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Iliuzijos apie atoslūgį 
baigia išgaruoti 

Ką apie tai sako Europa ir Amerikos kaimynai 

Londonas. — Ką Europa gal
voja apie plačiai išgarsintą, bet 
nepasitvirtinusią, detante? Bri
tanijoj darbiečių vyriausybė tai 
idėjai pradžioj nesipriešino. Ki
taip buvo ir yra pačioj tautoj. 
Visuomenės opinijos tyrimo in
stitucijos surinko žinias ir skel
bia, kad 67 procentai, t. y. du 
trečdaliai, britų netikėjo ir ne
tiki apie jokį įtempimo atslū-
gį, o 75 proc. tebemato rusų pa
vojų, gal net didesnį. 

Vakarų Vokietija, būdama pa
vojingesnėj geografinėj padėty 
nei kiti Europos kraštai, pirmoji 
ieškojo dialogo su Sovietų Są
junga ir pradėjo politiką, kūną 
irgi galima būtų vadinti tuo pa
čiu atslūgio vardu. Labai greitai 
vokiečiai pamatė, kad buvusio 
kanclerio Willy Brandto politika 
yra "vienos krypties kelias", 
kad Maskva neparodė tiek geros 
valios, kiek Bonna. Iliuzijos bai

gia nykti. Vadinamasis "medaus 
mėnuo" pasibaigė be apčiuopia
mų rezultatų. 

Prancūzijoj apie detante taip 
manoma: amerikiečiai neturi nei 
laiko, nei noro giliau panagrinė
ti politinių ėjimų, todėl per daug 
tikėjosi ir buvo bepradedą ta 
linkme tiesti kelius, bet greit 
nusivylė'" ("L'Esprit"). 

Italai pripažįsta, jog detante 
jau savo padarė: sustiprino ko
munistinį elementą Italijoj. Ke
lio atgal nėra. Grįžti i šaltojo 
karo laikus būtų absurdas. Rei
kia sutikti su tuo. ka s neišven
giama, reikia ie:koti naujų kelių 
ir naujų metodų. 

Šveicarija, būdama neutrali, 
niekada nerodė entuziazmo, su 
įtarimu stebėjo nepagristą op
timizmą apie "naujos laikus" ir 
mėginimą suderinti kas nesude
rinama, nejaučia nei nusivylimo. 
Vidutinis pilietis, užklaustas, ką 

jis mano apie detantės išgara
vimą, atsako: "Ar aš nesakiau, 
kad nieko nebus?". Ciuricho vie
no banko valdytojas atspėjo vi
są tą apgaulę: "Maskvai detan
te reiškia užliūliuoti vakarus, 
kad nėra pagrindo toliau gink
luotis, saugumas garantuoja
mas, o jie, sovietai, tuo laiku ty
liai didina savo karinį potencia
lą". 

Kanada, Amerikos kaimynas, 
džiaugiasi, jog Washingtonas 
jau praregėjo, kad tikėjosi per 
daug, neturėdamas tam pagrin
do ir užmiršęs, su kuo turi rei-
ka'ą. Ottawoj sakoma: "Negali
ma išleisti i§ akių patyrimo, kad 
Maskva stengiasi ir stengsis iš
naudoti kiekvieną progą savo 
ekspansionizmui, o jų oportun'z-
mui nėra ribų. Vieną tok:ą pro
gą jau išnaudojo: Vakarams 
snaudžiant, Angolą jrašė į savo 
imperijos eiles". ("U.S. News"). 

POPIEŽIAUS PASVEIKINIMAS 
LIETUVA 
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Tautos fondo nariu 
suvažiavimas 

Šių metų Tautos fondo narių 
suvažiavimas įvyks gegužės 29-
30. Kultūros židiny, 361 High-
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 
(td. 827-9645). 

Tautos fondo nariais yra as- į 
menys ir organizacijos, įskaitant į 
ir Vliką sudarančias grupes, nuo | 
1975 sausio 1 iki narių suvažia- į 
vimo paaukojusius ar įmokėiu- \ 
sius Tautos Fondui ne mažiau j 
kaip 300 dolerių. Paaukotos su
mos atleidžiamos nuo mokesčių 
(tax e\empt). Be to, aukotojui 
pageidaujant ir pagal susitari
mą, siuntinėjami lietuvių arba 
anglų kalbomis leidžiami Eltos 
Informacijų biuleteniai. 

Suvažiavime bus išklausyti 
Tautos Fondo tarybos ir valdy
bos veiklos informaciniai prane
šimai, svarstomas Vliko darbų • 
finansavimas, statuto keitimas,: 
Fondo tarybos rinkimai ir kt 

Dalyviai registruojasi gegužės I 
29 dieną 5 vai. vakaro. Pirmas 
posėdis pradedamas 6 vai. vaka- Į 
ro, o 8 vai. — priėmimas.Antras , 
posėdis įvyks sekmadienį, gegu-; 
žės 30 d. 10 vai. ryto. Trečias, 
posėdis 2 vai. p. p. 

Tautos fondo tarybai pirmi- Į 
ninkauja prel. Jonas Balkūnas.: 
valdybai — Aleksandras Vakselis. \ 

Pinigus ir korespondenciją 
prašom siuntinėti šiuo nauju 

adresu: 

Lithuanian National 
Foundation —Tautos Fondas 
P. OBox21043 
Woodhaven, NY 11421 (E.) 

Kur uždirbama 
dau-giausia 

New York. — Daugiausia už- H^? 
dirba kiekvienas valstybės pilie
tis Jungtiniam Arabų Emirate 
— kiekvienam tenka pajamų 
13,500 dol., antroj vietoj Kuwai-
te su 11,000 dol., trečioj Švedi
joj su 6,720 dol.. ketvirtoj Švei
carijoj _ 6.650 dol. ir penktoj 

Kubiečiai mažiau 
gaus ryžių 

Havana. — Reuterio praneši
mu. Kubos gyventojams ryžių 
norma sumažinta nuo šešių iki 
penkių svarų per mėnesį. Prie
žastimi paskelbta sausra, kainų 
paki!imas ir didesnis pareikala
vimas ryžių kitose pasaulio rin
kose. Ryžius visą laiką galima 
pirkti tik su kortelėmis. Jų kai
na nebus pakelta. Vietcs laik
raštis "Granna". rašydamas a-
pie tai, mini, kad "kapitalisti
niuose kraštuose, jei pradėtų 
trūkti maisto, jo kaina tuoj pa
kiltų. Kitaip yra pas mus". 

Kompensuoti už ryžių suma
žinimą žada kuo kitu, kitais 
produktais. 

Kinijos politika 
nepasikeis 

Tokijo. — Britanijos užsienio 
reikalų msusteris Anrhony 
Oosland. grįždamas iš Kinijos. 
Japonijos sostinėj kalbėjo, kad 
Kinija pritaria Amerikos kari
nių dalinių buvimui Japonijoj. 
Jam sakęs užsienio reikalų mi-
nisteris Ciao Kuan - hua. jog 
Korėjos karo n?bus. Maure ne
puls pietų. Naujasis premjeras 
Hua Kuo - feng užtikrinęs jį, jog 
Kinijos užsienio politika nepasi
keis, ir geri Amerikcs santykiai 
su Japonija jiems, kinams, taip 
pat prie širdies. 

Tik dabar pamate 
Chaplino filme 

\f^d-if;ris. — Beveik po ketu
rių dešimčių metų ispanai gali 
pamatyti filmą "Didysis dikta
torius", kuriame Cbarlie Chap-
linas pajuokia Hitlerį ir kitus 
despotus. Filmas iki šiol nebu
vo įsileistas Ispanijon. Susido
mėjimas labai didelis. 

Ispanų dešinysis frontas ge
gužės 20 Madride žada sušaukti 
dideles mases ir pademonstruoti! 
savo : r jta rimą Franco linijai, 
jį prisiminti ir pagerbti. 

Vatikanas. — Lietuvos baž
nytinės provincijos įsteigimo 50 
metų sukakties proga popiežius 
Paulius VI specialiu raštu pa
sveikino Kauno arkivyskupijos 
apaitalinį administratorių vys
kupą Juozapą Matulaitį - Labu
ką. Savo rašte Paulius VI iške
li a Lietuvos katalikų amžių bė
gyje paliudytą ištikimybę krikš
čioniškajam tikėjimui ir jos tvir 
tą prisirišimą prie Apaštalų 
"osto. Popiežius rašo, jog jis su 
tėvliku rūpesčiu ir meile seka 
Lietuvos tikinčiųjų ir visos bran 
gios lietuvių tautos gyvenimą ir 
kančias. juos> ^.olat prisimena 
savo maldose. Ragina Lietuvos 
tikinčiuosius ir toliau gyventi ti
kėjimo ir meilės vienybėje, kaip 
dera tikriems ir ištikimiems 
Kristaus sekėjams. 

Priminęs Lietuvos tikinčiųjų 
didelį pamaldumą į Švenčiausią
ją Mergelę Mariją, kurią lietu
viai ypatingu būdu garbina Vil
niaus Aušros Vartuose ir Mari
jos šventovėje Šiluvoje, Paulius 
VI meldžia Dievo Motiną, kad 
ji visada saugotų kilnios lietuvių 
tautos vaikus, palaikytų juos 
kovoje už tikėjimą ir stiprintų 
jų pasitikėjimą Kristumi. Baigia 

2emutinės Austrijos ūkininkas. 
yra Amerika su 6,640 doL per B ^ t ^ kumelės. bet juodi kumeliu-
metus, i fcaj 

• a r k o M e n u l i o tu 

Geneva. — Jungtinių Tautų 
erdvių ekspertai baigia rucšti 
tarptautinio susitarimo taisyk
lų projektą Mėnulįo turtams 
naudotis. Prie projekto dirba 
jau penktus metus. 

J iiairnesburg, P. Afrika. — 
Pietų Afrikoj sklinda toks pob-
tinis anekdotas; Van der Mer-
we. baltasis Zambijęs ūkininkas, 
atvyksta i Pretoriją (P. Afriką) 
ir susitinka savo klasės draugą 
Jobn Vorster. Pasako jam. ką 
jis dabar veikia ir klausia, kuo 
verčias Vorster. "Ar tu dar ne
girdėjai, kad čia, šitoj valsty
bėj, esu ministeris pirminin-

įkas?" "O, Visšpatie!" sušun-
i ka Van der Marwe, "pas mus 
t tokius darbus dirba juodukai". 

Malik pagv-e 
Amerikos TT\ edicina^ 

New York. — Sovietu amba
sadorius Jungtinėse Tautose Ja-
cob Malik visokiomis progomis 
kuo pikčiausiai atsiliepia apie 
Ameriką ir jos žmones, bet tu
rėjo kitaip pasakyti apie gydy
mą ir medicininę pažangą. Jis 
pats tai patyrė, kai po automo
bilio katastrofos kartu su žmo
na buvo paguldyti Glen Cove, 
L L. ligoninėje ir greit buvo pa
gydyti. 

Nairobi, Kenija. — Jungtinių 
Tautų konferencijoj prekybi
niams reikalams Kinijos atsto
vas, užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas čou Hua - min ap
kaltino Amerika, o Sovietų Są
jungą dar labiau noru Trečiąjį 
pasaul; laikyti vergijoj, ekono
miškai išnaudoti. Sovietų preky
bos ministeris Nikolaj Patoličev 
jam atsakė, jog tie kino delega
to žodžiai yra kurstymas naujo 
karo ir bandymas suardyti ben
dradarbiavimą arp komunisti
nių ir besivystančių kraštų. 

Springfie'das. — 44 procentai 
Ulinojaus gyventojų, vyresnių 
kaip 16 metų. neturi vidurinės 
mokyklos baigimo diplomo, sa
koma švietimo istaigooe. 

savo raštą, suteikdamas Lietu
vos vyskupams, kunigams ir vi
siems tkintiesiems savo apašta
liškąjį palaiminimą. 

Popiežiaus raštas vyskupui 
Matulaičiui - Labukui Lietuvos 
bažnytinės provincijos 'steigimo 
sukakties proga yra rašytas lo
tynų kalba. Jo tekstą gegužės 
6 ištisai atspausdino Vatikano 
dienraštis "L'Osservatore Ro
mano" pirmajame puslapyje. 
Pagrindines mintis tą pačią die
ną įvairiomis kalbomis perdavė 
ir Vatikano radijas. 

ockett-i.ens 
; nelaimes vieta 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Fordas paprašė Kongreso pa
skirti 25 mil. dolerių Italijoj nu
kentėjusiems nuo žemės drebė
jimo. Taip pat pranešė Fordas, 
jog dar šią savaitę į Italiją iš
vyksta viceprezidentas Rocke-
felleris ir vietoj susipažins, ko
kia reikalinga tolimesnė pagal
ba. . 

Udine, Italija. — Vėl nauji 
žemės drebėjimai buvo pastebėti 
šioj Italijos daly. Pranešama a-
pie drebėjimus ir pietinėj Itali
joj, bet nuostolių nepadaryta. 
Porą žemės dT"cbėjimų pajuto 
ir vakarinė Graikijos dalis. 

Kinu divizijos 
j sovietu pasienį 

Hong Kong. — Sovietų ka
riuomenės viduriniojo fronto 
prie kinų sienos vadas gen. Laš-
čenko "Kazachstanskaja Prav-
da" laikrašty rašo, kad Kinija 
suinteresuota išprovokuoti pa
saulinį karą. Jo manymu, so
vietai ir Varšuvos pakto nariai 
turi budėti, nes nežinia, kada 
ir kur imperialistinės jėgos gali 
užkurti ugnį. 

Dar praėjusį mėnesį Laščenko 
vienoje kalboje minėjo, kad ki
nai į pasienį sutraukė naujų di
vizijų, savo pajėgas sustiprino 
penkeriopai ir paskubomis sta
to naujus aerodromus, požemiuo 
se montuoja tolimosios distanci
jos raketas, nukreiptas ne kur 
kitur, bet prieš Sovietų Sąjun
gą, jos miestus. 

Apie stiprinimą sienos su so
vietais neseniai minėjo ir Peki
no radijas, sakydamas, jog į 
Sinkiango provinciją pasiųsti 
nauji milicijos daliniai ir gabe
nama amunicija. 

Laimėjo abu vienodai 

Lincoln, Nebraska. — Pirmi
niuose Nebraskos balsavimuose 
Ronald Reagan vėl išėjo laimė
toju prieš Fordą, surinkęs 54 
proc. balsų, kai Fordas 46 proc. 
Priešingu rezultatu Fordas lai
mėjo prieš Reaganą West Virgi
nijoj — 54 :46. 

Demokratų sąraše Nebrasko-
je pirmą kartą savo vardą buvo 
išstatęs sen. Frank Cburch. b* 
jis laimėjo prieš Jūnmy Carter 

139:38. W. Virginijoj Carterio 
j vardo nebuvo, ir ten 89 proc. 
balsų surinko vietinis senatorius 
Robert Byrd prieš George Wal-
lace. 

Buvo dar demokratų balsavi
mai Connecticut valstijoj. Car
ter surinko 33 proc., Morris U-
dall 31 proc. Henry Jackson 18 
proc Kiti mažiau. 

laikoj nesaugu 

Danijos karalienė Margrethe ir 
Chicagoje 

jos vyras Henrik šiandien lankosi 

Instrukcijos šnipams 
ateina paštu 

Atlanta. — Sovietai yra tokie 
tikri Amerikos konstitucijos ga
rantuojama piliečių laisve ir ne
liečiamybe, kad jie savo agen
tams instrukcijas siunčia atvi
rai paštu, būdami tikri, kad nei 
CTA, FBI, ar kitos žvalgybos a-
gentūros korespondencijos ne
tikrins, sakė Morton Halperin, 
Amerikos civilinės laisvės unijos 
direktorius. 

Stambiausios 
kompanijos 

Vew York. — "Fortune" ma
gazinas paskelbė sąraSą 500 pa
čių didžiausių kompanijų. Jų 
1975 metais pardavimas pasie
kė 865233,382.000 dolerių. Pa
gal didumą jos rikiuojasi tokia 
eile: Exxon, General Moters, 
Texaco, Ford Motor. Mobil Oil, 
Standart Oil of California, IBM, 
Gulf Oil, General Electric, 
Chrysler ir t. t . 

"Ponas Tadas" 
4.5 iii. tiražu 

Varšuva. — Lenkų laikraščių 
žiniomis, Adomo Mickevičiaus 
poema "Ponas Tadas"", kurioje 
nepaprastai gražiai atvaizduota 
19-jo amžiaus Lietuva, po H pa
saulinio karo įvairiomis kalbo
mis buvo išleista 4.5 mil. egz. 
tiražu. Poema buvo išversta į 21 
svetimą kalbą. 

