J. Pr, 

Filipinuose karo apsiausties 
stovis buvo įvestas 1972 m. 
Per daugiau negu aštuonerių 
metų laikotarpį įvairiuose 
susidūrimuose t a rp krašto Japonijos parlamentarai balsuoja 

par ink t i kandidata i : j iems 
buvę nesunku nurung t i savo 
politinius priešus, „panau
d o j a n t g ink lą , s a m d y t u s 
trukdytojus bei pinigus". Taip 
ka l t ina vyriausybę r inkimus 
pralaimėjusieji. 

G e r o v ė i r n a u j a g i m i a i 

Šiuo metu Filipinuose gyve
n a apie 47 milijonai greit skai
čiumi didėjančių asmenų. Iš 
šio skaičiaus apie 17 milijonų 
turi pastovius darbus , kurių 
apie 60% dirba žemės ūkyje, 
m i š k i n i n k y s t ė j e a r žuvi
ninkystėje. Kraš te priskai-
t o m a vos 5% bedarbių. 

Šiems metams vyriausybė 
esant i užplanavusi 11 stam
bių darbo užsimojimų — pro
jektų. Dirbantiesiems šie dar
ba i galėtų atnešt i apie 6 
bilijonus dolerių pajamų. Tiki
ma , kad tie užsimojimai ta ip 
pa t žymiai pakeltų viso kraš
to ūkį bei žmonių gerovę. 

Bet tai , kas la imima krašto 
gyventojų gerovės pakėlimo 
kovoje, yra nustojama dėl 
labai greit didėjančio gyven
tojų skaičiaus. Mat, katalikų 
v y r a u j a m a m e k r a š t e y r a 
sunku kontroliuoti gimimų 
skaičių. Fil ipinai su 3% gyven
tojų metiniu prieaugliu yra 
sparčiausiai žmonėmis užpil
domas kraš tas visoje Azijoje. 
„Tai , ką filipiniečiai laimi tau
t inės gamybos mūšyje, jie pra
laimi savo miegamajame", šią 
problemą apibūdina vienas 
amerikietis. 

Ž m o n a , g i m i n ė s 

Sostinės aukštosios visuo
menės sluoksniuose n iekam ne 

paslaptis, kad prezidento 
žmona Imelda, buvusi grožio 
karalienė, labai nori, jog ją 
vyras paskirtų min. pirm. 
pavaduotoju. Mat, ji dabar dar 
vis nepatenkinta tebūdama tik 
„Manilos priemiesčių guber
natorium". Jeigu būtų paskir
ta min. pirm. pavaduotoja, 
tada prezidento mirties atveju 
ji automatiškai taptų prezi
dentu. 

Tačiau š ia i Imeldos už
gaidai trukdo aukštieji kariai. 
Šiuo metu v i sa karo vadovybė 
besąlyginiai remia F. Marcos. 
Tebevykstant trynimuisi tarp 
aukštųjų karininkų ir jo žmo
nos, F . Marcos tikrai nema
loniai jaučiasi. Ir F . Marcos 
turi balansuoti , kad „ir vilkas 
būtų sotus ir ožka nesuėsta". 

Ž i n o m a , j i s b ū d a m a s 
visagalis valdovas, taip pat 
neužmiršo ir savo giminių. 
Viena jo sesuo yra provincijos 
gubernatorė. Jo dukra vado
vauja krašto jaunimo orga
nizacijai. Jauniaus ias sūnus, 
vos 21 m., paskutinių rinkimų 
metu buvo išrinktas vienos 
provincijos vicegubernatoriu-
mi. Prezidentienės brolis taip 
pat valdo vieną provinciją. 
Taigi visi artimieji yra puikiai 
aprūpinti. 

A t e i t i e s v i l ty s 

F. Marcos sunku visiems 
įtikti ar patikti. J i s deda 
pastangas kontroliuoti krašto 
gyventojų prieauglį ir pakelti 
krašto ūkį: ta i du sunkiai įvei
kiami uždaviniai. 

Filipinai, kaip ir daugelis 
išsivystančių kraštų, bevelija 
muitais saugoti savo pra
monę. To pasėkoje krašte 
gamintos prekės yra bran
gios. Mat, nepažangios įmo
nės negali rungtyniauti su 
užsienio prekėmis. Tuo tarpu 
Filipinų varžovai P. Korėja, 
Taivanas ir Singapūras leng
vai nurungia Filipinų prekes 
užsieniuose. Ir dėlto nukenčia 
prekybos balansai ir krašto 
pajamos. 

Įžvalgieji krašto ekono
mistai stengiasi, kad ši politi
ka būtų pakeista, bet abejoja
ma, ar stipriai savo kėdėje 
sėdįs F. Marcos sutiks atpa
laiduoti ūkinius ir politinius 
pavadžius. 

PASMERKTAS MENAS 
Suomijoje, Kotkos mieste, teis

mas nubaudė tris mėnesius kalėti 
vieną jaunuolį, kuris raudonais 
dažais buvo sutepliojęs Lenino pa
minklą. Be to jam buvo priteista ir 
2000 Suomijos markių bauda — 
atlyginimas už padarytą nuostolį. 
Šis suteptasis Lenino paminklas 
yra Estijos sostinės Talino "dova
na" Suomijos Kotkos miestui. 

{domu, ar Suomijos teismas atsi
žvelgė ir pritaikė tam jaunuoliui 
palengvinančią bausmę, nes jis gi 
buvo sutepliojęs Leniną rau
donais dažais... (t) 

celės. M a n besidairant , atėjo ir dr. Petrou. J ą lydėjo 
gailestingoji sesutė ir aukš tas , pet ingas , tamsios 
odos spalvos, smulkiai garbiniuota is p laukais 
s an i t a r a s . 

— Pavydž iu jums gražaus vaizdo, — tar iau 
jiems. — J ū s ga l i t grožėtis ne t ik nuolat ner imstan
čiu At lantu ir j a m e ta rp savęs kovojančiomis ban
gomis, be t ir nekliudomai stebėti ne išmatuojamą 
dangaus beribę, kuri jums taip arti . 

— O mes galvojom, kad esame atskir t i nuo viso 
pasaulio. Palikt i tik su savo pacienta is . Su jų be ga
lo pas lap t inga i s , labai komplikuotais , o ka r t a i s net 
mums n e s u p r a n t a m a i s vidiniais išgyvenimais . 
Malonu girdėti, kad a t s i r ana žmonių, kurie apie mus 
kitaip galvoja, šyptelėjusi pa sakė dr. Petrou. 

Mums besišnekučiuojant, su tr iukšmu a ts idarė 
metal inės durys . Du san i t a r a i s tūmė ra tukus , 
kuriuose gulėjo j aunas ve te ranas . J i s buvo įvilktas į 
"strai t jacket" , nes buvo labai ne ramus . Daužė savo 
galvą į pagalvę. Draskėsi , blaškėsi ir bandė 

išgirdau psichiatr iniam skyriuj dirbančios dr. Petrou išsi laisvinti . Putojančios seilės veržėsi iŠ jo burnos. 
balsą. — Šįryt yra labai gera proga. Turiu įdomių J i s pyko, niršo ir be paliovos šaukė: 
pacientų. Pakilkit į šešioliktą aukštą. Tuoj pradėsiu — 2monės , klausykit! Paleiski t mane . Aš n iekam 
ligonių vizitavimą. nieko blogo nesu padaręs . Esu ligonis, bet ne čia 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

D r . K o n s t a n c i j a P a p r o c k a i ė - Š i m a i t i e n e 

Mėlynoj bedugnėj 
Niekas, o niekas neišskaitys ir 

neišmatuos žmogaus sielos gelmės. 

Daktare, jūs 
"Mėlynąją bedugnę" 

norėjot aplankyti mūsų 
pakėlusi telefono ragelį, 

— Ačiū už kvietimą. Mielai pasinaudosiu, 
a t sakiau jai 

pr iklausau! J ū s beširdžiai per apsirikimą m a n e 
surišot ir pr ievar ta čia atvežėt. Ne jūsų paga lba man 

Paspaudžiau ekva tor iaus mygtuką ir pakilau į re ikal inga. Čia tik kvai l iams vieta! Paleiskit mane! 
paskutinį ligoninės aukštą. Ant durų užrašas "No Paleiskit!... — Rėkė, net sp r ingdamas savo žodžiais, 
visitors. Ring bell". Paspaudžiau skambutį. Sargas ligonis. 
pasižiūrėjo į mane pro mažytį stiklinį langelį ir S t a iga jis ėmė raudoti . Ve rkdamas sukinėjo 
a t rakino sunkias dvigubom sienom metalines duris, galvą iš šono į šoną ir dėjo visas p a s t a n g a s kaip 
Įleidęs vėl užrakino. Apsižvalgiau aplink. Vaizdas į nors ištrūkti . Nuo įtemptos kovos sušilo. Veidai 
okeaną žavingas, bet viduj nejauku. Koridoriuj, kaip paraudo . Ant jų pasirodė dideli prakai to lašai ir ėmė 
šešėliai, slankioja apsiblausę, susimąstę, savame riedėti jo skruostais . Tačiau jis vistiek nenustojo 
pasaulyje užsidarę ligoniai. Langai palatose ap- kovojęs. Ir kaip užsuktas patefonas vis tą patį ir tą 
kaustyti geležiniais grotais, atrodė, ka ip kalėjimo patį kartojo: 

— Paleiskit... paleiskit mane.... Cia tik kvailiams 
vieta. Paleiskit... 

— Jaunuol i , — pasakė dr. Petrou, — jūs norit iš 
čia išeiti? 

— Aš vieno tik trokštu. Tuojau iš Čia pradingti. 
Žinoma, kuo greičiausiai, — nušvitusiu veidu, 
išplėtęs akis , atsakė ligonis. 