Sovietų Pogrindyje rusų kal
ba leidžiama "Bėgamųjų Įvykių 
Kronika" įdėjo ištisai "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką" 
Nr. 20. ("Posev", 1976. Nr. 2). 

(E.) 

Išėjo Anglijoj leidžiamo žur
nalo "Ea8t-West Digest" 1976 
kovo numeris. Turinyje, tarp 
kitko, yra brošiūrėlės apie Nijo
lę Sadūnaitę "No greater Love" 
recenzija. Yra taip pat estės 
Šalme Pmuden knygos "Pan-
slavism and Russian Commu-
nism" recenzija, kurioie rašoma, 
kad sovietą"' Pastoja Pabaltijo 
valstybių istoriją. (E.) 

Kingst-on, Jamaica. — King-
į stone įvestas karo stovis, ir nuo 
! sutemos iki saulės patekėjimo 
j uždrausta išeiti iš namų. Per 
t paskutiniąsias šešias dienas bu-
'vo užmušta dvylika žmonių, o 
j nuo kovo mėnesio jau 40, pri-
i daryta ir kitokių politinių ir 
kriminalinių nusikaltimų. 

Te4 Aviv. — Izraelyje žinoma, 
kad tam tikri aršūs Amerikos 
ir Kanados žydų sluoksniai pra
dėjo supirkinėti didelius kiekius 
bilietų vasarą Montrealy įvyks
tančiose olimpinėse žaidynėse ir 
rengiasi demonstruoti. 

Washtngtonas. — Pirmą kar
tą per 16 metų 1974 Amerikoje 
vedybų sumažėjo. 1975 vedybų 
skaičius nežinomas, bet irgi at
rodo, kad gali būti dar mažes
nis nei 1974, skelbia (Antrinis 
statistikos biuras. 

Ottawa. — Balandžio mėnesį 
Kanadoj bedarbių buvo 7.4 proc. 
visos darbo jėgos. 

KALENDORIUS 
Gegužės 13: Robertas, Gifeeri-

ja, Gardievutis, Alvyda. 
Gegužės 14: Motiejus apašt, 

Petronėlė, Gintaras, Milda 
Saulė teka 5:34, leidžias 8:00. 

ORAS 
Daugiausia debesuota, šilta, 

j 60 proc. galimybė lietaus su per-
. k ūmja, apie 70 laipsnių. 
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Redaguoja Emilija Pakalniški tMi f. Rankraščius siusti adresu: 
E. Pakalniškienė. 3948 S. Artesian Ave., Chicago, l i l . 60629 

Telefonas F B 6-6489 

VEIKLI 112 KUOPA 
Balandžio 27 d. Svč. Mergelės 

Marijos Gimimo parapijos salėje, 
Chicagoje. buvo sulauktas 112 
kuopos susirinkimas. Jį atidarė 
pirmininkas Aleksandras Mockus. 
Maldą sukalbėjo dvasios vadas 
kan. Vaclovas Zakarauskas. Pra
eito susirinkimo protokolą pers
kaitė sekretorė Sophie Nieminski. 

Sis susirinkimas vyko Amerikos 
sukakties ženkle. Nors 112 kuo
pa yra bevi-k didžiausia Ameri
koje nariu skaičiumi, jos susirin 
kirfiai būna negausūs. Bet šį va
karą daug buvo susirinkę. Buvo 
atėjęs ir dr. Leonardas Šimutis, 
JrV. Lietuvos Vyčių organizacijos 
vieno iš kūrėjų Leonardo Šimu
čio, Sr. sūnus. 1913 metais a.a. 
Leonardas Šimutis daug energi
jas dėjo važinėdamas po Ameri
kos miestus, skaitydamas paskai
tas, ragindamas jaunimą stoti 
i vyčių organizaciją. Šį vakarą 
buvo paminėta Vyčių or-jos 63 
metų sukaktis. 

Kasininkė Monika Kasper pra
nešė apie kuopos finansinį sto
vį Ji pasiuntusi kuopos vardu 
tris užuojautas sergantiems, su 
linkėjimais greitai pasveikti. 

tstelle Rogers pranešė, apie 
pjemijas už naujų narių sura
dime. Jos bus įteiktos liepos 4 d. 
Vyčių salėje. Jai pačiai šiame su
sirinkime buvo įteiktas Amerikos 

pa jau dabar pradeda galvoti, 
kokią dovaną reikės ta proga 
skirti parapijai. 

Susirinkimas buvo baigtas dva
sios vado kan. V. Zakarausko 
malda. Tuojau vyko vaidinimas, 
susidedąs iš kelių vaizdelių, pri
menančių Amerikos kūrimosi lai
kus. Vaizdeliai buvo jumoristi-
niai.Kaipo pavyzdį paimkime vie 
ną iš jų: 

Jeffersonas nežino, kur gauti 
popieriaus nepriklausomybės de
klaracijai parašyti. Tuo tarpu į 
jo rastinę įeina švaros prižiūrė
tojas lietuvis. Jis nešasi kibirą ir 
įrankį grindims plauti. Sėdasi 
ant kibiro pavalgyti. Išsitraukia 
juodos duonos kepalą, suvynio
tą į popierių. Jeffersonas pamato, 
pribėga ir lietuviui iš rankų iš
traukia tą popierių. Lietuvis iš 
nustebimo nuvirsta nuo kibiro. 
Jeffersonas patenkintas rašo. 
Tuomi parodyca, kad ir lietuviai 
prisidėjo prie Amerikos nepriklau 
somybės atgavimo... 

Tarp vaizdelių trys mergaitės 
šoko, pasipuošusios Amerikos vė
liavos spalvomis, grojant tų laikų 
muzikai. Žiūrovams patiko ir 
vaizdeliai, ir šokėjos. Kai kurie 
juokėsi iki ašarų. Artistais buvo: 
A. Shulicke, A. Samoška, A. Pa
kalniškis Jr., R. Dagienė, I. Ra-
kaitytė, J. Zakarkienė. E. Rogers, 
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£u<wien» ln USJL. J28.00. Canada $28.00. Foragn 
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Detroito Žiburio moKyklos d 
niauskaitė, Daiva Memėaadtt 
rius Viskantas. Kazimieras ̂  
vičius. 

- C . i-*--. 
.?r*C. -*i£ 

x iutė. Tadas Brazys. Kristina Raguckaitė. X.o>. 
i lėje; mokyt. Danutė Doveinienė, Rita Pikuosite, Ai 

Yiskan Laite, Gailė Radzevičiūtė, Gytis Udrys ir Juoz.:^ ; 
Nuotr. Algio Astašaičio, 
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• Redakcija •traipamus taiao tave 
nuožiūra. Neounaudocų straipsnių 
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sukakties ženklelis, už veiklą lie-i S. Nieminski ir L. Švelnienė. A 
tuvių visuomenėje. i Mockus buvo aiškintoju. Vaidi-

T>,asios vadas kan. V. Zaka- nimą pravesti padėjo A. Dagis 
rauskaš pabėrė gražių ir svarbių i ir A. Zakąrka. Režisorė G. Moc-
aiiačių *pJuoš:ą. Prisiminė, kaip kuvienė savo darbą atliko pūi 
Vokietijoje pabėgėlių stovyklose 
vargo lietuviai. Ir kaip dėkingi 
dabar turi būti Amerikai, kad iš 
to skurdo ištraukė. Džiaugėsi ka
nauninkas, kad šį vakarą kuo
pa mini Amerikos 200 metų ne
priklausomybės sukaktį. Dvasios 
vado kalba buvo palydėta plo
jimais. 

Spalio 16 d. 112 kuopa ruo
šia pobūvį kuopos iždui papildy
ti Vyčių salėje. Rengimo komi
teto pirmininkė yra Adelė Jasai
tienė. 

Kuopos pirmininkas A. Moc
kus pranošė, kad paskutinis var
totų daiktų išpardavimas davė 
460 dolerių pelno. Pinigai pa
skirti salės išlaidoms padengti. 
Pradėjo aukos plaukti salės sko
loms išmokėti. 36 kuopos dva
sios vadas kan. Povilas Juknevi
čius aukojo 500 dolerių, "Pir
myn'" choras 200 dolerių. Vyčių 
namo taryba džiaugiasi ir dėko
ja mecenatams už aukas ir gerą 
širdį. 

Liepos 4 d. Illinois-Indianos 
apygarda ruošia gegužinę Vyčių 
salėje ir sodelyje. Ji bus nepap-
Tasta, nes bus paminima Ameri
kos 200 metų nepriklausomybės 
sukaktis. Apygardos pirmininkas 
Algirdas Brazis stengiasi, kad tas 
minėjimas būtų gražus, didelis, 
atmintinas Chicagos lietuviams. 
Rengimo komitetui teks daug 
naktų nemiegoti, planus beruo
šiant. 

Centro valdybos narė Irena 
Sankutė kalbėjo apie Vidurio-Va-
karų apyg. narių kėgliavimo tur
nyrą gegužės 20 d. Chicagoje. 
Atvažiuos vyčiai iš kelių Ameri 
kos miestų. Keturias dienas vyks 
įvairios programos. Črkagiškiams 
.reikės -pasMempu priimant sve
čius. Tam reikalui šaukiamas po
sėdis Vyčiu salėje. 

Iždininkė Doloresa Vainaus-
kakė pranešė, kad dar keli kuo
pos nariai nėra susimokėję nario 
mokesčio. Prašė paskubėti, nes 
seimas nebetoli. 

Ateinančiais mciais Švč. Mer
gelės Marijos Guniino parapija 
švęs auksinį jubiliejų. 112 kuo-

iaai . 
Po vaidinimo parapijos klebo

nas kun. Antanas Zakarauskas 
dėkojo vyčiams už padovanotą 
vėliavą Amerikos sukakties pro
ga. Jis pranešė, kad Amerikos su
kakties minėjimas parapijoje pra
sidės gegužės 16 d. 10:30 vai. 
mišiomis. Iškilmės tęsis tris die
nas. Kiekvieną vakarą bus progra 
ma. Vyčių dovana — Amerikos 
vėliava — bus iškelta prieš mi
šias bažnyčioje. Chicagos visuo
menė yra susidomėjusi minėjimu, 
žada gausiai dalyvauti. 

Po klebono kalbos sekė vai
šes, kurias paruošė 11'2 kuopos 
kelios narės. E.P-

VYČIŲ EKSKURSIJA ATIDĖTA 
Dėl vis didėjančių neramumų 

Vidurio Rytuose, Lietuvos vyčių 
numatyta šių metų ekskursija į 
Šventąją 2emę buvo centro val
dybos atidėta. Pleasant Travel 
Service vadovybė kviečia keliau
tojus, kurie buvo užsirašę šiai ke
lionei, taip pat visus kitus ke
lionių ir poilsio mėgėjus, daly
vauti nepaprastoje 15 dienų eks
kursijoje — ''Balkan Odyssey", 
į Jugoslavijos, Bulgarijos ir Grai
kijos kurortus. Iš New Yorko iš
vykstama Swissarr lėktuvu rug-
piūčio (August) 5 d., ir grįžtama 
per Ziurichą (Šveicariją) rugpiū-
čio 20 d. Kaina, įskaitant kelio
nę, valgį ir visą aptarnavimą, 
1185 dol. asmeniui. Norintieji ke 
liauti, turi neatidėliodami pasiųs
ti šimto dolerių užstatą Pleasant 
Travel Service įstaigai, nes buvo 
galima užsakyti tik 30 vietų. 
Kreiptis šiuo adresu: 416 Rich-
mond Ave., PoLnt Pleasant 
Beach, N.J. Telefonas (201) 
899-5300. Išvyką organizuoja ir 
jai vadovaus dr. Jokūbas Stukas. 

'YČ1A1 DALYVAUS MINĖJIME 

Vyčiai — Stasys ^Balzekas, Es-
telle Rogers ir Irena Sankutė — 
dalyvavo Chicagos miesto valdy
bos posėdžių salėje, pasitarime 
dėl tautinių mažumų dalyvavimo 
Amerikos 200 metų sukakties mi
nėjime. Pulkininkas Reily susi-

IVAJRUMĖLIAI ŽIBURIO 
LITUANISTINĖSE 

MOKYKLOSE 
Gegužės pradžioje mokytojos 

Danutės Jankienės rūpesčiu iš
leistas Skambutis - neperiodinis 
27 psl. laikraštėlis, kuriame tel
pa mokinių piešiniai ir rašinu-
kai, pradedant darželiu, baigiant 
aštuntuoju skyriumi. Aukštęs 
niosios lituanistinės mokyk
los mokiniai žada išleisti savo 
laikraštėlį "Antrame Aukšte". 

Gegužės 15 d. 7 vai. v. bus ati
daryta mokinių darbų parodėlė 
Parodėlę bus galima pamatyti ir 
sekmadienį, gegužės 16 d. nuo 
11:30 ryto. 

Gegužės 22 d. - paskutinis šeš
tadienis mokykloje. Pamokos iki 
11 vai. Nuo 11:30 iki 1:00 vai. 
gegužinė, sportas. Užkandžius ir 
vaisvandenius duos tėvų komite
tas, mokiniai teatsineša 25 cen
tus. Gegužės 23 d., sekmadienį, 
10:15 vai., rytą mokyklos pakels 
vėliavas prie Dievo Apvaizdos 
bažnyčios, padės gėlių prie kry
žiaus. 10:30 mokyklos organizuo
tai dalyvauja šv. mišių aukoje. 
12:00 vai. Kultūros Centro salė
je iškilmingas mokslo metų už
baigimas. 21 aukštesniosios litu
anistinės mokyklos mokinys iš
pildys Pr. Zarankos paruoštą py
nę "Literatūrinė puokštė moti-
naf. Tuo bus .pagerbtos moti
nos, kurių minėjimui antrą gegu
žės sekmadieni dėl sporto šven
tės Toronte mokyklos nebeturė
jo jėgos. 

Šių metų mokslo metų pabaig
tuvės skirsis nuo kitų metų tuo, 
kad bus išleidžiama aukštesnio
sios mokyklos pirmoji laida. Ke
turias klases, arba 12 skyrių bai
gia dvi mokinės •— Rita Neve-
rauskaitė ir Asta Šepetytė. Jos 
bus pynės surišėjos, taip pat pra
dės naują Žiburio aukštesnio
sios mokyklos tradiciją — įteiks 
pereinamąjį raktą vienuoliktą 
skyrių baigusiems Raktą, kokio 
nei miesto burmistrai neturi, pa
gamino ir mokyklai padovano
jo Leono Petronio dirbtuvė. 

Po trumpos VlII-tojo skyriaus 

programos bus sveikinimai ir ge
rųjų mokinių apdovanojimas kny
gomis. Kiekvienais metais kny
gas nupe r i L.B. Detroito apy
linkės .alcyoa. Šįmet XI-tąjį sky
rių Lietuvos katalikų Bažnyčios 
kronikomis apdovanoja L.K. Re
liginės Šalpos rėmėjų Detroito sky 
rius. (Mokyklų vadovybė mielai 
priimtų ir kitų organizacijų ar 
pavienių asmenų dovanėlės mo
kiniams- Tuo pradžiuginamas 
mokinys, morališkai paremiama 
mokykla ir knyga — lietuviška 
knyga!) 

Pabaigoje dainuos mokyklų 
choras, vedamas Rimo Kaspučio. 

Visus lietuviškosios mokyklos 
draugus ir rėmėjus maloniai kvie 
čiu dalyvauti mokyklų parengi
muose ir kartu pasidžiaugti 
mokslo metų darbo vaisiais. 

Pranas Zaranka, vedėjai 
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS 

Gegužės 16-. d-, sekmadienį, po 
10:30 vai. šv. Mišių, įvyks. Kul
tūriniame centre visuotinis Die
vo Apvaizdos parapijos susirinki
mas. Penkių tarybos narių ka
dencijai baigiantis, bus renkami 
nauji nariai. Kviečiame visus 
parapiečius kuo gausiausiai susi
rinkime dalyvauti. 

D. D. 
5ELALNĖS ŽINIOS 

Gegužės ketvirtą posėdžiavo 
Detroito tautinių šokių ansamb
lio ''Šilainė" tėvų komitetas. Su
vesta Šilainės koncerto — baliaus 
apyskaita. Balius davė per dvyli
ka šimtų dolerių pelno. Šilainės 
tėvų komitetas nuoširdžiai dėko
ja visiems į balių atsilankiusiems 
bei prisidėjusiems prie jo pasise
kimo ypač Birutei ir Vytui Raųc-
kiams už programų spausdinimo 
išlaidų pader.girną. Iš gauto pel
no paskirta aukos, Lietuviško 
Balso ir Lietuviškų Melodijų ra
dijo valandėlėms po dvidešimt 
dolerių, dienraščiui Draugui, 
dvidešimtpenki doleriai ir Dievo 
Apvaizdos parapijai, simbolinė 
50 dolerių auka už patalpų nau
dojimąsi repeticijoms. 

(ta Šokti ir reprezentuoti lie
tuvius; — gegužės 21 d. Fa. n ,5-
tono miesto ruošia^".;-.rr.;- biev-nr. 
tenial festivalyje, birželio 6 d.— 
VVyandotte — vokiečių festivaly
je, liepos 3 d. — Dearbom 
Heights ir Kepas 4 d. Troy mies
tu bicenntenial festivaliuose. 

J. U. 
ČIURLIONIECLU FORDO 

AUDITORIJOJE 
JAV jubiliejaus proga Detroito 

Lietuvių Bicentennial komitetas 
užsimojo šį sekmadieni, gegužės 
16 d., 3 vai. p.p. Fordo auditori
joje pademonstruoti mūsų tau
tinį meną saviesiems ir kitatau
čiams. Auditorija yra restauruo
ta ir buvusi akustikos problema 
pataisyta su puse milijonų dole
rių suma ir dabar yra viena iš 
geriausių koncertų salių Detroite 
Salė gana didelė, taigi visus tal
pins, o mašinoms pasistatyti irgi 
jokių problemų nėra, nes pože
minis dviejų aukštų garažas talpi
na daug mašinų, o iš garažo vi
si eskaliatoriais pateksite Uesiai į 
auditoriją. Nepamirština, kad 
garažas bus atidarytas tik 2 vai. 
p.p. Kurie bilietų nesate įsigiję 
per platintojus, tie galėsite gauti 
•prie įėjimo. Nežinantiems tenka 
priminti, kad įvažiavimas į gara
žą yra ant E.Jefferson prie Wood-
ward, prieš pat Fordo Auditoriją. 

Čiurlioniečiai paruošė gana į-
vairią ir gyvą programą, kurioje 
atskirai pasireikš mišrus, moterų 
ir vyrų chorai ir tautiniai šokiai 
su choru ir kanklių orkestro pa
lyda. Kai kuriose dainose yra į-
vesti ir solistai, paminėtini Ire
na Grigaliūnaitė, Vladas Pleč
kaitis, Algis Gilys ir Raimundas 
Butkus. 

Yra žinoma, kad vyresnio am
žiaus mūsų kolonijos lietuviai la
bai norėtų užgirsti tokį koncertą, 
bet jie visada turi problemų dėl 

(Nukelta į 4 puaL) 

(ten nuo &30 iki 430, šeSta- j mų turini neatsako. 
dieniai ;uc i: 30 iki 12:00. i oos prisiunC-.i-r.-is -
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Tek PB Wr>9 

DR. ANNA BALIUMI 
2S5» We»t B3r: "trv.n 

AJTJŲ, AUSI- NOSIES ER 
GERKLES LIGOS 

Valana-a :^į-~ BU&itarimą 

DR. K. G. BALUKAS 

6449 So. Pulasid Boad (Crawford 

TeL ofiso tr boto OLympic 2-4100 

DR, P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave^ Cicero 
Kasdien l - l r a t Vr 6-8 vai. rak. 

ižskyrua trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet 

TeL RElianoe 5-1811 

DR. WALTER i, KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas; 

2&rlo West xrth Street 
Vai. pirmad., antrad., ketvtrtad. ir 

Medica! Baudinį?i. TeL I X 5-6448' penktad. nuo 12-4 vaL popiet ir 8-8 
vai. vak. deStad. 12-2 ral. popiet, o 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DtR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar^ufette Mc-dica] Cėr.t.; -
A132 so. Kedade Avenue 

VaL: pirmad.. astrad. Ir ketvirtad. 
6 lkl 7:S0 vai. vakarą. 
flaitnd. nuo 1 lkl S vaL 

Pagal susitarimą 
Ofiso telef. WA 5-2670 

KezkL teL WAlbrook 5-3048 

TeL Ofiso HE 4-5849 r*/_ 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

24^4 We*t 71st Street 
VaL pirm-, ketv. 1 lkl 6 v. popiet. 

Aatrad., penktad. 1 - 5 . tre<S. ir šeštad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR, EDMUND E. C1ARA 
OF:OMETR:?~A-

2709 West 51st v ^ -
T<>! f . P . * - - W 

trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHLRURGft 
Kr'-lKTr; tR VAIKŲ LIGOS 

SPFXLAIiISTE 
MEDICAL BlTLDryG 

7156 South Weetero Avesme 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki ! vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-11*8; rezfcL 2S9-2P1P 
Ofiso HE 4-1818: F.ezid. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Oampbell Ave. kampas) 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. i iki 7 v. p.p.. Tik susitaroa 

Tel. 778-6565 

DR. VIDAS J. HEMICKAS 
ŠIRDIES LR VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KARO > AITE 

7'i«.l >̂ ) W "«Liri te na w tefef. 778-876S 
Pritaikomi akiniai pagaU gydytoju 

reoptus . 
... Didelis akiniu rėmų PAstrinkimaa. 

Ofa. tel "^V4477- R*v 246-2839 V a J " •*™4- antr.. penkt. 10-5:80. " " • v e K • * H ' " ' * '* ' ' ,Ketv. 1-8 *! v. Sefttad. 10-4 v. p. » 
Tr«člmdianlals uždaryta. 

VaL Pagal susitarimą: pirmad. Ir 
M t t 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penkt 
10—4: sestad. 19—> "ai-

DR. L DECKYS 
GYTiVTOJA LR f"Hi n ; U." f. 

SpeciaJvhiĮ — N « n ' i \r 
Eroorines Lis"« 

• U M M H B HsVDVMsa BUILDING 
8449 ?<» I'u;a.dd Road 

V a ^ : : « . ragai susitarimą. 

Rezid. tel. _ SI 8-6873 

DR. W. M. EiSIN-EiSINAS 

DR, ROMAS PETKUS 
srrj L i a o a — C H I R U R G I J A 

Oi'9/u: 
111 9 0 . WABASH AVE. 

4208 NO. C E V T R A I J AVTE. 
Valando* peu-%". •"^tarimą 

• . « - » « • • » « . • . . « - » « . « . * _ » . 

Manto Aukštuolio 
labai vpatinga eiliuota Įmyga 

"MŪSŲ SENOLIU ŽODŽIAI 
!Š ANAPUS" 

vaizdžiai įrodanti mūsų tautos bū
dą, kilnų žmoniškumą ir tikrą pa
saulio sąpratą. Knyga 306 pusi. — 
Kaina 5 dol. 

Prašoma siųsti apmokėtus ušsa-
kymus adresu: 
>f;intn- Aak^tiio|i<^ % F;ii7^K t̂h A\., 

šprincriale. (_onn. U6907 

SI 32 So. Redzle A v-. \s \ 
VaJatvVvs pušsl »a-<)jir1nuv 

st .-i i i^pta. -JiAm' ("i if* 

KRŲ LIGOS 
CRURGIJA 

v-~--

Siuo metu Šilainė yra pakvies-
rinkusiems pasakė: "Jūs esate pra 
našai, eikite ir skelbkite visiems, ^liuillfiniiiliiiiitiiiiiiiiiiiuiiiliifttliililiiiilllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiitiiiiiiiiiiii^; 
ką čia išgirdote". Birželio 12 d. | 
Chicagos miesto centre vyks tau- 5 
tiru'ų mažumų paradas. Bus labai t 
gražu. Viena platforma važiuos § 
nusagstyta gyvų rožių žiedais, ku = 
rių kaina sieks 75.000 dol. Bir- | įs comL;.;-g a book oi poems. Ii y r a have w 
želio 13 d. Soldiers Field stadijo- | p o e m ^ . ^ o u l d l i ] c e c / . s e i e c t i on ' comrn i t t e e 

T»L — BE 3-«9^ 

M . A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS I?: O.'TF-L?.": \ c 

3807 ffest iitt-u Mr-«rt 
Valandos pagai s*is::anma 

Ofiso teref. PB 8-2220 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
J O K $ A 

V A I K U L i » O i 
26S6 West 63rd Street 

SR F?**JLp -L . ! č K A S 

(Kalba Uetuviikai) 
K U W. 71st B t — Tel. T37-514S 

Takrtaa akis. N M h akinius tr 
"Conteel lenfu-a" 

Vai. paarti susita- mą r.'Marrta tx«d. 

'DR. LEONAS SEIBUflŠ 
- - -. — Z*Z? AJ.W 

1&~*F -PT <?SH «tr«pt 
\~<L. intrad. nuo 1-4 popiet 

- ketv. nuo 5-7 Takz.re 

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

Adr~*a««: i257, W. 6Srd 8t. 
' i f - - o ?<•'>• f H.K ! į -4» l f ( 

R e z i d t - n d <>« telef. G R ft-0«17 
*'.<*. • '"A.: -r.-.ra.,-!. k e t v i r t a d tr 
p o - k r a d - : ' •'' 3 i-*±. popt«t. 

POEMS WANTED 
THE ILLINOIS SOCIETY 0F P0ETS 

S Pirmad . actrad. <At^irti^ '.T Off'Skl 
įniro 12 V<\ % mi f- -!":" -

ne vyks programos. Visi lietuviai 
dalyvaus minėjime, išreikš padė
ką Amerikai už prieglaudą pui
kiame laisvės krašte, jungsis į pa
sirodymą su gražiausia prog
rama. 

Vytė 
REMTA VYCTUS 

Mutual FederaI Savings ir 
Loan Association Chicagoje pa
skyrė 50 dolerių Lietuvos Vy
čių organizacijos naujų narių ver 
bavimo pastangoms paremti. Vy
čiai dėkoja šiai įstaigai už auką 
ir gerą širdį. Dėkoja Lr poaui K. 
Oksui už tarpininkavimą. 

a = 
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sider it for publicatian, KUtl 
dressec s'dniped enveiope te: 

u* : c D m 

O U PO 7-60W R ẑ- G V 3-721 

DR, A, 1ENKINS 
G Y D Y T C J A ^ HR c;:;: :- . : ;A5 

3844 VCp*i « r i ^ t f - t 

DR. VYT. TAURAS 
z'"'~-::x- ~ CHIRURGAS 
?,e-*7'~. -ra..-: -.<.-. j T.'jerą ligos 

X°4. P»V>-r>«cl H-122S 
OBH M pirm.. %~—. ir*£. lr 

penkt. nuo 2-4 vai. lr •"-* K. »*k. 
Seftt. 2-4 p.p. Ir kitu UUku !rowtta.rvw. 

i i v i n j o v f K. 20H. 24 i. 

n«. v 
va^ar.cas ; \ - : ~. 
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Didžioji prasme ir 

MAŽI REIKALAVIMAI 
Šiandien visa žmonija, ne tik ligija esmėje remiasi, neminint 

vien Amerika, kovoja su įvairiais sąžinės, Dievo meile ir iš jos iš-
nusikaltimais, kai žmonės kėši- plaukiančia artimo meile". Nuo 

KODĖL SOVIETAI BARA JURAŠUS 
Labai pyksta, kad Jurašai atskleidė žiaurią tikrovę 

VLADISLOVAS ŽILIUS 

naši { artimo turtą, gyvybę ir 
garbę, juo labiau, kad tokius nu
sikaltimus daro ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir valstybės. Ta ko
va su nusikaltimais yra sunki, 
nes daugelis nebenuvokia, kas y-
ra tiesa. Savu laiku rašyt J. Kuz
mickas rašė: "Sukilus prieš visa
tos Kūrėją, paskelbus kovą tikė
jimo saugotojai Bažnyčiai ir Kris
taus mokslo išpažintojams, kas 
gi daugiau belieka veikti? Kurti 
mokslu paremtą dorovę? Ugdyti 
garsių žmonių ir didvyrių kultą? 
Skatinti sąžiningumą darbovie
tėse ir pilietinį uolumą pinigi- apsaugoti žmogaus laisves, dau-
nemis premijomis? Jokios kilnes- g i a u apsaugojamas nusižengėlis, 

artimo meilės niekas nėra at
palaiduotas ir tuo pačiu nuo 
reikalavimo tobulėti, nepaisant, 
kas tokius reikalavimus bekeltų. 

Iš esmės nei gegužės mėnesio 
pamokslai, nei anas Fatimos iš
keltas prašymas tobulėti, nėra iš 
žmogaus ko nors naujo reikalau
ją. Bet gal niekada, žmogui ne
buvo taip sunku siekti tobulumo, 
kaip dabar. Nuolat siekiant įvai
rių laisvių, pažeidžiamos kito as
mens laisvės. Šiandieną, bent A-
merikoje, prieita, kad siekiant 

<cVieną kovo vakarą", lyriškai 
bekeliaudamas "trumposiomis ra-
dio bangomis" tūlas Vytautas karo kurį laiką nešiojusiai, 
Tytuva išgirdo moterišką balsą, siekti juos ten. 

pa-

timo) graudena 'Tiesos" skaity
tojus aktoriaus Virgilijaus Norei
kos sovietiniai — patriotiniu iš
stojimu prieš Joną Jurašą, vėl 
kukliai primiršdamas skaitytojus 
painformuoti, kad Noreika yra 

kad pagal pateiktas Vilniaus sau- Į LTSR Operos ir baleto teatro 
gumui anketas informaciją, bū- partinės organizacijos sekretorius, 
tų vykę sau į Izraelį, staiga nei , (pareigos, kurios Lietuvoj yra pel-

"kuris skelbė lietuviškai". Ir pa
šiurpo jo viso kūno oda, — mo
teris skelbė nemalonius ausiai, 
sterilius, "subtilių" sovietinių 

Maskvos gerbėjai bijo 
netekti "volgų" 

Žinant Šiandieninės Lietu-
spaudos redaktorių pasaldintus vos valdžios besąlyginį priklau-
tekstus, bet skelbė, o siaube, 
TIESĄ, pačią normaliausią tie-

somumą nuo Maskvos instrukci
jų, jos nesavarankiškumą spren-

nės idėjos neturį žmonės pasi
šauna pralobti ne dirbdami, bet 
apiplėšdami ir nori išgarsėti ne 
meilės darbais, bet įvairiausiais 
nusikaltimais". 

Suprantama į šį klausimą 
gana sunku atsakyti, kai iš mo
kyklų ir viešųjų vietų stengiama
si išgrūsti tikėjimą, kai į jo vietą 
statoma klausimas, ar tai man 
naudinga. O tačiau yra žmonių, 
kurie patys aukojasi, kurie šau
kia, kad reikia dvasios remonto, 
kurie mano, kad žmogų dar gali
ma pataisyti ir išgelbėti. 

Daug pamokslų pasakoma y-
pač gegužės mėnesį apie Švč. Ma
rijos garbinimą, tėvynės ir moti
nos meilę. Vaikai uždarę savo 
motiną į senelių prieglaudą, nu
veža motinos dienos proga gėlių 
ir jaučiasi atlikę savo meilės pa
reigą. Raidė ir paviršutinišku
mas nulemia daugelį atvejų ir 
žmogus dažnai pagrįstai teisina
si, kad šitokioje žemėje jis kitaip 
negalįs elgtis. Gyvendamas tarp 
piktų, pats turi piktai elgtis, ne
norėdamas būti sutryptas. Gal 
tam tikra prasme čia yra tiesos, 
bet iš kitos pusės, pasaulyje ma
tyti tiek daug aukos ir gėrio pa
vyzdžių, kad žmogui skubėti į 
brutalumą ir kovos lauką už sa
vo materialinį užsitikrinimą per 
daug nereikia. Ypač jeigu mes 
reikalaujame to santūrumo iš 
kitų. Ir ypač auklėjimosi ir aukos 
reikia pareikalauti ne būtinai iš 
kito, bet iš savęs. Gali kai kas 
teigti, kad tai lietuvių neliečia, 
kad mes visi, bent laikraščius 
skaitą, esame padorūs žmonės, 
tačiau apkalbos, nesutarimai, į-
tarinėjimai ir pykčiai nerodo, 
kad mūsų brolis lietuvis jau bū
tų taip šventas. 