— Gerai , — rimtai pritarė j a m daktarė. — Dėl to 
visai nesirūpinkit . Įėjimas ir išėjimas iš čia yra 
veltui. Palauki t minutėlę. Tuoj būsiu su jumis ir jus 
išleisiu. 

Ligonis greitai nusuko galvą į jos pusę ir 
k laus iamai į ją pasižiūrėjo. J i s , kiek aprimęs, gau
dydamas jos žvilgsnį, pratarė: 

— Žiūrėkit, tik neužmirškit. 
San i ta ra i nuvežė jį ir paguldė į galinę palatą. 
— Kolege, tai matote, kaip greitai prie mano 

pacientų kolekcijos prisidėjo dar vienas, — at
sigręžusi į mane, prabilo dr. Petrou. 

— Bet jis toks neramus, net man šiurpu darosi. 
— J i s tuoj nurims. Vaistai , kuriuos jis gavo 

ligonių priėmimo kambary, greit pradės veikti. O 
dabar pirmyn, prie tikslo. Pradėsim nuo aviacijos 
leitenanto, — pasakė dr. Petrou. 

Sani ta ras , prisirišęs prie diržo visą grandinę 
raktų, žengė pirmyn ir atrakino palatos duris. 

Šviesiam, erdviam kambary pamačiau jauną 
ligonį, stovintį ant lovos. Jo aukštą, liekną figūrą 
dengė žalia pižama, o kojos buvo įmautos į baltas 
šliures. Pabalusiame jo veide žibėjo tamsiai rudos 
akys, kuriose atsispindėjo bekraštis nerimas ir 
sumišimas. Ilgoki, kaštanų spalvos plaukai krito 
j am ant kaktos. Tamsūs, ploni ūseliai dengė jo 
viršutinę lūpą. 

.(Bus daugiau;. 
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CUEVELANDO 
ŽINIOS 

PAVASARIO ŠVENTĖJE 
B U S PAGERBTI 1979 IR 1980 

M E T Ų ABITURIENTAI 

1979 metu rudenį JAV LB O h i o 
apygandos valdyba ruošėsi tradi
ciniam "Rudens 'baliui", kuriame 
turėjo būti pagerbti tų metu pa
vasaryje baigę viduriniąsias mo
kyklas (gimnazijas) lietuviai abi-
įturientai-tės. Pernai d ė l ne nuo 
mūsų pareinančių aplinkybių tos 
šventės, deja, negalėjome suruoš
ti. Šiais metais ją atkėlėme į pa
vasarį ir pavadinome „Pavasario 
švente", kuri įvyks šeštadienį, 
Lm. gegužės 32 d. Lietuvių na
muose, Clevelande. 

Šioje „Pavasario šventėje" bus 
pagerbti ne tik šių metu abitu
rientai, bet taip pat ir 1979 me
tais viduriniąsias mokyklas bai-

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
ATSTOVAI PRIEŠ 

OLIMPIADA 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
nuosprendis nedalyvauti Maskvos 
Olimpiadoj pradėjo įvykius, ku
rių pasekmės kasdien auga. Ka
nada pagaliau irgi apsisprendė 
nedalyvauti Ol impiadoj , protes
tuodama prieš Sovietų okupaciją 
Afganistane. Dar prieš šį apsi
sprendimą Kanados lietuviai, sle
giami panašių įvykių prisimini-

vasario šventės" rengėjai — šei-
mininkai. 

Pernykščių ir šių metų abitu
rientai, dar neprisiuntę nuotrau
kų ir žinių, prašom kuo skubiau
siai pasiųsti valdybos sekretoriui 
K. Gaižučiui, '18108 Hil ler Ave., 
Cleveland, O h i o 44119 . 

O h i o lietuviai maloniai prašo
mi >rPavasario šventėje" juo gau-

gc lietuviai-ės. Jie yra pakviesti:siausiai dalyvauti i-r tuo prisidėti 
garbės svečiais specialion jauni- prie gražaus mūsų mokslus emali
nio kornfsrjon, kuri, drauge sujč io jaunimo pagerbimo. 
LB apygardos valdyba, bus "Pa- Valdyba 

m ų , nerimo. Kartu su ukrainie
čiais, latviais ir estais planavo su
ruošti ,Counter—Olympics', kur 
visos tautos galėtų teisėtai daly
vauti. Kai pasaulio nuomonė pa
sirodė palankesnė pavergtoms tau
toms, tai ir rengimo tikslas pa
sikeitė. Sovietų Sąjungos paverg
tų tautų sportininkai žaidimuose 
vadinami jos piliečiais. Norėda
m i pataisyti šią klaidą, pabaltie-
čių ir ukrainiečių rengimo komi
tetas duoda progas sportininkams 
dalyvauti žaidynėse, atstovau
jant savo tikras tautybes. 

Pirmi žingsniai išsivystė į 1980 
Free Olympiad rungtynių ruoši
mą š.m. liepos 4 , 5 ir 6 dieno
mis. Si data sutampa karcu su šo
kių švente Chicagoje, bet yra vie
nintelis laikas, kuris geriausiai 
tinka, nes , suruošus anksčiau, ne
gu Sovietų Olimpiadą, įr jc'ysime 
ir priminsime Šiaurės Amerikos 
žiūrovams, kad Sovietų Sąjungoj 
gyvuoja pavergtos tautos. Suruo
šimas žaidynių po Olimpiados 
nebūtų efektingas. Šiuo laiku m o 
simasis vyksta pilnu tempu. I 
darbą yra įsijungę Kanados Lietu
viu Bendruomenė, Kanados Lietu
vių Jaunimo sąjunga ir ŠALF-as. 

Kaip minėta, žaidynės įvyks I m . 
liepos 4—6 dienomis Centennial 
Park, Etobicoke, netoli Toron
to miesto. Numatytos tokios rung
tynės: krepšinio, tinklinio, futbo
lo, lengvosios atletikos, Šaudy
mo ir kitų. 

Paskutinės žinios iŠ Chicagos 
rodo, kad šokių šventei Mie tų 
jau nebeliko. Labai kviečiame vi
sus susidomėjusius tautiečius to
liau sekti informacijas lietuvių 
spaudoj ir paremti šį darbą sa
vo dalyvavimu rungtynėse. 

Danguolė juozapivičiūtė 

C L A S S I F I E D G U I DE 
B £ A L E S T A T E M I S C E L L A N E O U S 

KATALIKŲ DVASININKAI 
KINIJOJE 

Marselio arkivyskupas ir 
Prancūzų Vyskupų konferenci
jos pirm. kard. Etchegaray lan 
kėši Pekine. Dvi savaites j i s i š 
buvo Kinijoje, pakviestas kinie 
čių liaudies sąjungos, kurios 
tikslas yra ieškoti draugiškumo 
tarp tautų. Išvykdamas kard. 
Etchegaray pareiškė, kad jo ke 
lionė yra asmeninio pobūdžio, 
nes labai įdomu yra pažinti ki
niečių kultūrą ir istoriją. 

Clevelande įvykusios skaučių 2idinio suruoštos madų parodos metu, ba
landžio 20 d. Matyti: Gaižutyte, Tatarunienž, Degutienė, Butkuviene ir 
Jurevičienė. Nuotr. VL Bacevičius 

SPORTO APŽVALGA 

rilii 

(Atkelta ik 2 psl.) 

stilius yra dažniausiai kitoks. 
Neseniai Europoje viešėjo Urag-
vajaus rinktinė ir žaidė prieš Ita
liją, Šveicariją, Belgiją, Luksen-
burgą ir Jugoslaviją. 

— Garsusis Italijos rinktinės 
vartininkas neseniai pastatė re
kordą. Dino Zoff už savo klubą 
Juventus be pertraukos ir be iš
imčių žaidė, pradedant 1972 me
tų gegužės mėn., net 240 kartų. 
Buvęs rekordas priklausė taip pat 
garsiam futbolininkui, gynėjui 
FonL 

—Puikus puolėjas danas Al-
lan Simonsen nėra laimingas su 
ispanų F.C. Barcelona. Simonsen 
tvirtina, kad Vak. Vokietijoje fut
bolas žaidžiamas kietai, fiziškai, 
bet Ispanijoje žaidžiama tiesiog 
brutaliai. Simonsen anksčiau ilgus 
metus žaidė už Borussia Moen-
cheng'.adback, o dabar ji norėtų 
gauti H S V (Hamburg), kuris 
greitu laiku neteks anglo Kevin 

O. Gešventas 

BĖGIOJIMAS DIDINA 
SKYRYBŲ SKAIČIŲ 

Bėgiojimas pasidarė nepa
prastai populiarus. Bėgioja seni 
ir jauni, vyrai ir moterys , bė
giojamą anksti rytą, dieną ir 
vakare, bėgiojamą miesto gat
vėmis ar parkuose. Bėgiojamą 
siekiant pagerinti fizinę kondi
ciją, sveikatą; kit i jai paken
kia. 

Kokia, i š tikrųjų, bėgiojimo 
nauda, gydytojai nėra vienos 
nuomonės, nėra aiškiai pasisa 

giomis 1—1 baigė ir s u Niko-
polio "Kolosu". Ta ip , k a d p o 
keturių r u n g t y n i ų Žalgiris dar 
neturi nei v ienos pergalės , Sov. 
Sąjungos p i r m e n y b e s pradėjo ir 
Klaipėdos A t l a n t a s (antroje 
divizijoje) , tač iau ta ip p a t ne 
sėkmingai . P a s s a v e n a m u o s e 
j i s pralaimėjo R y g o s Dauguvai 
0 — 1 . 