Šiandien sukanka lygiai 59 
metai, kaip Fatimoje pasirodė 
Švč. Marija. Taigi, ne tiek se
niai ir kitais metais švęsime 60 
metų sukaktį. Tai nėra labai il
gas, bet ir nelabai trumpas lai-

są. Ir jau norėjo Tytuva tuoj pat dimuose, jos panišką baimę, kad 
surikti, (ne, ne už rusiškus r u b - t i k Maskva nesužinotų vis laikas 
liūs ir ne bilduko (stukačiaus) ' nuo laiko besikartojančių politi-
pareigos spiriamas, bet šventos nių nesklandumų Lietuvoje, ir 
menininko, fabrikuojančio neišsodintų, jos iš minkštų fote-
straipsnius "Tiesai" pareigos ve- į lių, iš juodų "volgų", nepravytų 
damas, sušukti ant visos Lietu- j iš jaukių užmiesčio vilų ir ne-

negu nukentėjusis. Ir kai kvie
čia susimąstyti ir atgailauti, mes 
negalime sakyti, kad tai tėra tik 
religinis momentas. Ne, tai yra 
žmogaus ir pasaulio tobulėjimo 
reikalui. To paties pageidauja 
net ir pasauliečių sambūriai, bet 
iš esmės juk tai labai nedaug 
tereikalaujama. Galim tikėti ir 
netikėti amžinybei, bet žmogaus 
tobulėjimas yra būtinas dabar
ties gyvenime ir tarpusavio san
tykiuose. Jeigu jau tobulėjimo 
reikalaujama iš tautų, tai tokio 
tobulėjimo lauktina ir mūsų pa
čių santykiuose. Nenuostabu, 
kad vyksta nesutarimai tarp į-
vairių valstybių ir žmonių,.turin
čių teritorinių reikalavimų ir i-
dėjinių ginčų, jei nesutarame ir 
patys savo brolių lietuvių tarpe. 

vos: griebkit ją ir į Nerį ar į 
beprotnamį. 

Pusantrų metų studijavo 
Jurašų gyvenimą 

Sunkus tikro sovietinio meni
ninko gyvenimas. Vytautą Tytu
va jo darbdaviai uždarė KGB 
archyvuose ir beveik pusantrų 
metų visi kartu niūriai dūsauda
mi, studijavo Aušros Marijos Ju
rašienės ir Jono Jurašo bylas, kol 
bendrom pastangom, (ne, ne už 
rusiškus rublius, o grynai iš tau
raus kūrybinio pašaukimo) išste
nėjo okupacinę, standartinę raš
liavą, kaip Jurašai žodžiu "šoki
ravo daugelį Lietuvos gyvento-
jų". 

atgailą ir tapti geresniu gali 
mums atrodyti labai abstraktus 
arba liečiąs kitus, bet ne mus. 
Bet tikrumoje tai liečia visus, nes 
visi yra žmonės. Ir jei norime 
geresnių tarpusavio santykių, jei 
norime taikos ,tai tos taikos rei
kia ieškoti ne tik Jungtinėse Tau
tose, bet ir savo pačių tarpe, sa
vo pačių bendruomenėje. Beveik 
niekad neišklauso Jungtinių 
Tautų pareigūnai pavergtųjų 
tautų kreipimosi, mus tai erzina, 
mes plūstame pasaulio valstybi
ninkus, bet iš kitos pusės, mes 
patys savo kieme nesutariam ir 
nepasiekiam jokios darnos, kokios 
norime, kad būtų pasiekta pa
sauly. 

Galima tikėti ir netikėti ste
buklais, bet nuolatinis prašy
mas, kad žmogus gerėtų yra 
reikšmingas. Tikėdami antgam
tiniais stebuklais, norime tikėti 
ir paprastu stebuklu, kad lietu
viškoji išeivija sugretins savo jė
gas, kovoj su pikto karalija, ne 
tik pavergusia mūsų kraštą, bet 
ir turinčia piktos įtakos visai 
žmonijai. Svarbiausia. reikia 

kas. Įvykis gana įdomus, bet čia pradėti tikėti, kad pamokslai sa-
už stebuklą reikšmingiau primi- komi ne tik kitam, bet ir tau pa-
nimas. kad žmogus turi rūpintis čiam. Cia ir yra visos gėrio ir gro-
savo tobulėjimu. Kard. Ottavia- žio paslaptys. 
ni yra pareiškęs, kad 'Tikra re- Al B 

Taip, šokiravo, tik ne daugelį 
respublikos gyventojų, o sakysim, 
Laurinčiuką, nusikaltėlius ir 

[ KGB, centro komiteto stabukus 
Kreipimasis į pasaulį darytį t r vis£> komunistinių išnaudotojų 

gausų pulką, sunkia piktžaizde 
tarpstančių Lietuvoj. 

atimtų privilegijų, kurias jiems 
suteikia magiška formulė SPEC, 
nesunku bus suprasti, kaip me
tai su viršum laiko, slaptuose 
centro komiteto ir KGB pasita
rimuose, tvyrant slogiai baimės 
ir nepasitikėjimo atmosferai vie
nų prieš kitus, kad "pasitarimų" 
rezultatai nepasiektų visuomenės, 
buvo svarstoma, "kaip duoti at
kirtį" Jurašams ir "Laisvės" radi
jui. 

Lietuva atkirsta nuo pasaulio, 
tiek metų skandinama komunis
tinės, debiliškos antiinformacijos 
jūroje, godžiai "gaudė" (ir "te

is šio nei iš to, visai neatsiklausę, 
Tytuvos taip gerbiamos įstaigos 
leidimo, iš Vienos pasuko sau to
liau į Vakarų Europą. 

Tytuvos nuomone, tai biaurus 
žingsnis. Mat, Tytuva nuduoda 
nežinantį, kad už rusiškos spyg
liuotų vielų sienos, KGB nurody
mai nebegalioja. Ir dar, auto
rius šioj vietoj (be abejo, iš gry
no kuklumo) nutyli, kokie ma-
kabriški kryžiaus keliai . laukia 
žmogaus, drįsusio pareikšti norą 

nę taip liūdną šlovę) kad N o 
reika taip pat pakiliai dainuoja I 
"partija naš rulevoj" (partija mū
sų vairininkas), kad ne vien už 
gražų balsą yra paskirtas ir Ope
ros teatro direktorium, kad ne 
vien už tai Ministrų taryba duo
da jam talonus "volgoms" ir nau
jiems butams, o prokuratūra už
merkia akis ir "užmuilina bylą", 
kada Virgilijus Noreika savo au
tomobiliu suvazinėja žmogų. 

Kuo toliau, tuo labiau Tytu-

Portugalijos valdybės šefas Costa 
Gomes 

ir oficialioj veikloj pasireiškian
tys "Mordobitijem" (snukiadau-
ža). Viena iš impozantiškiausių 

figūrų šio kovos fronto su už
sienio "diversantų įtaka" kultu-

. va nusimeta lvriškojo radijo 
emigruoti ir, kad toje d i d e l ė j e , ^ ^ ^ d a r o s i d n i š k a s 

pateikiamų į M V D reikalaujamų fr j a u ^ ^ č i o j a s į g K G B n u _ 
popierių šūsnyje, būtinos įskvie- į ž u d a u k ų M i n d Tamonį r o s darbuotojų tarpe, yra Sigiz-
timas iš Izraelio, kitaip popieriai I s u n a i k i n t ą psichiatrinėje ligoninė-1 ™ n

;
d a s į j ^ į * 1 Z ? m * i U ™ ! ; 

je už atsisakymą restauruoti oku
pacinį paminklą Kryžkalnyje, 

nebus net priimami svarstymui, į 
kadangi lietuviai nėra traktuoja
mi kaipo pilnateisiai sovietijos pi
liečiai ir savarankškai emigruot 
teisės neturi. 

Kuriama gerovė 60 milijonų 
nužudytais lavonais 

Pergyvena Tytuva ir dėl sovie
tų intervencijos Angoloje, kągi, 
kaip sako lietuviai: "kam sopa — 
tas ir rėkia"! Ir Solženycinas jam 
nepatinka aiškiai, kur patiks, jei 
pastarasis prieš visą pasaulį de-

pavadina jau "bepročiu, šokusiu; entuziazmo paisyti partini 

šantis bet kurį "buržuazinį 
minkštakūni", neturintį ypatingo 

de

po traukiniu 

Apgailėtinos marionetės 

Pasižiūrėkime, kas slepiasi už 
šio apgailėtinos marionetės nu-i suredagavo, Vytautai Tytuva, 
garos, kas tikrieji tos banalios raš-\ tamstos, per visas siūles braškan-

putatą su įtartinos profesijos vei
du. Niūriu tylos debesiu prislė
gė juos Jurašų pasakyta tiesa. 

Nebloga puokštė specialistų 

lisvos autoriai, 

Alb. Laurinčiukas, okupacinio 
tį "straipsnį", ar ne? 

Nieko nebelaukit, duodu tams-

begaudo ) Laisves radijo ban-
•J _ _ • • • - » • i J • maskavo, kad panašių i lytuvą gas, norėdami išgirsti kas darosi ._ ._ ~ . y

r . ,* \ . 
pasaulyje, norėdami išgirsti 
laisvą, neišcenzūruotą tiesos žo
dį patys apie save. 

smogiamojo" laikraščio "Tiesa"! tai užsakymą sufabrikuoti pana-
vyriausias redaktorius. Šalia hu- šų rašinį apie mane. Tiktų ir tas 

tik manitarinio išsilavinimo, baigęs; pats, kurį paskelbė "Tiesa 
: r :>r bendraautorių' Maskvoje, taip vadinamą "2val- kai kur sukeiskit vietom žodžius, 

šiandieninė gerovė, grįsta 60 -1 g>'b°s mokyklą" ir eilę metų dir- Naujo vis tiek vargiai ką sukur 

Kalbininko Kazlausko 
nužudymas — suristom 

rankom į Nerį 
Ir dar kaip šokiravo. Ko gero 

pirmas atvejis per visą Lietuvos 
pokario laiką, kada pavyko lie
tuvių inteligentų šeimai tuomet, 
pareiškus atvirą protestą visaga
linčiai, okupacinei naikinimo 
mašinai, ištrūkti iš bolševikinio 
kalėjimo ir tiesą apie šiandieni
nę Lietuvą, apie Maskvos mario
nečių savivalę ten — paskelbti 
pasauliui. Skaudžiai šokiravo tuos 
komunistinius buržujus, matyt 
blogai miegoti pradėjo, nepratę 
jie, kad kas drįstų TIESĄ jiems 
į akis pasakyti. Čia Lietuvoj, pa
našią problemą jie sprendžia pa
prastai, išbandytais metodais: įki
ša į Nerį surištom rankom, kaip 
profesorių Kazlauską, arba užda
ro beprotnamyje Deja, Jurašai 
buvo jau anoj pusėj spygliuotų 
vielų aptvaro, toje laisvoje pu
sėje. Sunku buvo užtat, kad ir 
partijos vado Griškevičiaus ran-

Lietuviai maitina 
savo budelius 

Nori ir turi žmogišką teisę ži
noti, kas iš jų artimųjų kankina
mi saugumo kamerose, naikina
mi beprotnamiuose ir Sibiro 
konclageriuose. Nori žinoti, kas 
tie šiandieniniai, Maskvos vis 
dažnai keičiami, vietiniai ir at
siųstieji budeliai ir išnaudotojai, 
puikiai įsitaisę ir gyvenantys 
dviejų su puse milijono lietuvių 
sunkiu darbu. Nori žinoti, kokie 
okupaciniai tautos naikinimo 
tempai, kokios, kad ir minimalios 
galimybės atsilaikyti prieš prie-

ties su viršum milijonų nužudy
tų žmonių lavonais. Kur pa
tiks Tytuvai Solženycinas, jeigu 
ir rusas būdamas pasakė: "kokią 
dovaną, už laimę gyventi sąjun
goje su rusų tauta, pateikė lietu
viams "didysis brolis", žudy
damas ir išveždamas į Sibirą šim
tus tūkstančių lietuvių tik už tai, 
kad šie mylėjo savo tautą ir kraš
tą"! 

bęs užsienyje kaipo Sovietų pa- sit, — pradėkit tais kaip visada, 
siuntinybės "žurnalistas". Kelis; mielais tamstos rubliadavių au-
paskutinius metus šnipinėjo lie-įsiai žodžiais: "supuvusiuose va-
tuvių emigraciją Amerikoje,; karuose pasirodė naujas Ameri-
Maskvai ypač domintis galimy-1 kos C2V agentas Žilius, gimęs... 
bėm kiršinti ir skaldyti lietuvių Varsne'.iuose", o toliau — kaip ir 
išeiviją, domintis kai kurių veiks- ]... toliau visos fra2ės pagal oku-
nių papirkimo galimybėm, kad pačinį standartą ir nukrypti į kū-

Kiek keisčiau skamba Tytuvos 
pasipiktinimas, kad "Laisvės" ra
dijo stotis yra JAV finan
suojama. Bet tai logiška — Jung
tinės Valstijos visada kovojo už 
bolševikinio maro pavergtų tau
tų laisvės atstatymą. Ir greičiau 

pasinaudojus iš jų gauta infor 
macija galima būtų likviduoti 
Lietuvoje tuos, kurie perduodavo 
į užsienį žinias apie okupacinio 
režimo nusikaltimus. 

rybinius svaičiojimus tamstai ne
leis nei "Tiesa" nei... 

KLBOS VYSKUPŲ 
LVLSKAJŠ 

k a l i k ų vyskupai ben-
ganytojiniame laiške 

vartinį rusinimą. Jurašai, nebo- būtų keista, jei pasaulyj aplamai, 
darni sovietinio saugumo galios, 
sugebančios sunaikinti nepa
geidaujamus sau asmenis, kad ir 
užsienyje, pasakė daug tiesos apie 
Lietuvą pasauliui ir patiems lie
tuviams. Apie Lietuvą, kurios ge
ografinės padėties šiandien 
daug kur ir daug kas jau ir ne
bežinos, — rusų okupacija ištry
nė jos kontūrus žemėlapiuose, 
siekdama "ištrinti" ir pačią tau
tą. 

Taip pasivadinęs Tytuva, savo 
patriotiniame straipsnyje 

Barkauskas ir Šepetys, pirma
sis — buvęs MVD komisijos emi
gracijos reikalams pirmininkas, drame 
antrasis —dabartinės. Abu nuo- paragino kraš to tikinčiuosius 
širdžiai, KGB paraginti, sielojasi uoliai skleisti Kristaus Evange-
dėl Jurašų išleidimo. Šepetys, pa- jjją savo aplinkoje. Vyskupai 
skutiniuosius devynerius metus primena Kubos katalikam, kad 
ištikimai vykdęs Maskvos instruk- vįsį pakrikštytieji yra įpareigoti 
cijas, žlugdant Lietuvos kul tūr i - | sk e ibt i Kristaus mokslą. Atlik-

verčiami realių faktų, turime su- j n i gyvenimą ir būdamas vienas ^ m į & ą gavo pareigą, krikščio-
tikti, kad "Laisvės" radijas ir Ty- j i š tiesioginių Jurašų terorizavimo n y s k a - . : prisideda ir prie 

—sąvokos kiek skirtingos:] kaltininkų Lietuvoje —šiandien žmogaus pažangos bei jo gerovės 
ypač pergyvena. Reikia tik tikė- u g d y m o , tuo konkrečiai išreikš-
tis, kad sovietų valdžia jam atly- ^ m i s a v o m e i l ę žmogui. Kubos 
gins SPEC apelsinų daviniu, dėl vyskupai, be to, kviečia tikin-
ko dar būdamas kultūros minist- č i u o s i u a u o u a i dalyvauti religi
ni. Šepetys išreikšdavo susirūpini- n i a m e bendruomenes 

staiga atsirastų radijo stotis funk 
cionuojanti... be jokių finansų! 
Patinka tai Tutyvai ar ne, bet 

t u va 
pirmasis —skelbiantis vilties i 
laisvės balsą, antrasis — tarnau
jantis nešvariems rusų okupaci
niams interesams. 

Proteguoja už partiją 
dainuojančius 

Rašydamas ir toliau, Tytuva 

mą. 

nuoširdžiai piktinasi Amerikos į (aišku, ne už rusiškus rublius, o 
kai, nors ir stribuko šautuvą po CŽV veikla, ir kad Jurašai, užuot tik iš švento kūrybinio pasišven-

gyveru-
me, jaunimo katekizacijoje, fiei-

LKP centro komiteto ir KGB mos židinyje ir savo aplinkoje 
"kultūros skyriai", nepajudina- ugdant religines ver tybes ir 
ma siena stovintys prieš bet kokį visu savo gyvenimu liudijant 
laisvesnės kūrybos pasireiškimą, Kristų ir jo Evangeliją. 

LIETUVOS PARTIZANO KELIAS 
| MIRTI 

VL. RAMOJLS 

Iš t rauka iš spaudai paruošto veikalo "Kritusieji už 
laisvę" HL tomo 

Detroito žiburio mokyklos II-as skyrius mokyklos koridoriuje. Iš k.: 
Andrius Gražulis. Algis Rudis. Rimvydas Gilvydis, Antanas Racka. Vi
lija Idzelytė. Imsrė Sabaliūnaitč, Renata Ratnikaitė. Liana Baužaitė. 
Audronė Mingėlaitė. Zita Viskantaitė ir mokyt Joana Kurienė (Trūks
ta Dariaus Mikalonis ir Vito Rugieniaus), Nuotr. Algio Astaaai&o 

— Stok, tu, bandi te! — riktelėjo leitenantas, ne
natūraliai vaizduodamas įniršusį. 

Norkus sustojo ties siauru tilteliu per upelį, kuris 
tekėjo į netoli esantį ežerėlį. 

— Atiduosi ginklą a r ne? — grabaliodamas pirš
tais apie pistoleto dėklą, griežtai paklausė leitenantas. 

— Jei turėčiau, atiduočiau. 
— Skaičiuoju iki t r i jų : jeigu neprisipažinsi tu

rįs ginklą, liks čia gulėti nudėtas lyg šuo, — pastatė 
sąlygą leitenantas, užtaisydamas ištrauktą pistoletą. 

"Per daug jau naivu gąsdinti tokiu būdu seną 
frontininką", nusišaipė mintyse Norkus iš leitenanto. 
"Paaugliui ir moteriškei toks mostas gal ir būtų efek
tyvus, bet ne man. šilto ir šalto mačiusiam". Tačiau sa- to balsas"-

da. blauzdas aptempęs susiraukšlėjusiomis, gal nuo i 
pat pasiuvimo laidynės nemačiusiomis kelnėmis, r im
tu, sulysusiu ir išbalausiu veidu, pajuodusiais an t a 
kiais ir kiaurai žiūrėjo įbedęs žvlgsnį į naujo pisto
leto vamzdį, tarsi laukdamas, kada iš jo is 'ėks kulka. 

Jauno, neseniai iš karininkų mokyklos išėjusio 
leitenanto akimis žiūrint, tai suvargęs, nelaimingas, ir 
gal būt, net pasigailėjimo vertas objektas. 

— Marš ten, prie karklo, nes čia t r ukdys judėji
mą tavo pašvinkęs lavonas, — riktelėjo lei tenantas, 
pertraukęs skaičiavimą ir nuleidęs pistoletą. Kita ran
ka parodė vietą, kur suimtasis tu r i atsistoti . 

Kadangi Norkus nesiskubino bristi su pusba
čiais į gilų ir purų sniegą, nenorėdamas, kad sušlaptų 
kojinės, nes sniegas po kurio laiko ims t i rp t i ir šaldyti 
kojas, tai leitenantas prišokęs stumtelėjo jį iš peties. 
Norkus nubrido sniegu, kur j a m buvo nurodyta , ir 
atsistojo užpakaliu į leitenantą. 

— Atsigręžk! — sekė nepadorus keiksmažodis iš 
leitenanto lūpų. Norkus atsigręžė. 

— Skaičiuoju vėl iki trijų: vienas, — po pauzės, 
— du... 

Norkus dabar spoksojo į leitenanto veidą ir visai 
nesiruošė praverti lūpų su taip karininkui laukiamu 
prisipažinimu dėl ginklo. 

Po geros pauzes pasigirdo prislopintas leitenan-

vo minčių Norkus neišdavė nei žodžiu, nei veidu. Pa
sistengė netgi pavaizduoti išsigandusį. 

—Lauksiu: vienas, — ėmė skaičiuoti leitenan
tas, taikydamas pistoletu į Norkaus kaktą. — du... 

Norkus stovėjo prieš karininką už trijų, trijų su 
puse metrų su ta rba rankoje, apdrv žusiai3 kailiniu-

— Du su puse, trys..., — Ir tuo pat metu drioks
telėjo šūvis. Kulka prašvilpė aukštai v i rš Norkaus 
gaivos, sudegusio parako dalelės a r oro srovė nepalietė 
jo veido. Norkus net nekrūptelėjo, pokštelėjus šūviui, 
tik stipriau sukando dantis. 

Abu kareiviai, stovėdami ant tiltelio a ts i rėmę į tu-

— Nepataikiau. — ta rė leitenantasir, tars i apgai
lestaudamas savo nesėkmę isteriškai nusikeikė. 

Norkus stovėjo, tylėjo ir žiūrėjo į leitenantą taip 
pat , kaip ir pirmiau. 

— Turi ginklą ar ne? — nebe pirmą kar tą teira
vosi lei tenantas. 

— Ne! 
— Dabar nebeprašausiu pro šalį, liaudies išpera! 

Sakyk, kur ginklas? 
— Netur iu! 
Lei tenantas vėl nusikeikė, nuleido ginklą, pribėgo 

prie Norkaus, pagriebė už smakro, papurtė jo galvą 
į šalis ir pro sukastus dantis iššvokštė: 

— Bėk iš čia, šunsnuki! 
Norkus vykdydamas įsakymą, pabėgo kelis žings

nius, užšoko an t kelio pylimo ir sustojo arti kareivių. 
Leitenantas ėjo jam iš paskos jo jau išmintais pėd
sakais ir sagstė pistoleto dėklą. 

"Nevykęs dramos ir gal tragedijos ak ta s baig
tas" , pagalvojo Norkus. 

Į daržovių rūsj 

Paėjus porą kilometrų ir pasiekus gretimą kaimą, 
grupelė užėjo į vieną vienkėmį. kur rado besėdinčius 
prie krosnies Lv., o prie stalo sargybinius. Nedidelė 
grįčiukė buvo pilna dūmų. nes visi. neišskiriant su
imtųjų, t raukė suktines. Prie jų prisijungė ir vėliau 
atvykęs Norkus su palyda. Cia pasėdėjo apie valandą, 
kol sulaukė da r vienos kareivių grupės, vadovaujamos 
irgi leitenanto. Jie su savim atsivarė daugiau ir įvai
resnių areštuotojų būrelį: du vyrus, tris jaunuolius 
ir dvi merginas. Tačiau Norkus nei vieno nepažinojo. 

kais, eena ausine kepure, kelias dienas neskusta barz- \ rėklus, susidomėję sekė savo vado išmones. I iBui iaugiaųį 
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GRAŽUS SOLISTĖS 
JUOZĖS AUGA1TYTĖS 

PAGERBIMAS 

Gegužės 1 d. Sv. Andriejaus 
parapijos salėje buvo paminėta 
Juozės Augaitytės, Lietuvos ope
ros -scJrctės, visuomenininkės, pe
dagogės 70 m. amžiaus sukaktis. 
Juozės Augaitytės veikla gana ša
kota :Lietuvoie jį plačiai reiškėsi 
Kauno ir Vilniaus operose, dai
nuodama žymias partijas, Vokie-
tJjo> su koncertais apkeliavo 
tremtinių stovyklas, o Ameriko
je be koncertų dar gyvai įsijun
gė f visuomeninę veiklą ir savo 
dainavimo studijoje paruošė ne
mažai dainininkių. 

| nedidelę, bet jaukią, gražiai 
išpuoštą salę jubiliatės pagerbti 
susirinko 140 žmonių. Svečių tar
pe buvo J. Augaitytės gerbėjų ir 
iŠ Baitimorės, New Yorko, Cam-
den, Delran, Ocean City ir kitų 
vietovių. Plačios apimties pager
bimas susidėjo iš trijų dalių: iš-
ktfcrringos vakarienės, akademijos 
ir koncerto. Snieguolė Jurskytė, 
Lietuvių moterų klubų federaci
jos Philadeiphijos klubo iždinin
kė, pasveikino susirinkusius ir 
kvietė pakelti Šampano taures so-
leniztntės garbei. Po to gražiai 
nuskambėjo Ilgiausių metų. Kun. 
Kajatonui Sakalauskui sukalbė
jus maldą, prasidėjo vakarienė ir 
pašnekesiai. 

Akademija prasidėjo dr. E. 
Armanienės, viešnios iŠ Bakimo
rės kalba. Viešnią klausytojams 
pristatė Rima Mironienė. Prele
gentė kruopščiai paruoštoje, gerai 
išmąstytoje kalboje labai gražiai 
apibūdino Jubiliatės gyvenimą. 
Buvo paliesta solenizantės vai
kystė, jaunystė, jos dainos talen
to pastebėjimas muzikų S t Šim
kaus bei J. Žilevičiaus, studijos 
Klaipėdos konservatorijoj, gilini
masis dainos srityje Italijoj, dar

bai Kauno ir Vilniaus operose, 
koncertinės kelionės užsieniuose, 
veikla Vokietijoj ir Philadelphi-
joj. Iš Juozės Augaitytės gyveni
mo buvo įdomus tas epizodas, 
kad ji 1941 m. kovo mėn., Čiur
lionio chorui Vilniuje švenčiant 
metines, padainavo S t Šimkaus 
Oi greičiau, greičiau, kurios pa
baiga skambėjo: Tebūna laisva 
Lietuvos šalelė, tebūna laisva vi
sa Lietuva. Publika sustojusi dai
nininkei sukėlė nepaprastas ova
cijas. Juozei Augaitytei pasišali
nus nuo scenos, tuojau prisista
tė politrukas ir labai griežtai įspė
jo, kad daugiau tos dainos nebe- j Juoze Augaitytė. 
dainuotų. Tų pačių metų gegužes 

Buvusi Lietuvos operos soMstė 

mėn. Vilniuje, universiteto salėje, į deracijos ir New Yorko klubo. 
ji tą pačią dainą vėl pakartojo, Koncertinę programos dalį atliko 
ir antrą kartą kilo didžiausios keturios J. Augaitytės mokinės: 
ovacijos. Už tai buvo įtraukta į Genė Ugianskienė, Ona šalčiū-
išvežamųjų sąrašą. Paskaitininke Į nienė, Ona Pliuškonienė ir italė 
pažymėjo, hatd sukaktuvininkė j Anna Del Borrello. Koncertą lie
jau gimdama atsinešė gražų bal
są, malonų būdą ir gilią meilę 
artimui. Baigdama dr. E. Arma-
nienė palinkėjo jubiliatei geros 
sveikatos, sėkmės darbuose ir il
giausių metų. 

Buvo gauta gausybė sveikini
mų, kurių dalį perskaitė R. Mi
ronienė. Sveikintojų tarpe buvo 
Philadeiphijos bei apylinkių or
ganizacijos ir nemažai pavienių 
asmenų. Telegramomis bei laiš
kais jubiliatę sveikino ir žynrieir 
mūsų muzikai bei kai kurie kul
tūrininkai: prof. J. Žilevcius, Sta
sys Baras, Vincė Jonuškaitė - Les-
kaitienė, Vytautas ir Kotryna Ma-
rijošiai, Irena ir Andrius Kupre-

tuviškai pradėjo Del Borrello — 

nfo i i op. "Malam* ffoffetffr'* 
Ugianskienė Un bei di, Vedre-
(Puccini), Del Borrello — Voi 
lo sapete iš op. "Cavalteria Rus-

ftfcana" (Mascagm)'. Toliau sekė 
j Ugianskienės k Del Borrello du-

3 etas — B~ik*me draugai i! op. 
j "Die Fledermaus" (Strauss). 
Koncertas buvo baigtas visų ke

l i tūrių dainininkių kvartetu — 
i Vaidthrtės i š ' op . "Birutė" ( M 

Petrausko). Labai gražiai nu
skambėjo Un- bei di, Verdamo, 
Būkime draugai - ir Vaidilutes 
(Šalčiūnienė, Ugianskienė, Del 
Borrello ir Pliuškonienė). Solk-' 
tems akompanavo Gladys Leigk 

Visos keturios dainininkės sa
vo mokytojai Juozei Augaitytei 
įteikė krepšelį gėlių. Snieguolė 
Jiuskytė padėkojo visiems bet kuo 
prisidėjusiems prie minėjimo ruo
šimo. 2odį tarė ir sukaktuvinin
kė Juoze Augaitytė. Ji nuošir
džiai padėkojo Philadeiphijos 
moterų klubo (jam solenizaniė 
pirmininkauja jau 10 m.) na
rėms už malonią staigmeną — 
tokio gražaus pagerbimo suruoši
mą, soKstėms už puikios progra-

C L A S S I F I E D G U I D E 
*#»< 

I E A K O N U O M O T I 
I I « II • ! • • • • • » • 

Dviem suaugusiems reikalingas 5 
ar 6 kamb. butas Marquette Parke. 
Pasiūlymus skambinti 434-4062. 

B E A L E S T Ą 

BBNIMMM MA — POB KENT 

M. A. $ I M K 0 S 
j REAL KSTATK. >OTABY PTTBUG, 

- Į rx ooacE TAX STCRTTCE 
i*58 %. Mapteirood, trt. * S - V « 

IŠNUOM. švarus moderniškas 3-ją 
kamb. apsild. butas ramioje vie
toje. Suaugusiems. Šaldytuvas, vi
rimo pečius, kaštas vanduo 64 ir 
Talman. $155.00 mėn., tel 904-3132 

M I 8 C E L L A N B O C S 

mos koncerto metu atlikimą, dr. 
Oi mergytė (VI. Jakubėno). G. E. Armanienei už gražią kalbą 
Ugianskienė padainavo Tykiai, į visiems atsilankiusiems jos pa-
tykiai (B. Budriūno) ir Akimis g e r ^ « j i o brangaus vakaro aš 
tau parašysiu (G. Gudanskie-'nepamiršiu iki mirties", baigda-
nės) , O. Šalčiūnienė — Pamy- a a_ p l e i skė jubiliatė Juoze Au-
lėjau vakar (St. Šimkaus) ir m i- gaitytė. ' 
pės (V. K. Banaičio), O. Plius- * p0 oficialiosios 'dalies šėke šo-
konienė — kas bernelio s u m i s t y - ^ i r daluiirnaais vakaro ispū-
ta (B. Budriūno) ir Gegužės žie- f džįafc 
dai (S. Romberg). Toliau sekė 
duetas — Šalčiūnienė ir Pliuško- ' 
nienė maloniai klausytojus nu
teikė daina Laukiu vis (St Gai-
levičiaus). Pirmąją koncerto da
li baigė Del Borrello — The! 
Spanish Giri (Di Chiara). Klau 

Br. Vaskatis 

ŠTAtJAS OKfclNARAS 

Popiežius Paulius VI paskyrė 
vengrą vyskupą Komei Pa taky 

sytojai pastebėjo, kad Šalčiūnie- Į ***& Qy°T ordinaru. Naujasis 
nė ir Pliuškonienė daro ž y m j ą ; Gyor vyskupas Pataky y r a 56 

vi.ciai, B r ° " 1 U S B ^ . U " a S ! J ^ ° - i pažanga; jas dažnai girdime p a - " - ™ * *™*™* Nuo praėjusiu 
mmas ir Elena Kačinskai, Ma- . * imuJe ^ t ų vasar io Mėnesio j is buvo 
maičia., Alfonsas Mikulskis, Jad- £ ^ i š g i r j G y o r vBskupijos apaštalinis ad-
2 £ E f i ^ J K H V S j : U o m e k a u k a s iš įvairiu ariju J O r a t o r i ų * . T a * pa t Ven-

Del Borrello ir Pliuškonienė pa-! g n j o p P a š a u * VI paskyrė ku-
dainavo ariją iš op. "Piky da- fnig* L a a d o Tsth Veszprem 
m a " (Čaikovskio), Šalčiūnie- • vyskupo Kadar vyskapu pagel-
nė — Kodėl iš op. "Lakmė" \ bmfe&H. Naujasis Vessprem 
(Delibes), Pliuškonienė — Ha-!*yslrapas pegeftmiBkas Laszlo 

talis Žukauskai, Birutė Pūkele-
vičiūtė ir kiti. Dvi sveikinimo te
legramos gautos iš Vilniaus: valst 
teatro balerinos Alodijos Ruzgai-

3 0 0 O O O 0 0 O O O O Č O 0 O 0 0 O 0 O O O 0 0 O 

K AM y R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau 1? naujai treneriu Yourfaa, 
Mrtverm ir aaajaa liftas. Jreoain 
kambarius rČsy. Dažau. 

aSgmas, teL 778-0838 po 8 v. vafe. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

ie<* — aa<* — *»*> pitr—- «MJJMĘ 
a* *J>iMo.lrt tvm. t#aa** it nacaasu-

Taip pat 4arosn} V KHTiMAl, 
OTMtNTŲ Iškvietimai, pūdomi 

P U K T Y B S ^ PRASYMAJ Ir 
Mtofc! blankai 

F R A U 2 A PO L ! S 

Prrkh Pe!n!ng-J5 Namus 
Uoknos apanmeminte. i-ių ank*-

tų nrttras. Marąuette Pke. Ganslta 
$12.0(KS metams pajamų. Perltat u2 
$65.000. 

po 6 kamb. 2 auto mBro garažas. 
Arti vienuolyno. $28,80t>. 

mas arti Marąuette Pko. baSnyčioB. 