— Sta lo ten iso E u r o p o s pir
menybes moterų k l a s ė j e la imėjo 
Sov . S ą j u n g o s r inktinė, už k u 
rią žaidė i r 17 m e t ų kaunie tė 
J. Danilevičiūtė . Pusf inalyje 
buvo nuga lė ta A n g l i j a 3 — 2 , o 
finale pernykšt i s me i s t er i s Ven
grija 3 — 1 . V y r ų rinktinė, u ž 
kurią ža idė v i ln iet i s M. Kreje-
ris , l iko 5-je v ie to je . 

— Krepšinio tarptaut ines 
rungtynes prieš K u b o s olimpinę 
rinktinę laimi Vi ln iaus Kibirkft-
t is , kad ir nepi lname sąs ta te , 
87—83 . Dniepropetrovske bai
gės i Sov. S-gos 6 ger iaus ių mer
gaičių k o m a n d ų pirmenybės . 
Lietuvą a t s t o v a v o Vilniaus krep
šinio mokykla . J i la imėjo 4 
rungtynes ir prala imėjo t ik U k 
rainai 6 3 — 6 8 , t a č i a u l iko trečio
je vietoje, ne s M a s k v a turėjo 
geresnį krepšių santykį . 

—Jaunių panaš ios pirmeny
b ės v y k o Maskvoje . Lietuvą 
a t s tovavo K a u n o Žalgirio krep
šinio m o k y k l a J i įveikė Es t i ją 
6 2 — 5 0 ir Rusiją 8 4 — 8 2 , b e t 
pralaimėję Maskvai , Baltarusi
jai ir Ukrainai , l iko 5-je v ie 
toje. Berniukai pasirodė kiek 
geriau. L a i m ė j ę pr ieš Lenin-

__ gradą 1 0 1 — % ir Es t i ją 76—75, 

kę. Tačiau sociologai priėjo iš- | j 1 ! * 1 ' j Į ! * * 1 . fc L a t v i ' 
kad bėgiojimas didina vados, 

skyrybų skaičių, net 3V2 kartų 
daugiau, negu pas nebėgio-
jančius. 

O paslaptis paprasta: naujų 
pažinčių gausumas bėgimo ta
kuose ir parkuose. 

15 OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Lengv. atletikos Europos 

pirmenybėse vilnietis R. Valiu
lis 400 mtr. distancijoje laimė
jo bronzos medalį. J o laikas 
46,75 sek. 

— Futbolo pirmenybių rung
tynėse Vilniaus Žalgiris po ly
giųjų 0—0 su Storoapoliu, ty-

jai ir u ž ė m ė 3-ją vietą 
— G d y n ė j į v y k u s i a m e Balti 

j o s taurės t u r n y r e Sov . Sąjun
g o s m o t e r ų rinktinė lengvai 
nugalėjo Kubą, Lenkiją, Če
koslovakiją ir I ta l i ją ir la imėjo 
pirmą vietą. Rinkt inėje žaidė 
vilnietės A. Rupš ienė ir V. B e -
selienė, kuri ypat inga i puikiai 
pasirodė. 

— Kauno tarptaut iniame 
turnyre d a l y v a v o R y g o s V E F , 
Čekoslovakijos Ostrava, Kauno 
Žalgiris (nepi lnas) ir Katino 
rinktinė. R y g a įveikė Ostravą 
92—84, o Žalgiris K a u n o rink-

Jtinę 120—102. 

B E A L K S T A T E 

Rezidencinis ir Komarcin** Nuosavybės 
Apartmentai • K ondomi niurna. • Nuomavimas FLORIDA 

TCFAT Dl An&te E- Kamiene 
ESTATE 

REAJLTOR • • • BROKE* • • • ItOTART 
*?0l Golf į o u t e v a r d . n . P<2t«r*burq i c a c H . P l . > V 0 6 

Palikimas. Mūrinis 5 kamb. geras 
namas. Apynaujis. įrengtas sausas rū
sys. Baras. Centr. vėsinimas. Mūro 
garažas. Prie 73-čios ir Rockvvell. 

Prie 66-os ir Francisco. 6 kamb. ge-
gas mūro namas. Savininkas duoda 
10% paskolą. 

Mūrinis. 7 metų. 2 liuksus butai 
po 5V4 kamb. Savininkas duoda 10% 
paskolą. Prie 72-os ir California. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
7 7 8 ^ 9 1 6 

C l e v e l a n d o l i e t u v i ų , a u k o j u s i ų 1 9 8 0 m e t a i s R e l i g i n e i 
Š a l p a i 

SĄRAŠAS NR. 2 
P e r S v . J u r g i o parapiją: 

1,000 dol. Rytas ir Aušra Babickai. 
Po 50 dol. A. Eidukaitienė, kleb. kun. B. Ivanauskas. 
Po 30 dol. M. Iešmantienė. 
Po 25 dol. A E. Garkai, G. Juškėnas, P. J. Klioriai, J. Kunevičienė, 

A. Styra, M. Zitkua. 
Po 20 dol. A. Karklius, X. Y. 
Po 15 dol. Z. S. Obeleniai. 
Po 10 dol. S. Barzdukas, A. T. Brazaičiai, O. Mažeika, A. R. Min-

kūnai, B. K. Narbutaičiai, J. Virbalis. 
Po 8 dol. O. K. 2ygai. 
Po 6 dol. J. Zygaa. 
Po 5 dol. E. Gausys, O. Grigonis, E. Jocius, L. Nagevičius, Andrew 

Skanius, E. Stempužis, K. Širvinis, D. S. VaiSrūnai, A. 0. Vasis, A 
Vedegys, U. Verbylaitė, A. Zoruba. 

Po 2 dol. D. Gatautienė, F. Juras, P. Jurgutavičius, J. Miglinas, K. 
E. Širvinis, J. Žiaunis. 

Po 1 dol. E. Alšėnienė, St. Masilionytė, J. Misevičius, Shigo. 
Be vokelių 46 dol. Viso per Šv. Jurgio parapiją 1,511 dol. 

Per R e l i g i n ė s Šalpos komitetą: 

Po 125 dol. Juozas Rumbutis. 
Po 85 dol. M. ir K. Marcinkevičiai motinos a.a. Marijos Blažienės 

atminimui. 
Po 60 dol. dr. V. ir V. Gruzdžiai. 
Po 55 dol. T. ir V. Urbaičiai. 
Po 50 dol. dr. A. Baltrukėnas. 
Po 35 dol. Vladas Šniolis (Florida). 
Po 30 dol. M. Iešmantienė, J. Krištolaitis, dr. J. Mačiulis, J. ir B. 

Tamašauskai (Worcester). 
Po 28.94 Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai. 
Po 27 dol. J. Budrienė. 
Po 25 dol. H. Bankaiti8, B. N. Gaidžiūnai, dr. J. ir M. Kriaučiūnai 

(Putnam, CT.), P. 0. Skardžiai, R. V. Švarcai, O. ir P. Žilinskai. 
Po 22 dol. S. ir H. Idzeliai. 
Po 20 dol. A. Balašaitienė, V. L. Civinskai, dr. S. Jankauskas, V.P. 

Kamantauskai (Norvvood, Mass.), dr. K. Kliorys, V. Lange& son, V. E. 
Rack (Račkauskai), K. O. Raliai, V. 0. Rociūnai, V. Sniečkus, dr. J. ir I. 
Stankaičiai, X. Y. 

Po 18 dol. K. Vaičeliūnienė. 
Po 16 dol. A. Smelstorienė. 
Po 15dol. J. Augustas, A Butkus, dr. R. N. Kašubai, A. Puškoriūtė, 

E. R Šilgaliai. 
Po 14 dol. V. J. Dautai. 
Po 10 dol. V. S. Akelaičiai, A. Ambrazienė, M. A. Bankaičiai, A. R. 

Dauper, T. V. Degučiai, P. B. Ežerskiai, V. Gedgaudas, kun. A. Goldi-
kovskis, J. F. Jasinevičiai, M. Kazlauskienė, St. L. Keženiai, P. Kudu-
kis, S. S. Laniauskai, A. E. Lužai, A. G. Masilioniai, P. E. Mikšiai 
(Florida), VI. ir N. Palubinskai, V. Palūnas, J. Petkevičienė, A. R. 
Petrauskiai, B. R. Snarskiai, V. Stimburienė, V. D. Sirgėdai, H. S. Sta-
sai, J. M. Švarcai, A. J. Švedai, dr. D. Tamulionytė, A. Tamulionis, V. I. 
Vinclovai, R. A. Zorslriai, J. E. Stepai. 

Po 7 dol. S. Rydelienė. 
Po 6 dol. A. B. Juodikiai. 
Po 5 dol. J. Aleksa, P. Butkuvienė, A. Dovydaitis (Florida), A. 

Gargasas, O. Liuima, J. Macyauskas, V. M. Mariūnai, V. M. Matulio-
niai, V. Matulionis, S. Melsbakas, J. S. Milas, A. Neimanienė, S. J. 
Grantai, K. O. Palubinskai, A. Petukauskienė, S. Rutkauskas, B. Taru-
tienė, B. Urbonavičius, E. Vyšniauskienė. 

Po 3 dol. M. Blynas, B. Juodienė, K. Kalvaitienė, M. Miskulin. 
Po 2 dol. J. Kaunas, E. Krygerienė, E. Martinėnienė. 
Iš viso iki šiol per Religinės Šalpos komitetą gauta aukų 1,586.94 

dol. 
Per D i e v o Motinos Nuolat inės Paga lbos parapijos bažnyčią 

gauta 3,105.49 dol. 
Viso per Religinės Šalpos Komitetą ir per abiejų Clevelando 

parapijų bažnyčias iki šiol gauta aukų 6,203.43 dol. 
Clevelando Religinės Šalpos komitetas dėkoja visiems taip gau

siai aukojusiems ir prašo dar neaukojusių siųsti savo auką Mrs. O. 
ŽILINSKAS, 1840 CARONIA DR., LYNDHURST, OHIO, 44124. 

Re l ig inės Šalpos K o m i t e t a s 

70-rta ir TALMAN - Mūrinis 
2-jų butų. 5 ir 4 kamb. 2 auto. ga
ražas. Geras pirkinys. $55,000.00. 

Skambinti — 925-6565 
ItitiiuuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiJHiiiii 

4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais jren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951W.63rdSt . f 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

illllllllllllllllllllilIlIlIlHIIIUiiUllllUUIlIlI 

P A S K U B Ė K I T 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
timiiiii i i i i i i i i i i i imiui 

IŠNUOMOJAMA — * O B BENT 

IŠNUOM. miegamas kambarys 
Marąuette Parke. 

Skamb. P R 8-1740 

MISCEULANEOUS 

1 kamb. namas. 2 vonios. Gazu silr 
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Z3-]ų metų bun-
2 miegami. Pušų sausas beis-

Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 

{$52.50». 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Oflse veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Vaidis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7280 ar 737-8534 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, Dl. 60632, tel. 927-5980 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir kitus 
daiktus. Ir i š toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8068 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiinii 
Įvairių p reidų paslrlnfclmns ne

brangiai iŠ mūsą sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St, Chicago, DL 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tetai. — 925-2737 

Vytautas Valantmas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1111111UU1IIIU11U1 

10% — 20% — 80% pigiau 
ui apdrauda mm ugnies ir 
bUio pa 

NAUJAS 3-JŲ BUTŲ NAMAS 
Atd. apžiūr. sekm. 12 iki 4 p. p. 

6059 S. KEATTNG 
Pageidaujant 10%% morgičius. 

TRYS NAUJI PO 2 BUTUS NAMAI 
Į vakarus už Midway. 
Įkainuota pardavimui. 

FTTZGERALD CONST. CO. 
767-3200 

F R A N K Z A P O L I S 
Tetaf. GA 44654 

JVa W. 95tb Street 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiimiiiiiint 

DAŽYMAS 
VIDAUS IR LAUKO 

Prieinamomis kainomis. 
TeL 963-0467 arba 847-1729 
llllllllllllllllllllllllilllllllllliuilllllllliuill 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiH 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2S4f W. 6fth St, teL 776-1486 

IlilIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIlllliUUlUlUlIIIUlt 

liiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar is lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, u2 prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

TELEF. — 476-3950 
MiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiuuiiiitfiiiiiMe 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiim 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

VALO M E 
KILIMUS m BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 
i « » « < 

iiiiimimiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiii; 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIU1IIUII1 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: m e 
džio, keramikos, drobės, t a i p 
pat grasai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite } "Draugo" a d 
ministraciją i s pasižiūrėkite. Ga l 
rasite kai k ą padovanoti s a v o 
giminėms ar draugam*-

"Drango" adresas: 4545 Wes* 

6Srd S t , Chicago, HL 90688. 

iiiniimiiiimiiHUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHD 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės { 

BUDRAITIS REALTY C0. 
9600 S. Pulaski Road 

Tai. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiimiiiiiiiiiiimiiuiiiimmiiiimiimiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrie A v . — 778-2233 
[iiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiMiuiniiiiuuiiiniiuu 

imiiiiMimimiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiimnui 
M. A. Š I M K U S 
DiCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBIJC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7459 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, piliomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
nHiHimiiiiitimmiumiiimiimuHiiiiiHi 

D Ė M E S I O 

D Ė M E S I O 

utmiitiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiinntniiiiiti* 

ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kon. B . Kuhn, OFM, s a 
lite gauti lapei} ra rytmetinėm, 
vakarinėm i r įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai a t 
spausdintas lapelis ( 6 
pin) , korto atstoja 
gę paprastom maldom, 
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženkleli su pavarde ir a d 
resu dienraščio „Draugo" a d -
ministrarijai: 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, DL 60629. 

uniiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiHiin 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražu* paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias visi* 
tinęs korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panasisii reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarasTi* 
mu. 

HELP WANTED VYBAI 

Tool and Die 

LD.M. 0PERAT0R 
Ebcperienced in Tool and Die 

PORTAGE TOOL COMPANY 
2045 Pratt Blvd, Eik Grove, DL 

TeL — 569-3860 

FOftEIGN GAR 
medsame vmated, 

fully experienoed own tools , 
Downtown Hammond. 

Phom 768-1166 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

vatam (813) >4$-27^a 

V. SASNAUSKAS 
atlieka Įvairius 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus Ir kt. 

Skambint GR 6-8402 

» > » » « > « > » • « » » » • • • > > « • • » • » • 

Apsimoka akelbtis dien. DRAUGE. 

nes ji* plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

šo* yra visiems prieinamo*. 
I 

MuiJiHiiniiHHiiiiiniiiHHHiiiiiiHHmmiiiiiiiiiiiimiiiiiimmmiiiiiiiimimiiiiiing 

j DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! Į 
i Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- § 
f piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų 
i galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos | 
| trečdalį. 
I Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa-
\ pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmenižkai į 

| DRAUGĄ ir lūs rasite malonų patarnavimą. 
f KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. 

1 DRAUGO ADMINISTRACIJA 
^HiHiuiiuiiiuuiinnniiimiiiuiiiuiiiiiiniiniKUiiMiuiitiiiiiiimiiiiiuiiiiiiMiiiniMk: 

i 



LIETUVIAI ROCHESTERY 
Pompano Beach, Fla. 

VEIKLI LB APYLINKĖ 

Floridos Auksinio Kranto apy
linkė rodą pagirtiną veiklą. Tai 

tė Sidzikauskienė, Ona Rudai-
tienė, Nijolė Žutautienė, Emili
ja Zubrickienė, Pijus Bielskus, 
Leonas Butkus ir Carla Liuter-
mozaitė. Kai kurie nariai dirbo 
valdybose po 3-4 metus. Daug ne

parodė metinis narių susirink- valdybos nariu talkininkavo be 
mas balandžio 20 d. Si apylinkė 
įsikūrė prieš penkerius metus, bū
dama pirmoji LB apylinkė pieti
nėje Floridoje. Steigime dalyvavo 

paragLncmu 
Dabar apylinkėje yra apie 80 

aktyvių narių, kurie pastoviai ap
sigyveno Floridoje, yra ir tokių, 

ir gretimos Palm Beach koloni | kurie vasarai sugrįžta gyventi 
jos lietuviai, vadovaujami Bro i šiaurėje. Tokius gyventojus ame-
niaus Aušroto, Povilo Mikšio ir rikiečiai vadina "snow birds". Apy 
a. a. Martyno Jokūbaičio. Už pu
sės metų daugiau Palm Beach ko
lonijos lietuvių įstojo į bendruo
menę. Tokiu būdu atsirado ant
roji LB apylinkė pietinėje Flori
doje. Atsižvelgiant, kad St. Pe-
tersburge jau nuo anksčiau vei
kė vietinė apylinkė, Kazio Gim
žausko iniciatyva buvo įsteigta 
LB Floridos apygarda. Auksinio 
Kranto apylinkė, jau veikdama 
tik Broward county, augo ir gra
žiai veikė, sumaniai pirminin
kaujant V. Balčiūnui, Onai Liu-
termozienei, J. Paskui ir P. Ur-

linkės nariai tokius skrajojan
čius brolius ir seses pavasarį iš
leidžia su ašaromis, o rudenį su
tinka grįžtančius su išskėstomis 
rankomis. 

Kaip ir visuomet, susirinkimas 
praėjo sklandžiai. Buvo pagerbti 
atsistojimu mirę nariai: Pijus 
Bielskus ir Erikas Unguras. Anot 

DDAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužėe mėn. 9 d. spauda ir lietuvių vaikų lituanis 
tinis švietimas, Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenė, š.m. liepos 6 Tito jau nebegyvena. Chicagos Vakarų ir išsaugojo kraštą nuo 
d. tautiniu šokių šventė ir Jauni-1 apylinkėse gyvenąs Jugoslavi- Maskvos pagrobimo. Karageor-
mo kongresas Europoje. Pirmi-1 jos sosto įpėdinis princas Alek- gevich dirba Chicagos miesto 

sandras Karageorgevich, 34 m., centre, yra vienintelis buvusio 
pareiškė, kad vis dėlto Ti to su- Jugoslavijos karaliaus Petro sū 
maniai balansavo ta rp Rytų ir nus. 

ninkas padėkojo visiems valdy
bos nariams už pasišventimą dir
bant Bendruomenei. Pasiūlė susi
rinkimui išrinkti garbės nariu 
šios apylinkės pradininką Valeri
joną Balčiūną, kuris į naują val
dybą nekandidatuos. Pasiūlymas 
buvo priimtas plojimais. Atsaky
damas už suteiktą pagerbimą, V. 
Balčiūnas pažadėjo visuomet pa
dėti, kiek jo sveikata leis, ir ragi
no narius 'remti Bendruomenę, 
kuri, jo nuomone, yra nepamai
noma organizacija pagelbėti Lie
tuvai ir neleisti lietuviams išeivi
joje pergreit nutausti. 

Vietoje baigusių savo kadenci
ją narių buvo išrinkti: Bronė Paš 
kienė, Elena Balčiūnienė, Ge
novaitė Bielskienė, Vytautas Stel
mokas ir Kazys Brazauskas. I 
kontrolės Komisiją išrinkti: Ona 

A. a. dr. Jonas Gliaudelis, 
"Dainavos" stovyklos ir 

didžiausias Lietuvių Fondo mecenatas, taip pat 
'Draugo" literatūrinės premijos mecenatas. 