• kamb. maras. Galima nuomoti 
pajamoms. T vakarus nuo C&tlfofnia. 
Maronette Pke. S2S.3M. 

Platus komercinis sklypas. Blokas , 
m » 9r. K»ržiaT» H^onUiBs. Pijras-

Tvirtas — erdvus a kaafe. bM 
tow. Tinka afdelel Seimai. $81,08* 

Gražus 2-Ją bota maras. AtsMri 
gsizo Sildyaiat Garažas. DO Ugom 
nar<hioda n* $27,600. 

• Į sa paikianrian 15 metu J-Ju 
aukštų mUras. % Šildymai, po 2 TO 

HELP WAN*nBD — VTEAI 

SNEARMAN WAJTED 
— Also — 

FOLISHES AND BCFFE£ 
Fto mlld and ataialess steei 

•heet metai. 
Cjood Compaay b«iefits. 
Pbid vacation. Insurance. 
Cksoot trorking coaditious. 
AKLE SrSTEMS, INC. 

1875 Gaeeabai, Eik Gvove VlBatie 
r - a i rr 64#-88«« 

An BajHi Opportu Emplorer 

M M M H teislogas vyras, pensinin
kas (dypukas), pad^t prižiŪTėti 
nuosavybę. Vieta labai graži, prie 
ežeror. cZfMrm* žuvauti ir maudytis. 
Gražus butas. Atlygins už atvažia-
van© Klaidas. Skaabint teL -— 

1 (§16) 46»-3673 
• 

Maintenduce Mechank 
GENERAL MACHTNERY REPADC 

Mušt be abie to Are Weld prof iciently 
n*es. Specialisto statytas negalHat pi- f bt atr pOsitiOBs. Experienced in trouble 
nfeu už prabanga. 

' Jū 7,fW. 
Marąuette Pke. 

rry»-»-« 

TELEVIZIJOS 
M f 0 L ? !f I S T Y 

s-;*rv>rtcw r/ jL+t%muM 

P a a v i m a * 's a^syiia* 

M ! G L I N S S T V 

NAMŲ APŠILDYMAS 
TU—n «r«mx » r<i*«ia nanjai pe-

Hu». P%na« e;-n^»t; .A.OjrfS ux-̂ *:Tiini 
fr pgydirtr •¥* tlnju. Idwra vm»ien« 
tfktytuvna Kreiptis — 

A BA.VYS — teL U7-«80« 

VALDIS REAL £STATt 
ttiih y- :iAx »t. it-t t h *. rzm 

L £ M C N T £ 

p - <ft įQ Q Qn 

PETER'S REALTT 
te, — 251-6675 

sltooting Efeetrteai, Air. Hydrauiic 
Systesas. 50 years old Company. 

Appiy m Person 
• M M .^j.N.itETE PROBUCTS 
asui H KJT+ZC v,i. Prankim Psrk 

n£X,t W AVTtX '•T..: nares 

Ivatrtu ĮjrtAMj pa^iriakizoM ••> 
J mčjflj Madeilo. 

CRYS1AL LAKE 
ER APYLXN"K£St 

y a n a : — Bi/nuu — Sklypai 
Žemė :• ^ r av imu i 

00&MOS PABCELff EXPSZ&S 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 

tės ir Emilifos Ambrazienės. Įdo
mūs s\eikinrmai buvo LMK Fe- banera iš op. "Carmen" (Bizet),1 Toth y ra S4 metų amžiaus. J is 

iki Šiol klebonavo viešame an-
ghakasrri miesteryje. 

SM1 W tttb 3t^ Chkaueo 111. M * » 
TeL WA &-27S1 t»t-SS20 

V. VakntteM 
i » n u n r i i M » > • » • > • < 

lUUililUUIUUUUI 

V A L O M E 

E S S E X - C O S T E L L O 
B E A L E S T A I E 

Uima Kl^eriene 
OHso tel. 312—689*6681 
Namų teL 815—459-3758 

j I I l l l l I lf tl> COUNTER OiKL 
ANO BAGGER FOR CLEANERS 

Wfdk lrttte teowted»e af stfwing. 
7~x-^'- iecSiiory. Good pay, good 
SCar.; ijd gooc i«ighborbood-
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S. Western Aveaue 
Tel. 737-2384 
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Detroito Lietuvrų Kultūros 
klubo valdyba, įvertindama JAV 
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Lietuvių vežimas JAV 200 m. sukakčiai paminėti didžiausiame pasauly parade Detroite, vežimo projektą 
paruošė dail. Kristina Kutkutė. Meniškai apipavidalino Mykolas Abarius ir Jurgis Baublys. Tautinę vėliavą 
pasiuvo Pranutė Televičienė. Techniškus darbus at l iko: Lietuvių Bicentenial k-teto p-kas Jurgis Mikaifa. 
Mykolas Abarius, Juozas Augaitis, Antanas Grinius. Juozas Kirvelaitis, Vincas Rinkevičius, Bronius Tata-
rūfcas ir kiti. Vežimą paskolino kontraktorius Stasys Geldys. Ant vežimo lietuvius atstovavo: komiteto na
rė stud. Gintė Damušytė. kanklininkės Aida Peterso naitė, Žiburio Aukštesniosios lit. mokyklos šių metu 
abiturientė Asta Šepetyte ir Karina Panavaite ir Žiburio Aukšt. lit. m-los abiturientė Rita Neverauskaitė ir 
mok. Taura Zarankaitė, Gintas Zaranka. Vidas Neverauskas ir Virgis Kasputis. Nuctr. Indrės Damušytes 

[mas y r a mfeų visų ^n»nyV^. i [ri r IIIM1I , , 
, garbes ir rjasii^lžiaviino reiiki- \ « A « J A NORElKIENft 
Inys. Koncertas parodys sveti-Į V»T A m s tUKA 
jnriesiems, jog lietuvių t a u t a y - Į SlUMTlNiAi j LliTUVft 
ra aukštos kultūros, tautinio 

J bei politinio subrendimo reiškė-
j i a ir užtarnautai siekia tautai 

ir kraštui laisvės. 
] Per kultūrines apraiškas Mes 
i lengviname kelią politinei veik-
flai. Tad neapvilkime koncerto 
j rengėjų, parodykite mū3ų gilų 

supratimą apie Amerikos kraš
to laisvę ir jos jnašą j tautų 
laisve. v iu\s.un 
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FREEMAN REAL ESTATE!; 
710 Rector 

HOT SPRINGS, ABK. T1981 
TeL (501)—321-3833 

Brokeris DON FREEMAN 
Agentas KATHY BAKE* 
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BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDU0SIT 
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ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 
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IROITO ŽINIOS 
( A t k d t a iš 2 pusi.) 

nuvažiavimo. Būtų gražu, kad 
vieni kitiems šituo atveju padė
tų* pasisiūlydami juos nuvežti. 
Taip pat vaikai, kurie bus kon
certe su tėvais, galės sėdėti su te

tas, nes bilietai nenumeruoti , bet 
grupuoti pagal kainą sekcijomis! 

Stasys Sližys 

200 M. SUKAKTIS 

Didžioji šio krašto šventė Bi-
centennial, Detroite btrvo mini
ma š.m. gegužės 2 d. Nežiūrint 
blogo oro, paraduojančių ir žiū
rovų buvo it ūksiančiai. Tautybių 
platformos, su daugybe origina-

vais kartu, nors jie ir bus su ,pa-1 lių ir simboliškų pasipuoši 
pigintais bilietais. Lituanistinių m ų šauniai riedėjo Woodward 
mokyklų mokiniams su grupių | gatve. Jų priskaitoma vtrš 250. 
vadovais, bilietai tik po du 
dolerius, nes norima, kad moki-

Nemažay skaičius orkestrų, be 
rods apie 50, lydėjo paraduojan-

nšai kartu dalyautų ir pajustų ] čius iškilmingais muzikos jrar-
mūsą tautinio meno grožį. Pra- ! gaiš, liudydami šio krašto didy-
šome nesivėluoti, nes koncertas be. garsą ir galią. 
prasidės lygiai 3 va i p.p. Anlt* j Siame didingame parade lie-1 buvo rašyta, kad platforma pe
čiau atvykę gausite geresnes vie- ' tuvių, vežimo nesimatė. Kas atsi- ' siaukeiėj sugedo. 

tiko, kodėl lietuviškasis vežimas 
nejudėjo. Reikėjo juodbėrius žir
gelius užkinkyti ir neišeiti iš ri
kiuotės paraduojančių vežimų iš
kilmių momente. 

Šios šventtės pasiruošimui bu
vo renkamos aukoS, lietuviai ne
atsisakė — aukojo. Moterų są
jungos 54 kuopa skyrė 25 doL au
ką, su viltimi paraduojančių ei
lėse pamatyti lietuviškumo sim
boli ir paliudyti dėkingumą 
šiam, mus priglaudusiam, kraš
tui. 

Laukiame lietuvių Bicenten-
nial komiteto pasisakyme. 

.Sąjungietė 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DR. A. KAMONO 

FOTO P A R O D A 
KLNLMV MOKYKLŲ 

KONFERENCIJA CHICAGOJE 
Etninių mokvklų ir studijų 

Chicago Lawn bibliotekoje bu- konferencija įvyks Chicagoje 
vo išstatytos 63 nuotraukos, sekmadieni, gegužės 23 d. 10:30 
gražiai ir skoningai A. Ramono _ 2 : 3 0 v. Spertus College of 
įrėmintos ir švariai techniškai J u d a i c a patalpose, 61S S. 16-
atliktos. chigan Ave. Konferenciją ren-

_ . ... . ' gia JAV finansuojamas etninių Fotografijos menui nebuvo v . . . - „ j j JTT" •" . grupių švietimo priemonių ruo-duodama didesnio respekto. bet f. , . , v^ . . . *\ simo projektas, kurio darbe paskutiniam desimtraetv buvo . . ' , . ,. *•", dalyvauja ir LB Švietimo tary-
issikovota daugiau dėmesio. Be 
abejo, yra sunku atskirti tikrai 
gerą, meninės vertės darbą nuo 
gražios nuotraukos, kuri yra 
sentimentali. "Čia mano dėdė 
Petras, čia iš kelionės į Lietuvą, 
RĄoaą, Havajus". Labai daug 
žmonių keliauja, visi turi foto 
aparatus, visi fotografuoja — 
ir visi po to rodo nuotraukas ir 
skaidres. Tokiam antplūdyje la-L*" 
i----- --, • - . . _ . . - , ' lituanistines mokyklos bai sunku atsijoti gerą grūdą . * , ~ ^ reacnon nusiųstų savo atsto-nuo pelų. ' , _ ^ *^ * vus. (pr.) 

Kas liečia darbus Algirdo Ra
mono, tematikos atžvilgiu jie 
galį būti suskirstyti į kelias 
grupes. Nuotraukos žmonių, mi
nios, grupių, senių ir vaikų kas
dieninio užsiėmimo scenose. Ir 
čia sunkiausia, kad nuotraukos 
būtų.. kūriniai, o ne iliustraci
jos i& geografijos vadovėlio. A. 
Ramonas išeina laimėtoju — 
minios judėjime jo nuotraukos 
yra gerai kompoziciškai išspręs
tos, . kondensuotos, neperkrau
tos ič turinys neužgožia formos. 

Nuotraukose kamera sugauna 
ir užregistruoja ne tik vaizdą, 
bet ir psichologinę nuotaiką. 
Plunksnuotos palmės ir saulėly
džiai fantastiškose salose nėra 
vien tik vaizdeliais iš atviručių. 
Gamtos grožis, giliai jaustas ir 
apgalvotai perkeltas į paveikslą, 
sukelia žiūrovui ilgesį, ramybę 
ir nerimą. 

ba. Programoje įvairūs val
džios pareigūnų ir projekto 
vadovybės pranešimai. Regis
tracijos mokestis 1 dol. Dau
giau žinių gaunama pas projek
to koordinatorę Raria Markus, 
tel. 996-8591, arba pas Uetuvius 
— Modestą Jakaitį, tel. 259-
7877 ir Antaną Dundzilą, tel. 
434-8382. Pageidautina, kad 

konfe-

VTNCAS KBfcVĖ 
ATEITININKŲ 

PA>nj>KS>IINTME 

Chicagos ateitininkai sen
draugiai gegužės 7 d. Jaunimo 
centro kavinėje suruošė vaka
rėlį - pasilinksminimą. Jaukio
je kavinės patalpoje buvo pui
ki proga praleisti vakarą pa
sivaišinant, pasikalbant su pa
žįstamais ir pasišokant. Ypač 

Ir trečioji grupė — tai nuo-

C H I C A G O J E 
SPROGO BOMBA 

Jerry Sharko's restoranui, 
4 o 5 W- Ogden Aye., Li&ie, I1L, 11 
Chicagos priemiestyje, trečia
dienio rytą sprogusi bomba pa
darė apie 5.000 dcl. nuostolių,' 
bet svečių aptarnavimas vyko 
be pertraukos. 

NARKOTIKAI IR MDRTYS 
0 

Policija skelbia, kad Chicagos 
apylinkėse padaugėjo nužudy
mų, turinčių ryšio su narkotikų 
plitimu. 

būtų padidintas. 
Dirbantiems LF įstaigoje pa

sitaiko ir kitokių kurjozų. 1974 
m įnašą įmokėjusi moteris pa
prašė grąžinti jį daugiau negu 
metams praėjus. Motyvas, kad 
padariusi klaidą, nes norėjusi 
mokėti Balfui. Esą, niekas jai 
nepaaiškinę, kad mokėjusi Lie
tuvių fondui. LF-do pareigū
nus vadino sukčiais. Kai rei
kalas buvo išaiškintas, padavė 

Šį šeštadienį, gegužės 15 d., jkutinių kelių dienų laikotarpy- ranką, atsisveikino ir išėjo. 
9 vai. ryto Jaunimo centre pra- \ je. Štai geros valios lietuvis j Tokiais keliais keleliais Lie-
sideda metinis Lietuvių fondo Bernardas Pūras susirado LF tuvių fondas sparčiai žengia į 
narių suvažiavimas. Suvažiavi- talkininką zurn. A. Juodvalkį'. antrąjį milijoną dolerių. Žen-
mas vyks nebe įprastinėje buv. ir per jį fondui įteikė 200 dol. gia vadovaujamas pasišventu-
Čiurlionio galerijoje, bet Jauni- j įnašą. Gegužės 8 d įvykusiose! sių žmonių, dirbančių su dide-
mo centro didžiojoje salėje po; veiklių lietuvių jaunuolių —! Uu pareigos ir atsakomybės 
Mišių už gyvuosius ir mirusius ateitininkų D. Stončiūtės ir I jausmu. Šį šeštadienį į šuva-
fondo narius jėzuitų koply- Alm. Kuolo vestuvinėse vaišėse; žiavimą susirinkę gausūs fondo 
čioje. ! jaunosios motina L Stončienė j nariai apie LF-do veiklą suži-

Gegužės 6 d įvyko LF valdy- ^ u jaunavedžius įrašė į LF-dą; nos viską, kas jiems rūpi, o 
sendraugių bos priešsuvažiaviminis posėdis.j« 200 dol. įnašu Vestuvėse klausimuose ir diskusijose galės 

skyriaus vadyba,, kurios veiki šalia valdybos narių posėdyje dainavę sveč ia^ kurių tarpe išsiaiškinti tuos klausimus, ku-
u ^ ^ b m g u s sumanymus re- dalyvavo LF tarybos pirm. dr. * • » « » v-bos pirm. dr. A. * jiems dar neaiškus. Suvažia-
a ^ o ? a n t i ^ n i n i n k r y r a Al-'G. Dalukas, buv. tarybos pirm. | Razma ir skirstymo komisijos j v i m o posėdžiai baigsis kaip tik 
dona Zailskaitė, atėjusiems pa- dr. J. Valaitis, revizijos komisi- P ^ * į K - ^ " ^ S* j t u o ^ k u , kad visi norintieji su-
smnksminiman patelkė ir retokos pirm A. Grina. Posėdžio*81 nutiko nuo^dziom^ ova- S D ė t u j Chicagos Lietuvių ope-
gerumo programą. Programos' metu dar kartą buvo peržvelg- i "jonus. Partozanų kovose zu- r o s šeštadienio vakaro spek-
S v T 4 v i e n T S u n e r i s , ^ joj ta tarybos nustatyta suvažiavi-1vusio zurru Juhjono Buteno at- t ^ VL Rmjs 
pilnai tokiai progai pakako.!mo darbotvarkė, aptarti k a i ! — akademijoje gegužes 9į 
Svarbiausia, kad programa kurie technikiniai klausimai, d. gausi publika taip pat dėjo į — Niekam netikėk — nie-
nebuvo atkištinė. o kruopš- Tikimasi, kad suvažiavimas, ku-į aukas, kad žuvusio Lietuvos, kas neapgaus. 