LIETUVIŲ FONDAS GAVO DR. JONO GLIAUDELIO 
PALIKIMĄ 

pirmininko P. Urbuč:o, nariams Liutermozienė, Valerijonas Bal 
ir jų svečiams buvo suruošti pen- g - ^ Z i g m a s S t e p o n a v i č i u s i r 
ki parengimai, ju tarpe bendros į E d u a r < J a s Petrauskas, 
kūčios ir Vasario 16-sios minėji
mas, kuriame nariai suaukojo per 
500 dol. Lietuvos gelbėjimo rei-

baičiui. Jiems talkininkavo stip- kalams. Apylinkė finansiškai sto
rus visuomenininkai kaip Biru-'vi gerai, todėl buvo paremta 

Veterinarijos gydytojas dr. Jonas 
Gliaudelis savo turėto turto di
džiąją dalį testamentu paliko Lie
tuvių Fondui. Teismui testamen
tą patvirtinus ir atskaičius kitiems 
paskirtas sumas bei susidariusias 

sendraugių valdyboje, anksčiau 
vadovavo LB Auroros apylinkei ir 
su kitais ruošdavo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minėji
mus. 

Hartford, Conn. 

LIETUVIŲ KLUBAS DAR 
EGZISTUOJA 

Balandžio 26 d. įvyko pavasa
rio balius - -koncertas lietuvių 
klubo salėje. Jį surenfė klubiečiai. 
Programa atliko smuikininkė Te
resė Kraučūnaitė, turinti muzikos 

Į magistro laipsnį, Hartford bei ki-
! tų simfonijos koncertų pirmojo 

Minukienei ir gaidų lapŲ vertėjui 
jaunuoliui prisegė po gražią gėlę. 

Programos pranešėjas Alfon 
sas Dzikas su humoru gražiai nu
teikė klausytojus. 

Po koncerto buvo šokiai, ge
ram orkestrui grojant. Koncerte 
dalyvavo jaunesnės ir vidurinės 
kartos klubo nariai. 

Klubas dar gyvuoja. Yra grupė 
entuziastų, kurie jo nepaleidžia 
iš rankų, ypač juo rūponasi pirm. 
Stasys Baltauskas ir sekretorė E 

Domėjosi lietuviška knyga ir j smuiko dalyvė. Ji nesenai išlaikė įMinukienė. Daug padeda ir ki-
teismo ir testamento vykdymo iš-1 laikraščiais. "Draugo" romano Į konkursinį priėmimą į simfoni-
laidas, Lietuvių Fondui liko 157,- konkursui paskyrė tūkstantinę, 
976.43 dol. Š .m. balandžio 29 d. j kuri buvo palikta pagal testamen-
jau buvo gautas čekis. Dr. Jono j tą. Skyrė premijas "Ateities" žur-
Gliaudelio palikimas yra didžiau-;nalo literatūriniams konkursams, 
šias ir iki šiol Lietuviu Fondo Be to, testamentu skyrė di-
gautų. 

Dr. Jonas Gliaudelis gimė 1912. 
rV."5 d: garsiųjų Anykščių apylin-

jos koncertų sąstatą Calgary, Ka
nadoj. Gaila, kad ji Hartfordą pa
liks, bet nuoširdžiai linkime jai 
gero ir laimingo įsikūrimo nau
joje vietovėje. 

Teresė pagrojo programos pir
moje dalyje M.K. Čiurlionio pre
liudą. Legende — H . Wieniawski. 
Cavatina — J Raff. Scharzo -
Tarantella — H. Wieniawski. 

Solistė Gertrūda UKnskaitė — 

dėlę sumą "Dainavos" stovyklai. 
Dr. Jonas Gliaudelis mirė 1978 

metų gruodžio 18 d. Chicagoje ir 
kėje, Utenos apskr. Pirmuosius1 palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
mokslus ėjo Anykščiuose, Ukmer-; kapinėse. 
gėje ir Telšiuose. Baigęs gimnazi- j Tokia trumpa, keliais rupiais 
ją, įstojo į Karo mokyklą aspiran- [bruožais paminėta, dr. Jono ;Raškauskienė, daug dainuojanti a-
tu ir po metų išėjo atsargon, ga-į Gliaudelio šios žemės gyvenimo į merikiečiams, žaviu sopranu dai-
vęs jaun. leitenanto laipsnį. Bai-; kelionė. Savo kuklų gyvenimą j n a v o Kaitink šviesi saulutė, — M. 
gęs mokytojų kursus, kurį laiką' įamžino labai prasmingai, palik-) Petrausko. Mano rožė — A. Ka-
mokytojavo, taupė ir ruošėsi siek-( damas turtą lietuvių švietimui ir j čanausko. Ne margi sakalėliai — 
ti aukštojo mokslo. 1940-44 me- j kultūrai ugdyti. Jo testamentas J. Tallat Kelpšos, Lakštingalos 
tais studijavo veterinariją Kauno!tegu būna šviesus pavyzdys vi-
Veterinarijos akademijoje. Rau-j šiems lietuviams. Lietuvių Fondo 
donajai armijai artėjant, pasi--steigėjai, vadovybė ir kitos insti-
traukė į Vokietiją ir, sąlygoms i tucijos lieka dėkingos dr. Jonui I <Kavo: "žiemos eskizai: Čiuožyklo-
susidarius, tęsė studijas Hanno- Gliaudeliui už Lietuvių Fondo į j e > Paukšteliai žiemą, Apsnigtas 
verio universitete. 1947 metais idėjos ir savos kultūros įvertini- j miškas, Naujieji metai. Visos kom 

ti valdybos bei klubo nariai 
Linkiu klubiečiams užsispyri

mo, nugalėti visus sunkumus ir 
neperleisti mūsų buveinės kita
taučiams, ilgai ją išlaikyti ir sėk
mingai veikti. 

Naujos valdybos posėdyje pir
mininku buvo perrinktas Pranas 
Urbutis. Kitoms pareigoms buvo 
išrinkti: vicepirmininku Vytau
tas Stelmokas, antruoju vicepir
mininku Ona Rudaitienė, iždi
ninku Bronė Paškienė, sekre
toriais — Genovaitė Bielskuvie-
nė ir Kazys Brazauskas, sociali
niams reikalams išrinkti vicepir
mininkai, pagalbos reikalingiems 
nariams komitetui vadovauti E-
lena Balčiūnienė, anglų kalba 
susirašinėjimams — Carla Liu-
termozaitė. Buvę valdybos nariai 
žadėjo padėti reikalui ištikus. 
Pirmininkas pažymėjo, kad val
dyba stengsis bendradarbiauti iu 
visomis Floridos lietuviškomis or
ganizacijomis ir jas remti. 

Elena Linkuvietė 

CHICAGOS JUGOSLAVAI 

Dauguma Chicagoje gyvenau 
M. Petrauskienė čių jugoslavų džiaugiasi, kad 

giesmė — V. Kuprevičiaus. 
Antroje programos dalyje Tere 

sė Kraučūnaitė, muzikaliai, smui-

studijas baigė ir gavo veterina
rijos gydytojo diplomą. 

1950 metais atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes, apsistojo 
New Yorke, pramoko anglų kal
bą ir pasiruošė valstybiniams eg
zaminams. Pirmiausiai egzaminus 
išlaikė Indianos valstijoje, o vė
liau ir Illinois. Dirbo federalinės 
valdžios tarnyboje Chicagoje, Au
roroje, So. Holland ir kitur. Už 
gerą ir sąžiningą darbą gavo spe
cialų atžymėjimo diplomą. 

Suž'nojęs savo ligą, išėjo į 
pensiją ir apsigyveno Chicagos 
priemiestyje Oak Lawn arti lie
tuvių centro ir gyvo lietuvių kul
tūrinio judėjimo. 

Dr. Jonui Gliaudeliui nesveti
ma buvo ir visuomeninė veikla. 
Priklausė ateitininkams ir Lietu
vių Bendruomenei. Kelerius me
tus dirbo Chicagos ateitininkų 

2 ELEGENTIŠKOS SALĖS 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketams, Vestuvėms ir Kit iems 
Pobūviams 

MR. AJNTHONY'S 
7348 W. Irving Park Road 

1 blokas j vakarus nuo Harletn Ave. 
TeL 453-2106 arba AL 2-9408 

Rita ir Petras Dūdai, Savininkai 
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar 
yra laisvų vietų. 
Geras patarnavimas — puiki vieta. 
Skanūs valgiai Prieinamos kainos. 
V ie ta automobiliams pastatyt i . 

mą ir parėmimą. 
A. Juodvalkis 

MŪSŲ kolonijose 
East Chicago, Ind. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

LB East Chicagos apylinkės 
valdyba gegužės H d. rengia Mo
tinos dienos minėjimą. Minėji
mas pradedamas 10:30 pamaldo
mis Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje, East Chicago, Indiana. 
Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje V. Vak. apygardos sekr. Ag
nė Katiliškytė skaitys motinos die-

A. t A. SOFIJAI KLYGIENEI miros, 
giliausią užuojautą reiškiame p. P. KLYGIUI, duk
rai EUGENIJAI ir sūnui MINDAUGUI su ŠEIMO
MS. 

Elena Mickeliūnienė 
Živile, Zenonas, Vilija, 

Mindaugas iuriai 
Daiva Astrauskiene 

pozicijos Balio Dvariono. Ypač 
džiugu i<r pagirtina, kad ne Lietu
voje gimusios abi menininkės, la
bai muzikaliai atiliko mūsų kom
pozitorių kūrinius dideliu įsijau
timu. 

Smuikininkei ir solistei akom
panavo muz. Eleonora Dvario
naitė - Minukienė. 

Pabaigoje, visas trio užbaigė 
koncertą kartu, smuiku, daina ir 
akompaniatorės piano palyda. 
Šioje dalyje, solistė G. Ulinskaitė 
— dainavo: Cario mio ben — T. 
Giordani, Dukružėlė —P.V. Sar-
paliaus, ir kitas. Bisams smuiki
ninkė ir solistė nepašykštėjo dar 
daugiau gražių kūrinių ir dainų, 
lietuvių vokiečių, italų ir anglų 
kalbomis, 

nai pritaikytą paskaitą, o meni-j Koncertas dvasiniu ir kultūri
nę programos dalį atliks studen-j niu atžvilgiu buvo gražus, įdo-

Brangiai motinai 

A. t A. AGOTAI DRAZDIENEI mirus, 
jos dukroms LAIMUTEI ANTANEUENEI ir ELENAI 
DAPŠIENEI, sūnui GEDIMINUI ir jų ŠEIMOMS reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Bukšniai, Dainiene, Mickevičiai 

tė Linda Ruzgaitė. Po minėjimo 
valdybos kultūrinių reikalų va

rnus ir įspūdingas. Jis suteikė pasi 
gerėjimą ir malonią nuotaką. Po 

A. f A. SOFIJAI KLYGIENEI 
baigus žemišką kelionę Australijoje, vyrą PET
RĄ, dukrą EUGENIJA su ŠEIMA ir mielą MIN
DAUGŲ užjaučia 

Stase ir šeima 

dovė Bronė Tampauskienė ren- i koncerto, klubo pirm. S. Baltaus-
gia visiems dalyviams vaišes. Ma-i kas padėkojo. Kastutė Raškevi-
loniai kviečiame apylinkės lietu- čienė įteikė raudonų rožių puokš- S 
vius gausiai dalyvauti. tes smurk. Teresei Kraučiūnaitei = 

Valdybai ir solistei G. Ulinskaitei, muz. E. 

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

J. & J. PHARMACY 
\fetetal vtamfiral Importuoti kvepalai, gydome* io)*« IrtL 

Valiuojamos k6<J*s, remontai Ir kt„ pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojama dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 
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ALEKSANDRAS STULGINSKIS j 
ATSIMINIMAI I 

s 
Spaudai paruošė a. a. JONAS RAČKAUSKAS (1903-1979) | 

Aleksandro Stulginskio knygų serijos 
redaktorius J. A. RAČKAUSKAS, PhJ>. 

Išleido Pedagoginis Lituanistikos Insti tutas su Dr. Jono 
ir Dr. Aldonos Juozevičių parama. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Knygos kaina su persiuntimu $12.86. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, H 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 72 e t valstijos mokesčio. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po sun
kios ir ilgos ligos, 1980 m. gegužės 7 d., sulaukusi 83 m. amžiaus 
mirė Omaha, Nebraska, mūsų mylima mama ir močiutė 

A. f A. AGOTA DRAZDIENĖ 
Gimusi Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Nuliūdime liko dukterys: Elena Dapšienė, Laimutė Antanelienė, 

sūnus Gediminas ir jų šeimos Amerikoje, sūnus Algimantas ir sesuo 
Ona Alytienė ir jų šeimos Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Larkin Funeral Home, 4428 S. 24th Street. 
Laidotuvės įvyks gegužes 10 d., 9 vai. ryto bus atlydėta į Sv. 

Antano bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Marijos kapines. 

Nuliūdę lieka: 
Dukterys, sūnūs, sesuo, anūkai, preanūkai ir 
kiti gimines. 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 

Tel . 4 7 f - 2 3 4 5 

A I K Š T Ė A U T O M O B I L I AVIS STATYTI 

m 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 99. 6oth STRFFT Tel. REpublic 7-1213 

1 I02<? SoutEmest HiRrmay, Palos Hills, 111. fel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. 7 e! LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 SO. I . IIL'AMCA AVE. Tel YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So, «5<>th A>e.. CK IRO. I I I . Tel. OLvmpic 2-1003 

SHM 
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DDAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužės mėn. 9 d. 

X "Užbėgti ligai už akių". 
Šia tema bus 557-ji Alvudo ra
dijo paskaita šį šeštadienį, nuo 
9 vai. ryto, Sofijos Barkus šei
mos radijo valandos metu. 

X Jurgis Janušaitis, žinomas 
čikagiškis, artimas "Draugo" 
bendradarbis, šiuo metu yra 
Port Orange, Floridoje, iš kur 
atsiuntė mums pluoštą rašinė
lių ir geriausius sveikinimus. 

x Vytas A. Raudys, čikagiš
kis, atnaujindamas prenumera
tą, atsiuntė 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x A. Kašubą, Deltona, Flo
ridoje, parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dolerių auka. Dėkoja-

X "Draugo" atkarpoje vakar 
baigėme spausdinti Jono Miški
nio atsiminimus "Prieš 40 me
tų". Šiandien pradedame spaus
dinti dr. K. Paprockaitės-Šimai-
tienės pasakojimus "Moteris su 
baltu chalatu". 

x "Chicago Tribūne" dien
raštis vakar dienos laidoje įsi
dėjo Šoliūnų šeimos iš Lemon- Į be. 
to nuotrauką ir aprašymą, kad 
šeima kurią nors dieną daly
vaus televizijos programoj "Fa
mily Feud", kuri rodoma rytais 
per 7, o vakarais per 5 televi
zijos stotis. Laikraštyje pažy
mėta, kad Šoliūnų šeimos pen
ketukas sužavėjo televizijos at
stovus lietuvių liaudies daino
mis. 

x Loretto ligoninės savano
rės darbininkės, kurių yra dvi 

x Jonas Spurgis, žinomas 
Brighton Parko lietuvių visuo
menės darbuotojas, parėmė mū 
sų spaudos darbus 10 dolerių 
auka. Esame dėkingi. 

X Jonas Barauskas, Mar.ch.es 
ter, Conn., paprašė "Draugą" 
siuntinėti jam į Floridą, kur jis 
dabar gyvena. Kartu atnaujino 
prenumeratą, o už adreso keiti
mą pridėjo auką. Ačiū. 

xV. Puronas, Kansas, parė-

/SARTI IR TOLI 

ke K. Leonaitienė, 

t 2 
valdyba ir patarėjos. Iš kairės (sėdi): iždin. J. IvaSauskienė, sekr. Al, Likanderienė, pirminin-
M. Tumienė ir parengimų vad. S. ToliuSiene, (stovi): E. Diminskienė ir V. Genienė. 

Nuotr. Lino Meilaus 

dešimt, yra atlikusios daug dar | mė mūsų spaudos darbus auka. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Ingrida Bublienė, JAV LB 

Kultūros tarybos pirmininkė, 
yra pakviesta pagrindine kalbė
toja Hot Springs, Ark., Lietu
vių Beindruomenės apyl. dešimt 
mečio minėjimui, kuris bus ge
gužės 24 d. Kalbėtoja yra suti
kusi iš Clevelando atvykti į Hot 
Springs. 

— National Cathouc Regis-
tęr" savaitraščio gegužės 11 d. 
laidoje tęsiamas ilgas pasikal
bėjimas su kun. Kazimieru Pu-
gevičium apie Rytų Europos 
komunistų valdžioje esančių 
tikinčiųjų būklę, jų persekioji
mus ir bausmes. Taip pat šiame 
numeryte išspausdintas ilgokas 
informacinis straipsnis apie ne
seniai suimtuosius sąžinės kali
nius ir disidentus okupuotoje 
Lietuvoje. 

bų iš meilės artimui. Jos net 
surinko didelę sumą ir įteikė li
goninės administratorei ses. M. 
Stefanijai, kad galėtų pagerinti 
įvažiavimą iš Central Avenue. 
Administratorė ses. M. Stefani
ja pagerbė savanores, kurių iš 
20 buvo susirinkę 14, jų vado
vei Mary Hagerty įteikdama at 
žymėjimą ir visas pavaišindama 
specialiais užkandžiais. 

x Švč. M. M. Gimimo parap. 
salėje šį sekmadienį 11:30 v. r. 
LRKA susivienijimo susirinki
mas, o 2 vai. p. p. Moterų s-gos 
67 kp. susirinkimas ir bunko 
žaidimai. 

x šv. Kryžiaus ligoninė duos 
širdies ir plaučių sutrikimo at
vejais pirmosios pagalbos kur
są. Bus po dvi pamokas pirma
dienį, gegužės 19 d., ir antradie
nį, gegužės 20 d., nuo 7 iki 10 
vai. vak. Kursui reikia iš anks
to registruotis tel. 434-6700. 

x Dr. Adelė Trakienė, iš Bli-
nojaus universiteto, kalbės Mo
tinos dienos proga per Muzikinį 
kaleidoskopą šiandien (gegužės 
9 d.) 7 vai. 5 min. vak 1450 
AM skalėje. 