0v. šeimos vilos administratorė sesuo Mary Clemencia priima specialų 
atžymėjimą Įstaigai už saugią seneliu globą. Nuotraukoje matyti Jack 
Donahue, Sterling Bassett, seselė adminstratorė ir Donald Kent. Atžy-
mėjimus įteikė Chicagos Katalikų globos vadovybė. Sv.. šeimos vila yra 
Lemonte, prie 123 st. Joje gyvena 106 seneliai. 

IJETUVIŲ FONDO ĮNAŠAI DAVĖ 
GRYNĄ PELNĄ 

čiai ir sąžiningai parengta. Ją ' r iam pirnuninkaus dr. J. Valai 
atliko aktorė Nijolė Martinaity- j tis, bus vienas iš gausiausių, nes 

traukos pro kurias praeinam ne- t*. Ji paskaitė ištrauką iš šiuo metu LF turi 4,086 narius 
pastebėdami. Tai formos ieško- Vinco Krėvės "Raganiaus". Pa-]ir l,13o,087 dol. pasu. Vien 
jimas, prasmės ir pusiausvyros.' skaitė spalvingą, žmogiškos šiais metais, dar j ^ ins neipusė-
Nuotraukose paprasčiausi objek kaimo biuties ir įtampos kūpi- jus, į LF iplauke 23,796 doL, t. 
tai, surūdyjusios spynos, pūvan-ną epizodą apie kleboną "2e- y. 12,011 dol. daugiau negu 
čios virvės, ledo žvakės, druge- maituką" ir dzūko Grigo šei- praėjusiais metais per tą pati 
lio sparnai. Tie paveikslai, tur-;™* ištikusią nelaimę, kuri bai- laiką. 
būt. patys įdomiausi. Jie sukę- gėsi pagaliau laimingai. Akto- Posėdžio dalyviams buvo pa-
lia džiaugsmo, žavi paprastumu į rė ne tik Krėvę paskaitė, bet 
ir technišku atlikimo lengvumu, i tiesiog balsu suvaidino ryškiuo-
Viską apžvelgus, reikėtų pasą-(sius epizodo charakterius, Mau- Želvio, 

kyti, kad A Ramonas yra me- sytojuose sukeldama pasigėrėji-; egzistavimo pradžios iki a ų die 

didvyrio atmintinis įnašas LF-de lietuvių patarlė 

teikta įdomi apyskaita, pa
ruošta finansų sekretoriaus P. 

Nuo pat Lietuvių fondo 

niniKkas, ir reikia tikėti, jis ne
nustos fotografavęs, nenustos 
ieškojęs, bręs ir stiprės. Su juo 
dar daug kartų pasimatysime 
naujose parodose. 

D. švedas 

-

MIRĖ AUSTRALIJOJE 

*&• * * M t 

mą. Buvo tai kartu visiems ir^nų fondas pajamų turėjo 
487.189 dol., taigi 6.7% nuo tu
rimo kapitalo, kai tuo tarpu 
bankai ar taupymo bendrovės 
tada mokėjo tik iki 5%. Ad
ministravimo išlaidos per visą 
fondo gyvavimo laiką pasiekė 
132,338 dol. — 1,083%, skirs-

linksmas ir šventinis vakaras. 
kz. 

. 
LIETUVIŲ TELEVIZIJOS 

VALDYBA 

Lietuvių Televizijos valdybos 
posėdis įvyko praėjusį ketvu-- ^ ^ m ^ _ 
tadienį LT patalpoje, kur l ^ b ; ^ „ B ^ k ad šiuos 
m. valdyba pasiskirstė pareigo-; ^ . ^ ^ ^ ^ n a r į a i fr 
mis: Anatolijus siutas - pro-; u visuomenė bus 
gramų pirm ir vedėjas J u s t * . , * ^ t e n k i n t L 

- j 
į gančių deimančiukų kad ir pas-

~Atk 

nas Šidlauskas - valdybos! ^ ^ f < j n d o y e i k l o j e ^ 
pirm. Edmundas Vengianskas' ^ ^ g r a ž i ų i r ^ 
— vicepirm., Pranciška Slutie-
nė — kor. sekretorė. Edmun-i 
das Radavičius — protokolų se
kretorius, Jonas Indriūnas — 
iždin., Ona Nauretkienė - ka
sininko padėjėja, Charkt P. 
Kai — teisių patarėjas, Stasys 
Patlaba — korespondentas, 
Mindaugas Stakėnas — ūkio 

- .A a. Jonas Baškys, tau
rus lietuvis, gegužės 7 d. mirė. 
Jonas Baškys buvo gimęs Šiau
liuose 1925 metais. Ten augo ir 
mokshis ėjo. Pasibaigus II-jam 
Pasauliniam karui, likimas nu
bloškė Vokietijon. Metus lankė 
Luefeecko lietuvių gimnaziją. 
Buvo geras sportininkas. Žaidė 
futbolą už Ansbacho "Žaibą", 
už I-ją sargybų kuopą, Zeligen-
štato lagerį ir už Lietuvių rink
tinę esančią Vak. Vokietijoje. 
KrepSinyje buvo kietas gynėjas, 
žaidė Vokietijoje, Italijoje ir 10 
metįisgynė Melbourno "Varpo" 
spalvas. Ilsėkis ramybėje, mano 
drauge — toli nuo tėvynės, o 
kurią taip norėjai matyti. Tegu 

nevičių sekretoriauti, kuris 
perskaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą. Protokolą susirin
kimas'priėmė. Valdybos nariai 
padarė pranešimus. Iš prane
šimų matyti, kad sąjungos vei
kla buvo gyva, naudinga, at-

yedėjas, St. Lukoševičius — [skaitomybė vedama tvarkingai, 
ūkio vedėjo padėjėjas, Pran
ciška Šlutienė — parengimų 
vedėja ir Eleonora Lukienė — 
parengimų šeimininkė. 

Stasys Patlaba 

UETUVTŲ PENSININKU 
SĄJUNGOJ 

Lietuvių Pensininkų sąjungos 
metinis susirinkimas įvyko ge-

narių skaičius auga. 
Rinkimai praėjo tvarkingai, j • 

l valdybą išrinkti: Juozas Skei- t 
vys, Stasys Vanagūnas, Juozas | 
Blažys, Kazys Karazija, Povi
las Buraeikis, Antanas Balčiū
nas ir Aleksandra Šleinienė. 
Kandidatais: A. Benediktavi-
čius. M. Cicėnienė ir Kostas 
Petrauskas. J revizijos komisi
ją: Kostas Petrauskas, Leopol-

gužės 5 d. Gage Parko Field- das Mūrelis, ir Ona Karosienė. 
houso salėje. Pirm. Juozas Valdybai linkėtina darnios veik-
Skehrys, pradėjęs susirinkimą, i los, siekiant sąjungos narių 
pastebėjo, kad šis susirinki- į gerovės. Įstojo keli nauji na
mas yra labai svarbus, nesįriai: VL Mikutis, A. Gulbinie-
renkama nauja valdyba dviem į nė, O. Kryževičius, Vyt. Vit-
metam. Paskaitė susirinki- j kauskas, Emilė Meiii8,V. An-

Šią metų vasario mėn. 26 d. po ilgos i i so . mirus n«ū>u 
brangiam tėvui ir seneliui 

A. f A, 
Provizoriui Steponui Nasvyčiui 

mes nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, pagerbusiems velionį savo atsilankymu, papuolu
siems jo karstą, gėlėmis, paaukojusiems lietuviškai spaudai ir 
org-joms, užsakiusioms už jo vėlę šv. Mišias, dalyvavusiems 
atsisveikinimo minėjime, bažnyčioje ir palydėjusiems Į kapus. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir orga
nizacijoms, žodžiu, laiškais ir per spaudą, pareiškusiems mums 
užuojautą. 

Ypatingai dėkojame lietuviškai spaudai: Dirvai, Draugui 
ir kitiems laikraščiams, prisiminusiems velionį, jo laidotuves, 
aprašiusiems jo g>^enimą ir per jo ilgą amžių nuveiktus dar
bus Lietuvybei. 

Tokia pat padėką reiškiame daktarui A. Butkui pravedu-
siam minėjimo aktą, PLB garbės pirmininkui S. Barzdukui, mu
zikui A. Mikulskiui, prov. K. Mažonui, dr. K. Pautienių;. Apyl. 
pirm. J. Malskiui, Alto atstovei Ing. Bublienei, LTS atstovui K. 
Karaliui pasakiusiems ats'sveikinimo kalbas ir ypatingai visam 
Čiurlionio Ansambliui, kurį velionis taip mylėjo, už giedojimą 
atsisveikinime akte. 

Nuoširdi padėka Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos para
pijos kunigui J. Kidykui, pasakiusim per pamaldas prasmingą 
pamokslą ir palydėjus'am velionį j kapus. 

Apgailestaujame, kad neturime galimybės įvardinti visų 
asmenų ir organizacijų aukojusių ir pareiškusių paguodą. Su
aukoti laike la-dotuvių $360.00 yra pasiųsti 16 Vasario Gimna
zijai. 

Liūdintys dukterys: Birute Smetonienė 
Aldona Augustmavičienė 

sūnūs: Algirdas Nasvytis 
Pijus Jaunutis Nasvytis 

su šeimomis ir artimaisiais 

^iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiimniiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii^ 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IX KITOMIS PROGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMEN 
A N T R A L A I D A 

' < ii 

I š l e i d o 
LffinrVTŲ KUNIGŲ VIENTBfi 

- PnL 

• MA'A 

Aucįrąlijps žemė tave glaboja, jmo darbotvarkę, kuri susirinki- driuikevičins, Juozas Pranaitia. 
Užuojautos ir ištvermės linkine 
liūdinčiai žmonai Halinai ir duk
rytėm Kristinai ir Anitai. 

mo priimta. Pakvietė J darbo;Minėti nariai džiaugsmingai £ 
prezidiumą, rinkimams |)ravesti susirinkimo priimti. 
Stasį Vanagūną ir Mykolą Pra- Stasys Patlaba 

nilaots gyvantolai praSoml prlrtJtl 50 oento raote—ČU-ma U per
siuntimui (kitur' gyvenantieji pridekite 2£ oentua). z 

-
Gnn prosą visiems {aigyti NsoJąJ Tm it nuimtą, ttsjridt užsakymus : 

DRAUGAS i 
4S45 West 53rd Street 
Chicago. lilinoii 80629 : 

iinnnuMmitntmtntmnHHmiiHitiinnwumMUHUiuMmuu>«^ 

DRAUGAS, ketv ir tadienis . 1076 m. «e»ruž*2S 13 d. 

Mieliems 

GABRIELEI ir dr . BENEDIKTUI ROttAMS, 
jų mielai MOTINAI ir uošve5 Lietuvoje rainis, reiš
kiame gilią užuojautą. 

Stete iįa ir Aleksandras 
Traškat 

5 

KanjMia Teetamenta* yra. praJctttko formato IrtUtaa kletaia Ttrte- j 
rtlmaa pa4aiytaa Krauta Uettrv1q kalba. Mecenato dftka laida j 

parduodama prieinama kaina. B 
5 

"DRAUGO* kaygrne 

Mylimam Tėvui mirus, mielą 

KRISTINĄ NOVICKIS 
IR JOS ŠEIMĄ, 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 
San Francisco Lietuviu 
Bendruomenė 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S0NUS 
TBTS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRovehiii 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicere T0wnhal! 3-2108-9 

AEK&Tfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

MĮZHMsBftNS 
SS45 S a WESTERN A^/R. 

TEYS MODERNIŠKOS 
AO^COMOmONBD KOPLYCU* 

T^eot t*#i 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 

0OYY0AS P. GAIDAS ir GĖRALOAS F. 0AIMID 
TRYS M0DERNI01 KOPLYČIOS 

i330 • 34 South Californii Avenue 
Telelonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605 n South HonnHage Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741 - 2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Maria 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

I t f } SO. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. UCK (UCKAWICZ) ir SUNOS 
8S14 W. 2Srd PLACE TeL Vlrginla 7-8675 
«424 W. 99tb S T B E E T TeL REpablic 7-121S 
U029 Soatbwe»t BO&mj, Palot Hffi*. ŪL TeL 974-4410 

PETRAS BIELI0NAS 

4S48 90. OAUPOBNIA AVE. TeL LAfsyette i-SSll 

POVILAS L RIDIKAS 

S2A4 so = RAJJsYM* 5*TaHBT TeL YArtfa 7-1B11 

JURGIS F. RUDMIN 

SSlf SO. UTUANICA AVE. TeL VArd* 7-1138-30 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. SOtb Ave. CICEBO. ULL. TeL OLympie 3-1008 

Perskaitę " D r a u g e " , du* le ji kitiems. 



X šios dienos 
puslapyje mes 
Vladislovo Žiliaus, 
lininko, neseniai 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. gegužės 13 d. j 

X Lietuviu Fronto bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė šiais 
metais rengiama Dainavoje. 
Mich., rugpiūčio 1—8 d. Re
gistruotis ir kambarius užsakyti 
galima pas Viktorą Palūną, 
518 Catalina Dr., Akron, Ohio 
44319. 

x Dr. F . Kaunas, kaip skel
bia "Cicero Life" laikraštis, 

žinomo dai- laimėjo slidinėjime Aspen, Colo., 
prasiveržusio tr is bronzos medalius. Vieną 

"Draugo" 3 
spausdiname 

iš okupuotosios Lietuvos, tiesos dalyvaudamas National Stan-
žodį ir liudijimą — rašinį apie dard Races varžybose, kitus du 
Jurašus. Ryt dieną pradėsime lietuvių gydytojų slidinėjimo 
spausdinti jo labai įdomų Uu- išvykoje. Laikraštis įsidėjo ir 
dijimą apie dabartinį Lietuvos slidkiėjančio dr. F . Kauno nuo-
ir jos žmonių gyvenimą, kraš to trauką, primindamas, kad dak 
rusinimo politiką, lietuvių su
kurtų kultūrinių vertybių nai
kinimą ir įvairius ki tus įdo
mius dalykus. 

» w " -

x Kun. 
vičius pakvietė 
ir Šv. Atraktos 

taras vra > sveika- LB Detroito apylinkės Žiburio lituanistinių mokykių 1975 76 m. m. antrojo pusmečio mokytojai. Ii kairės: 
. . . . . ; Jurgis Mikaila. Aldona Milmantienė, Stefa Kaunelienė. vedėjo pavad., Pranas Zaranka, vedėjas, kun. Vikto-

tos komisionienus. ^ ^ ^ | ras Kriščiūnevičius. Marija Jankauskienė. Dana Arlai skienė. JJ-je eil.: Liuda Rugienienė. Saulius Jankau> 
X Cicero lituanistinių mo- k a g J o a n a Kurlenė, Vince Udrienė, Dalia Rackienė. Stasė Smalinskienė, Danutė Jankienė, Danutė Dovei-

kyklų mokslo metų užbaigtuvės nienė. Hl-je eil.: Valerijus Gražulis, Algis Nakas — tėvų komiteto pirm.. Regina Mngėlienė — t. k., dr. če-
>įvyks sekmadienį, gegužės 23 d., sius Kuras — t. k., Rimas Kasputis. Trūksta šių tėvų komiteto narių; Dalios Gilvydienės, Jurgo Idzelio ir 

klebonas J . Stanke- i 4 v p p parapijos salėje. ' V i t o s Memėnienės. Nuotr. Algio Astašaičio. įn. 
Sv. Valentino; x __ ^ ^ Monikos apy-
parapijos k u - l g ^ ^ valdyba, sveikindama 

nigus ir parapijiečius dalyvauti j ««Draugą») pe r j . Kojelį atsiun-
Lietuvių dienoje, skirtoje pami- ! te m*\™ų laišką i r 20 dolerių 
nėti Amerikos 200 m. nepri- a u k ą Nuoširdžiai dėkojame, 
klausomybei. x N o t r e D a m e I i e t u v i u W u . 