Dėkui 
x Lietuviškų knygų "Drau

ge", pasinaudodami jų atpigini
mu, užsisakė. Liucija Hoffma 

BIRUTININKfiS IR 
ANTROJI VĖLIAVA 

Birželio 1 d., 3 vai p. D., Tau
tiniuose namuose bus įteikta 
antroji vėliava DLK Birutės 
draugijai. Džiaugiamės, kad ji 
įsijungs į Chicagos organizaci
jų vėliavų eiles. Įteikimo proga 

nienė, Albinas Šležas (pridėjo | prisimintina, ką pirmoji dr-jos 
ir 3 dol. auką), Jer. Mangutis. j vėiiava reprezentavo Lietuvoje 

x "Lietuvos Aidų" 4 metų 
sukaktuvinis banketas įvyks 
geg. 17 d., 6:30 v. v. šaulių Na
muose. Programoj jaunimo pa
sirodymas, skani vakarienė, or
kestras. Prašome pakvietimus 
įgyti "Aidų' raštinėj, 2646 W. 
71 St. ir Marginiuose. Klausy
kis radijo kasdien 8:30 1490 
AM. (pr.) 

ir jos vyrą DLK Kęstutį, įam- kymo, remti į vargą patekusias 
žinti juos didingo paminklo nares, jų šeimas, laisvės kovų 
skulptūroje. Skulpt. Grybas pa- invalidus, sergančius karius, jų 
ruošė paminklo projektą tema šeimas ir stengtis padėti ištrem 
"•Pirmasis DLK Kęstučio susiti- j tosioms narėms į Sibirą. Tam 

DLK Birutės karių šeimų mo 
terų dr-ja buvo įsteigta kaip 
kultūrinė ir apolitinė organiza
cija. Jai priklausė karių žmo
nos, motinos, dukterys ir sese
rys. Draugijos tikslas — skatin 
ti karių šeimų tarpe glaudesnį 
bendradarbiavimą, rūpintis vai
kų auklėjimu, steigiant darže
lius, ruošiant karių šeimų ir ka
ro invalidų vaikams Kalėdų eg
lutes ir kitas pramogas, rengti 
koncertus, literatūros vakarus, 
paskaitas ir pasitobulinimo, pir
mosios pagalbos, cheminės ap-

i saugos, siuvimo ir virimo kur-
' sus. Birutininkės buvo ragina

mos palaikyti savo tarpe lietu
viškus papročius ir tradicijas. 
Jos stengėsi dalyvauti valstybi
nėse šventėse pasipuošusios tau 
tiniais drabužiais. Dailininkai 
Tamošaičiai supažindino jas su 
liaudies menu ir nurodė, koks 

kimas su vaidilute Birute". Pa 
minklas būtų buvęs pastatytas 
Palangoje, grafo Tiškevičiaus 
parko pradžioje. 

1939 m. pasikvietusios talkon 
studentes skautes ir kariūnus, 
jos įspūdingai suvaidino karinin 
kų Romovės salėje a. a. Juzės 
Augustaitytės - Vaičiūnienės pa 
ruoštas ir režisuotas "Lietuvis 
kas vestuves". Šios vestuvės 
yra prisimintinos ir tuo, kad, at

tiksiu! buvo įsteigtas Geležinis 
Sibiro fondas. Šie nuostatai, 
kiek sąlygos leidžia, yra vykdo
mi. 

Birutininkės yra lietuvių tau-

— Phoenixe, Ariz., po Vely
kų prisikėlimo šv. Mišių didžio
ji dalis lietuvių rinkosi į kun. 
A. Valiuškos pastogę, kur jau 
jų laukė paruošti pietūs. Svetai 
nės viduryje stovėjo išpuoštas 
stalas, apdėtas visokiomis gė
rybėmis. Pagal lietuvišką tradi
ciją kun. Valiuška pradėjo mal 
da, palaimindamas velykinį sta 
lą: mėsas, kiaušinius, duoną, 
vaisius. O po to prasidėjo vai 

ARGENTINOJE 
— Septintąjį Pietų Amerikos 

lietuviui kongresą iš eilės tenka 
ruošti Argentinai. 1981 m. va
sario 5-11 d. P. Amerikos jau
nimo stovykla: vasario 11-14 d. 

— Kongreso dienos, vasario 15 
d. — bendras Vasario 16 minė
jimas. Kongresą ruošia ALOS 
taryba. ALOST valdyba (5 as
menys) plūs 3 pagelbiniai as
menys (Lietuvai Išlaisvinti cen 
tras, Birutės draugija, Mindau
go draugija) sudaro pagrindinį 
kongresui ruošti komiteto bran
duolį. Prie šio komiteto bus su 
darytos penkios sekcijos: finan 
sų — parengimų, jaunimo, nak
vynių — registracijos, informa
cijos ir kongreso darbų progra
mos 

— Argentinos Lietuvių susi 
nijimo veikla: birželio 29 d. — 
Jonų, Petrų, Povilų pagerbi
mas, rugpiūčio 3 d. — Vaikų 
diena, rugsėjo 20 d. — Pavasa
rio šventė, spalio 5 d. — Šv. Mi 
šios už mirusius L. C. narius, 
spalio 12 d. — 54 metų sukak
ties minėjimas, spalio 20 d. — 
sukaktuvinė vakarienė, lapkri
čio 30 d. — pensininkų pietūs, 
gruodžio 25 d. Kalėdų senelis, 
gruodžio 31 d. — N. Metų suti
kimas. 

tos dalelė. Jos nebuvo ir nėra ( š e s . Kadangi lauke buvo labai 
vien tik savo draugijos ribose j malonus oras, tai daugelis val-
užsidariusios. Lietuvoje ir č i a , g e g^e, nes aplinkui buvo žie 

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ 
— Neseniai išrinkta nauja N. 

Vainauskas susirinkusiems pa 
rodė, kaip taikliai galima šau-

X A. Vilutts, Schererville. 
Ind., visuomenės darbuotojas, 
atsiuntė malonų laišką, padėko
jo už gerą dienraščio informa-j 
ei ją ir pridėjo 25 dolerių čekį į 
"Draugui" stiprinti. Už viską į 
esame labai dėkingi. 1 

x Vytautas Jasinevicrus yra 
Vl-sios Tautinių šokių šventės 
foto korespondentų komisijos 
pirmininkas. Kiti komisijos na
riai: Algis Stasiulis, Linas 
Meilus, Eug. Būtėnas, Riman
tas Damijonaitis. Jonas Kuprys 
ir K. Izokaitis. Visi kiti foto ko-

PLB pirm. inž. Vyt. Kamantas kalba 
Vidurio Vakaru LB apylinkių atstovų 

j suvažiavime Chicagoje balandžio 27 
d. Salia apyg. pirm. K. Laukaitis ir 
švietimo vadovė V. Kerelytė. 

Nuotr. P. Maletos 

jos dalyvauja ir kitose organi 
zacijose. Yra narių, kurios vei
kė jaunimo organizacijose ir 

ejus'laikui piršlį melagį "pakar- j b u v ° . !**?*?*> apdovanotos j dyti'lanku. Jis studijuoja Phae-
ti", vos vaidinimui pasibaigus, f"*63 Z e n k l a l S ^ nuopelnus n i x 0 kolegijoje ir kaip sporti-
kariūną piršlį ištiko apendicito ^ V ° f . j a U ™ V ^ ^ ^ d e ' įninkąs ruošiasi olimpinėms var-

V . % , .. šimtmečio sukakties proga pir- - -
priepuolis, ir jis buvo greitosios' *• =» r 
pagalbos nuvežtas į ligoninę. 

Kur tik buvo reikalinga pa
galba, birutininkės ten buvo. 
Didžiojo potvynio metu, kai 
Kauno priemiestis Marvianka 
skendo pakilusio Nemuno van
denyse, Šančių skyriaus biruti
ninkės ir skautai talkininkavo 
Lietuvos Vaiko dr-jai, kuri bu
vo susirūpinusi Marviankos vai
kais. To priemiesčio valkai, šia 
pi ir purvini, buvo vežami į TJ 
pėstininkų pulką Šančiuose. Ten 
jie buvo maudomi, apkerpami 

ge soae, nes apiinKui DUVO zie-1 _ _ . . . _ _ _ __. _____ 
dų daugybė. Studentas Adomas * * » * * » " * * » • * l*1**1*' 

i -Ta. sudaro nirm Milda. Bahraus 
Į Ją sudaro pirm. Milda Babraus 
kaitė Hartley, Vacius Procuta, 
Antanas Atkočaitis, Rasa Čepu-
lytė Mills, Murray Hartley ir 
Derėk Hartley. 

moji vėliava buvo įteikta drau
gijos steigėjoms. Jos mecenatai 
buvo karininkų Ramovės centro 
valdyba su gen. V. Nagevičium. 
Birutininkės laimingos, kad jų 
tarpe dar yra tos pirmosios na
rės, kurios tą draugiją kūrė. Da 
bar, keliems dešimtmečiams pra 
ėjus, viena birutininkė ir jos 
šeima įteiks dr-jai simbolinę do
vaną — antrą vėliavą. Teprime 
na ši dovana birutininkėms dr-
jos garbingą praeitį ir skatina 
su viltimi žiūrėti į ateitį. Tiki-

turi būti tikras lietuvaitės tau- j ir patalpinami vaikų darželyje. 
tinis rūbas. Birutininkės didžiuo 
jasi Lietuvos istorija. Jos pava
dino savo draugiją kunig. Biru
tės vardu. Kartu šu šaulėmis 
ruošėsi pagerbti kunigaikštienę 

CHICAGOS ŽINIOS 

žyboms, kaip taiklaus šaudymo 
lanku specialistas. 

— DaU. Prano Lapės tapybos 
darbų paroda bus gegužės 3-4 
d. Brooklyne, N. Y., Kultūros 
židinio mažojoje salėje. Dailinin 
kas gyvena Maino valstijoje, 
dar nuo Kennebunkporto į šiau
rę apie 100 mylių. New Yorke 
jis ne kartą dalyvavo bendrinė
se -parodose, nes čia anksčiau 
gyveno, ši individualinė paroda 
bene bus pirmoji New Yorke. 
Paskutiniu laiku jis yra pasi-

KOLUMBDZČIŲ MENAS 

respondentai, norį aktyviai * - Į * 2 J orkestras, pradžia 3 vai. 
lyvauti šventėje, prašomi skam- i P°Pie*-

PRIEŠ NEMANDAGUMĄ 
Illinois atstovų rūmai priėmė 

įstatymą, pagal kurį moterų 
tarnautojų 

APIPLĖŠ*: DIENA 

Kolumbiečių muzikos ir šokių j Plėšikai vyras ir moteris 
šventė bus gegužės 11 d. Chica- i Fordo prekybos centre, Wie-
gos miesto kultūros centre, 78iboldt krautuvėje, 7601 So. C5 
E. Washington. Bus šokėjai ir I cero, Chicagoje, " m 

binti komisijos pirmininkui tel. 
778-4085. (pr.) 

x Gražų solistų M. Momkie-
nės ir J. Vaznelio duetą išgirsi
te atsilankę į tradicinį Dzūkų 
draugios salių eeg-až^s 17 d.. 
seštad., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Staliukus rezervuoti tel. 
925-9159 arba 927-5980. (pr.) 

DĖMESIO! Jei kartais nebe
galėtume! dalyvauti Šokių šven
tėje liepos 6 d. ir turite 4 bilie
tus, labai gerai, aš juos nupirk
siu. Skambint po 6 v. vak. tel. 
422-6127. 

x Dar gauta 20 papildomų 
vietų "Laiškai Lietuviams" 
ekskursijai j vakarų Europą. 

užkalbino 43 į 
m. moterį Eloise Boyd. Grasin-' 
darni ginklu, privertė ją eiti į 
automobilį. Plėšikas sėdo prie 
vairo, o plėšikė iškratė rankinu
ką. Radusi banko knygutę, nu
vežė į Riverside priemiesty esan 

i*t! imu^ ,ų užkabinėjimas bus i čią Clyde taupymo bendrovę, 
. . . . . _ ' - _x - •"• _- n n n J i _ i i I A l B U k U i u B i o lomis u « " v _ . v _ ~ , 

iaikomas nusikaltimu pneš sam; pnverte išimti 800 dol., a t ė m e i ^ g i e k i a č i tiksl 
dymo nuostatus. Šį įstatymą 1 tuos pinigus ir, vel nuvežę i i . . . , . __.,_,_;. ,„ 

Birutininkės rinko jiems drabu 
žėlius ir budėjo prie jų dieną ir 
naktį. Skautai juos linksmino ir 
su jais žaidė. 

Klaipėdos krašto netekimo 
metu jos prisidėjo prie pabėgė
liams šelpti komiteto ir padėjo 
apgyvendinti laikinai kalaipėdie 
čius karių šeimose. Taip pat 
šelpė drabužiais ir pinigais. Ka 
dangi tai buvo Velykų laikas, 
tai kartu su skautėmis paruošė 
pabėgėliams Velykų stalą. Biru
tininkės lankė ir globojo sergan 
čius karius ligoninėse. Draugi
jos skyriai gana sėkmingai vei
kė ir kituose miestuose. DLK 
Birutės dr-ja, pagrįsta minėtais 
tikslais ir plačiu visuomeniniu 
veikimu Lietuvoje, buvo garbin
gai pirmosios vėliavos reprezen 
tuota. 

Atsikūrusi šiame kontinente, 

— U V U U U U _ _ i i i ^ ^ A _ d.v^.»w_.. _ _ . » Į _w . . . . . . 

me, kad ta vėliava bus grąžinta į t r a u k f 1S. mokytojavimo ir vi-
nepriklausomą Lietuva ir ten į s a laiką skina tapybai. Parodą 

liudys, kad DLK Birutės dr-ja 
egzistavo ir veikė išeivijoje. 

Balandžio 23 d. birutininkių 
valdybos posėdyje, K Leonai-
tienei vadovaujant, buvo aptar-

rengia LKM federacijos New 
Yorko klubas. 

kų, 
• Mariaus ir Eglės Laniaus-
Cleveland, Ohio, pirmasis 

gimęs sūnus balandžio 20 d. bu 
ta birželio 1 d. vėliavos krikšto i V o pakrikštytas Dievo Motinos 
šventės programa. Kun. J. Bo-] Nuolatinės Pagalbos parapijos 
revičius sutiko vėliavą pakriks bažnyčioje Mato Simono vardu. 
tyti. Krikšto kūmais bus Sofija i Gražiose krikšto apeigose ir po 
Oželienė, daug draugijai pasi- Į t o v a i š ė s e dalyvavo gausus bū-
darbavusi ir viena iš dr-jos at 
kūrėjų išeivijoje, ir pulk. Jonas 
Švedas, Savanorių-kūrėjų cent
ro valdybos pirmininkas. 

Binitininkių valdyba nuošir
džiai kviečia savanorius-kūrė-
jus, brolius ramovėmis, šaules, 
-ius ir Chicagos visuomenę at
silankyti į vėliavos šventę. 

N. N. 

LIETUV-! GAVO KETVIRTI 
MILIJONO BALSŲ 

rys giminių ir draugų. Krikšto 
tėvai — Regina Šilgalienė ir 
Kastytis Giedraitis. 

KANADOJE 
— Kanados etniniu grupių 

vadovų suvažiavimas įvyko ba
landžio 25-27 d. Toronte. Jo pra 
dininku buvo italų bendruome
nės pirm. Laureano Leone. Dar 
lyvavo 45 organizacijų atstovai, 
rie įsteigė visus apimančią 
bendrą organizaciją ir išrinko 
valdybą. TJ baltiečių įėjo Baltie-
čių Federacijos pirm. T. Kron-
bergs. Suvažiavime lietuviams 
atstovavo KLB pirm. J. R. Si
manavičius ir kaip stebėtojai 
"Tėviškės Žiburių atstovai — 
J. Vaičeliūnas ir V. Matulaitis. 

— Apie krepšinio žaidėją Leo 
ną Rautinšą ilgoką rašinį iš-

I spausdino "The Toronto Sun". 
Autorius Mike Simpson užkal
bino jį Puertorike, kur Kanados 
krepšinio rinktinė rungėsi kelių 
valstybių rungtynėse.. Beveik 
visas pokalbis skirtas olimpi
nėms žaidynėms Maskvoje. Ir 
šį kartą L. Rautinšas, priminęs 
lietuvišką savo kūme, tvirtai pa 
sisakė už olimpinių žaidynių 
Maskvoje boikotą. 

dar turės patvirtinti senatas. 
DEMONSTRUOS MOTERYS 

Chicagoje šeštadienį ruošia 
paradą, kalbas, pramoginę ir 
maldų programą vadinamų ly
gių moterų teisių šalininkės. 
Organizuoja unijų, civilinių ir 
religinių sambūrių atstovai. 

DIDINS ŠALPĄ 

Illinois atstovų rūmai priėmė 
nuostatą, kad, atsižvelgiant į 

registruotis | pragyvenimo pabrangimą, būtų 

Ford prekybos centrą, paleido. 

UŽMUŠĖ MOTOCIKLISTUS 
Chicagos mieste autobusas 

.!»_»„..__,-.,„ ._. _. _. . 
| kuriuos turėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje. Ji papildė savo statu 
tą nuostatais remti pastangas 
atstatyti nepriklausomą demo
kratinę Lietuvos valstybę, rū-

Prašoma 
pas American Travel Service ~<įfc pakeltos šalpos sumos. Tuo 
Bureau, 9727 S. Western A ve..: pasinaudos 770.000 šelpiamų. 
Chicago. Dl. 60643. Tel. (312) 
288-9787. (sk.) 

trenkė į motociklu važiavusius j pintis tautos jaunimu, aktyviai 
R. Korzonek, 25 m., ir A. Guar-! prisidedant prie lietuvybės išlai-
raro, 29 m. Nelaimė įvyko prie 
38 gatvės ir Rockvvell, autobu
sui staiga pasukus į garažą. 
Abudu važiavusieji motociklu 
užmušti. 

PATARNAUS 
AUTOMOBILISTAMS 

OLIMPIADA CHICAGOJ 

Y NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė- j 
rasiniais imokėjimais ir priei-
nam&is r.uošimčiais. 
Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (»k.) 

Talman taupymo bendrovė, 
esanti 55 gatvėj ir Kedzie, Chi
cagoje, pradės automobilistams 
pardavinėti numerius ir miesto 

Byrne pareiškė, kad Į lipinukus. 
ATVYKS 5000 KUBIEČIŲ 
Numatoma, kad dabar _S Ku-

Merė J 
iš verslininkų pusės yra pasiū
lymas šiemet suruošti olimpia
dą Chicagoje, kai JAV sporti-
ninkai nevyksta į Maskvą. Tas! bos pabėgusių žmonių apie 5000 
reikalas esąs svarstomas su fe- , gali metų bėgyje atsikelti į Chi-
deraiinės valdžios pareigūnais, i cagą. 

of Cook County) Cook apskr. 
Mokyklų tarybą. Donna Šuma-
nienė surinko 221,838 balsus 
Cook County priemiesčiuose. 
Donna šiuo metu yra vienintelė 
lietuvė, užimanti Cook County 
postą. Paskutinis lietuvis, buvęs 
išrinktas į Cook County postą, 

,buvo Sanley Olis, 1956 Cook 
Donna N. Šumanas, Edvardo County Sanitary Distrkt Trus-

Šumano žmona, buvusi Jungti- , t e e Donna Šumanienė ir jos 
nio Baltų komiteto sekretorė, vyras Edvardas, Administra-
VVashingtone, D. C, Chicagos ir j t i v e Assistant Morgan Finley 
DuPage kolegijos mokytoja, ko- į ( C ] e r k o f t h e Circuit Court of 
vo 18 d. buvo išrinkta (Trustee | C o o k county), ir visa Šumanų 
of the Regionai Board of School į ^eim3i dėkoja lietuviams, kurie 

už ją balsavo kovo 18 d. K. 

Jurgio skautų sueigoje Clevelande I_ Sv 
Mi&kunas 

Nagevieiersei dovaną |teikia 
Nuotr. VI BecevKJMi* 
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GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS 

I dali paruošė 
PETRAS JURGĖLA 

II dalį redagavo 
PAULIUS JURKUS 

Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė. Didelio formato, 
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar 
prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 68rd St-

Chicago, IL. 60629 
iiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiitiiiiiimiiiiiiiii 
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Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir | 
Į Europos likimo pranašystę atidengia tik ką ii spau- i 
i dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys i 

H I M N A I N A K Č I A I | 
IR KITI RINKTINIAI RASTAI Į 

[ Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio | 
l priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsa-1 
į kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- | 
1 bes viršeliais, kaina $6.00. | 
{ Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus. f 
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