X Dr. Z. Smilga premijos1 bo pirmininkė Lydi ja Laba-
įteikimo iškilmėse papasakos, nauskaitė laiške arkivyskupui 
kodėl redaktorius Bronius Kvi- Joseph Bernerdin apibūdino 
klys gavo LKM Akademijos lietuvių studentų budėjimą prie 
1975 m. žurnalistikos premiją.: Šv. Vardo katedros, Chicagoj, 
Iškilmės įvyks gegužės 23 d., prie kurios įruošos ji 
1 vai. popiet Jaunimo centro 
106 kambaryje. Lietuvių vi
suomenė, kuri domisi svarbes
niais lietuvių gyvenimo įvy
kiais, kviečiama dalyvauti. 

IŠ ARTI IR TOLI 

REGISTRUOKITĖS KELIONEI 
J EUCHARISTINĮ KONGRESĄ 

Autobusas į Eucharistinį kon- nėtomis dienomis suorganizavę 
'' gresą iš Chicagos išvyksta savo atskirą programą. Bus 
< lugpiūčio 4 d., trečiadienį. Da- įdomūs parengimai, parodos, 
j lyviai dalyvaus paskutinėse vakarienės ir kiti įvairumai. 
j kongreso dienose ir grįš į Chi- Važiuodami su minėta grupe, 
; cagą rugpiūčio 9 d., pirmadie- galėsite dalyvauti kongreso 
į nį. Mūsų keleiviai apsistos renginiuose ir susipažinti su 
Valley Forge, Pa., gražiame istorišku Philadelphijos miestu, 
istoriškame mieste, ar t i Phila
delphijos. Bus parūpinti auto
busai, kurie nuveš i r vėl atveš 
ekskursantus iš Philadelphijos į ; 

Valley Forge kasdien. 

Penkių dienų kelionė į abi; 
puses, viešbučiai (du asmenys . 
kambaryje) kainuos apie 200 
dolerių vienam asmeniui. 

Tie, kurie kambaryje nakvos 
po 3 ar 4, mokės mažiau. 

Rezervacijas reikia tuojau 
padaryti, sumokant 35 dol. 
prieš birželio 1 d. Likusią dalį 
reikia sumokėti prieš liepos 1 
dieną. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 
NEGRIUKUS l 
PRIEMIESČIUS 

j . A. VALSTYBĖSE 
— JAV Atstovų rūmų užsienio 

reikalų pakomitety gegužės 4 
prasidėjo apklausinėjimas 
pravedimo kongresininkės MUli-
cent Femvick pasiūlymo (bill) 

buvo t e i g t i komisiją, kuri sektų 

Rezervacijas gali padaryti 
remt i šią M. Fenwick iniciaiy- dęs, kaip šį sykį. Jaunesnieji pas sekančius asmenis: V. Se-
vą, i r t a i p pa t yra pasiuntęs šį šoko laisvai, įgudusiai, o vyrės- moška, skambinant — 925-1200. 
vedamąjį JAV kongreso na - nieji jau išaugo, pagražėjo da- Ext . 234, arba E . Vilimaitė, 

, r iam, užsienio reikalų pakomite- rosi šokio žinovai. Jie visi tau- skambinant 521-2315, arba 
1 čiui bei įvairiem laikraščių ko- tinių šokių šventėje Chicagoje dienos metu telefonuokite į 

menta tor iam. ^ 'puikiai atstovaus Niagaros pu- dienraščio "Draugo" adminis-
— Arė j a s Vitkauskas, t u r į s siasaliui. Folk Arts Council traciją, LU 5-9500, prašykite 

savo kolumną "American Scene" atstovas savo žodyje pasakė Aldonos Sobieskienės. Tie as-
prisidėjusi. Amerikos vyskupų žmogaus teisių pažeidimus H e l - N ^ 1 ^ ^ ^ ^ p a s a u i į 0 l a ikraš - 'maždaug šitaip: "Jūs, lietuviai, nys sutvarkys registraciją, 
konferencijos pirm. vysk. Ber- j į * * 0 . ^ e r e * c l į O S ^ ^ ! šiuose, dažnai įdeda žinių ir i š esate patys veikliausi iš visų važiuojantieji a tskirai turi 
nerdin atsiuntė pasveikinimą, U l T ) e ; , _ u _ „ ^ ^ ^ į ^ e t u v i š k o gyvenimo, pažymėda-J gausių tautinių grupių šiame u ž s i s a k > t i kambarius per Lo-

Ilinois švietimo superinten
dentas J. P . Cronin keda balsą, 
kad vaikai (negrų) iš Chicagos 
miesto būtų vežiojami į prie
miesčių mokyklas, kovojant 
prieš segregaciją. 

NUKENTĖJUSIEMS 
ITALAMS 

Chicagoje renkamos aukos 
nuo žemes drebėjimo nukentė
jusiems šiaurinės Italijos žmo
nėms. Tam tikslui sudarytas 
specialus fondas: Northeast 
Italy Ear thąuake Relief Fund, 
230 W. Monroe. 

GAILESTINGI 

1 kuriame jis labai teigiamai įver reikalų taryba yra pristačiusi •; m a s nau ja s lietuviškas knygas , j mieste ir esate užsitarnavę ka- y a J į į ^ Bureau, skambinant 
tina studentų pastangas. Arki- m e d z i a g ^ a P l e mjoies &aaunai-; svarbesnius lietuviškus įvykius, nadieėių visuomenės pagarbą". ^UQ telefonu 781-2999. 

x Juoze Augaitytė iš Phila
delphijos atvyksta į liet. operų 
paskutinius spektaklius. Chica
goje žada paviešėti visą savaitę 
ir aplankyti savo draugus bei 
pažįstamus. Ji apsistos pas Bi
rutę ir Juozą Briedžius, Mar-
quette Parko kolonijoje, 2901 
W. 73 St. 

X šios savaitės kultūrinė v a 

vyskupas Joseph Bernerdin šią 
vasarą asmeniškai važiuos į 
Lenkiją, kur susipažins su Ry
tų Europos katalikų proble
mom. 

tės ir Marijos Jurgutienės by- • d o m i n a n č i a ki tataučius. I Čia pa t jis įteikė "Nemunui' 
las ir JAV LB 1975 raportą apie j _ ¥ e t r z s Bernotą, kilęs i š specialų pažymėjimą, įdėtą į 
Žmogaus teisių pažeidimus So- j W a t e r b u r i o , Conn., j au trečius rėmelius po stiklu. 
vietų okupuotoj Lietuvoj. 6 i | m , s t u d i : į u o j a žurnalistiką 

Lietuviai turės kongrese mi-

x Pavasario tautų festivaly 
McCormick Place gegužės 16 d., 
sekmadienį, dalyvaus ir lietuvių 
grupė. Festivalyje 1—8 v. v. 
šoks be lietuvių ukrainiečiai, Laisvės 

šiame Lietuvos vardas yra 
medžiaga buvo pristatyta poniai j M a r q u e t t e „ į , , , ^ , ^ M į i w a u - mieste aukštai iškeltas. 
Femvick ir taip pat Tarptaut i - ; k e e W i s c J i 3 y r a j a u n ų j ų de- — "Gintaras" yra pakvie3-
nių poUtinių ir karinių reikalų j m o k r a t ų pirmininkas.. Į un ive r - | t a s dalyvauti š. m. Lietuvių 
pokomitečiui, kuris veda apklau į s i t e t ą a t s u a n k ė visi demokratų dienos programoje Montrealy-
sinėjimus dėl kongresininkėsj kand ida ta i į prezidentus. J a m ' j e . Lapkričio mėnesį, L. Ben-
Fenwick rezoliucijos pravedimo.; t e k o daugiausia bendradarbiau-! druomenės kviečiamas, važiuos 

Žiburio radijas New | u ^ Jimmy Carter, t a ip pat tu - Į į Baltimorę ir į Hamiltoną. Gin-

Vėžiu serganti Rita Sūry, 
Chicagos pietinio priemiesčio 
— Frankfur to — gyventoja, 
be8igydydama jau turėjo 
50,000 dol. išlaidų. J i y ra 36 
m., tu r i t r i s vaikus, serga jau 

į 2V2 m- Apylinkės gyventojai 
Slivinskaitei (pianas) iš Toron- sujudo organizuoti pagalbą, 
to, JU — Rūtai Meiklejohn Organizuoja "Las Vegas nak-
(pianinas) iš Toronto, IV — ;t is" i r kitais būdais telkia lė-
Linui Staškevičiui (akordeo- š a s padėti šeimai išbristi iš 
nas) iš Montrealio. Antroje ' skolų, 
instrumentalistų grupėje (8-12 
m.) I v . teko Aldonai Gedmi
naitei (pian.). n — Violetai 

NEMOKĖTOS PABAUDOS 

Nuo 1966 m. susidarė apie 
karonė Jaunimo centro kavinė-i Pakistaniečiai, sekai ir kt. Taip Yorke yra transliavęs v e d a n i ą - j r t j o p r o ^ ^ ^ OT G ^ ^ ^ e ^ s t ropia i rengiasi V ; fttvinskaitei (pian.), m - Vio- 400,000 dol. nesumokėtų pa-

. . . . . _ I — i. U. „ An,-~~- A:-„ ^ - . . . . „ . _ - - . . „ v__j 1 i _ I •» r O M. o loto, Tn/T/iolir+ol (nmn I TV U„..,-!., ,,4s3At,, Irti ii itrainn 
skirta Romoj pa t bus pardavinėjami f ^ s M Į j Į prašydamas visuomenę P«r j vvillace. *į universitetą buvo at-1 taut . Šokių 

si lankęs ir Daniel Moynihan, Važiuos 4 
je penktadienį, 
Viesulo kūrybai. J i pras idės ' S^nrnsd, bus demonstruojami 
tuoj po R. Viesulo parodos ati- j f l l m a i &" skaitomos paskaitos, 
darymo. Vakaronėje dalyvaus j x Moteriškas juodas apsiaus-
ir kalbės pats dail. Romas Vie- ' tas buvo sukeistas praeitą šeš-
sulas- Itadienį abiturientų baliuje 

s, ^ _ « • ~ n T „1 i*~ Sheraton Inn restorane. Prašau x Gražiajame Bruce Lake Es-
tates (privatus ežeras prie Dow-
ners Grove) parduodamas ta rp 

skambinti tel. 585-5862. (sk.). 

x Po du doleriu aukojo: E . 
Eringis, L. Mikalonis, Ona Mas
koliūnas, Eugenija Strungys, A. 
Česonis,; 1 dol. — J. Sležys. 

X Pranciškus Gedeikis. Chi-
cago, 111., pratęsdamas prenu-

buvęs Amerikos ambasadorius šokėjų. 

šventei Chicagoje. 
grupės — per 100 

Yra nusamdyti du au-

meratą, paliko didesnę auką. 
X Roma ir Vytas Butkai, po- Ačiū. 

Ąžuolų ant kalno pasta tytas puliaraus Romos klubo savinin- x A. Svisčiauskas, So. Bos-
didelis "executive ranch". La- kai Marąuette Pke., yra kasme- ton, Mass., sveikindamas "Drau-
bai gražus beveik -A akro skly- tiniai Chicagos Lietuvių Operos gą" sukakties proga i r dėkoda-
pas su teisėmis naudotis ežeru: mecenatai. Jų 250 dol. žymiai mas už kalendorių, a ts iuntė ; -
žuvauti, maudytis, plaukioti padėjo sumažinti trijų lietuvis- prenumeratos mokestį i r 9 dole-
laiveliais, etc. Cia jau gyvena kų operų pastatymo išlaidas, rių auką. Labai ačiū. 
6 lietuvių šeimos. Kaina j Kačinsko Juodo laivo, Gaidelio x Sveikindami "Draugą" jo 

Gintaro šalies ir Marijošiaus sukakties proga, aukų po 4 do-
Priesaikos operų paskutinieji du lerius atsiuntė: Balys Rukštelė, 
spektakliai įvyksta jau šį savait- J. Kazakevičius, Birutė Ciurlio-
galį. Mecenatams nuoširdžiai 
dėkojame. (pr.). 

S86.500.00. Dėl smulkesnių inf. 
skambinkit J . Gvidienei, broker, 
852-9817. (pr .) . 

X Juodo laivo, Gintaro šalies 
i r Priesaikos operų paskutinieji 
du spektakliai įvyksta šį savait
galį, geg. 15 ir 16 d d. Jų bi
lietai gaunami Varnelių preky
boje — Gifts International. 
2501 W. 71 S t Kviečiame visus 
nepraleisti paskutinės progos 
pamatyti ir išgirsti lietuvių 
kompozitorių kūrinius. (pr.) . 

X NAMAMS PUiKTl PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimai8 ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefoną? 
VT 7-7747 „fc , 

x Naujiena "Drauge". J a u 
gaunama akt. Leono Barausko 
įkalbėta jo rečituotų kūrinių 
plokštelė. Kaina 6 doL Puiki 
dovana mokyklas baigiantiems. 

(sk.) 

X Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų pavasarinis ba
lius įvyks gegužės 15 d., šešta
dienį, Marąuette Parko para
pijos salėje. Bus paminėta 200 

nienė. Pranas Šlepetis, Elena 
Skladaitis, Pe t r a s M. Staras , 
Anicetas Dilkas. Labai ačiū. 

x DaiL Romo Viesulo darbų 
parodos at idarymas įvyks rytoj , 
penktadienį, gegužės 14 d , 7:30 
v. v., Čiurlionio galerijoje. Po 

m. Amerikos nepriklausomybės atidarymo — vakaronė su dai-
sukaktis, skani vakarienė, ba- lininku Jaunimo centro kavinė-
ras. Šokiams gros George Jo- je. Parodą ruošia Korp! Giedra, 
niko orkestras. Vakaro pra- j (pr.) 
džia 7:30 v. v. (sk.). 

prie Jungt in ių Tautų. J is čia 
kalbėjo už sen. Henry Jackson. 
Universi te to leidžiamas laikraš
t i s p i rmame puslapyje įsidėjo 
nuotrauką, kur svečias sveikina
si su jaunaisiais demokratais . 
Ten ma ty t i ir Pe t r a s Bernotą. 

— L B rinkiniuose New Yorko 
apygardo je šįmet balsavo 697 
asmenys , ta i lfr% mažiau negu 

Daugiausia balsų gavo 
V y t a u t a s Alksninis — 291 ( 4 2 ^ 
balsavusių) . Toliau kandidatai 
t apo išrikiuoti tokia pirmumo 
eile žygiuoti į Bendruomenės 
Kraš to Tarybą : antroj i — Snie
guolė Liaukutė 249, trečias — 
Kornelijus Bučmys 243, ketvir
t a s — Kęstut is Miklas 214. 
penktas « Pe t ra s Sandanavičius 
204, šeš tas — Tadas Alinskas 
190. Tolesnė kandidatų pirmumo 
eilė susidarė tokia: L~ena J an 
kauskienė — 176. Ramoną Aše-
berga i tė — 171, Jonas Klivečka 
— 162, Česlovas J anusas — 
150, Ignas Gasiliūnas — 134, 
Jonas Lenktai t is — 131, Bar 
nabas Mikalauskas — 120, Juo 
zas Bružas — 99, Juozas Vilpi-
šauskas — 5 L 

tobusai, tad bus vietos i r nešo-
kėjams. 

— Varžybinis jauncjų talen
tų festivalis, rengtas KLB kul
tūros komisijos gegužės 1 ir 2 
d Toronto L. Namuose, buvo 
gana sėkmingas. Iš užsiregistra
vusių 50 varžybų dalyvių atvy- koševičiūtė, II 
ko 32. Iš jų buvo atrinkti lai- vinskaitė, UI 

lėtai Juodelytei (pian.) , r v — baudų, uždėtų, kai iš įvairių 
Bernadetai Abromaitytei (pia- firmų išnuomoti automobiliai 
nin.). šokio grupėje I v. paskir- buvo statomi neleistinoj vietoj, 
ta Daivai S'adytei, H — Vale- Dabar apeliacinis teismas nu
rijai Čeponytei. Grupiniame sprendė, kad tokias pabaudas 
pasirodyme I v. teko M. Kalvai-. turi mokėti automobilius nuo-
tienės vaidybinei grupei. II — 
M. Kalvaitienės — R. Kalvai
čio dialogui iš Hamiltono. Dai
liojo skaitymo bei deklamavimo 
grupėje I v. laimėjo Rasa Lu-

Natalija Sli-

mėtojai. Instrumentalistų gru-! Labuckas, rV — Lėta Vaito-
pėje (13-16 m.) I vieta teko nytė. Dainavimo grupėje I v. 
Arūnui Juodelei (akordeonas) teko Inos ir Rasos Lukoševi-
iš Hamiltono, U — Natalijai čiūčių duetui. 

mojančios firmos. 

GREITKELIS 

JAV Transportacijos depar
tamentas nusprendė, kad me
ras Daley negali tiesti Cross-

Edvardas ' town greitkelio be Ulinois vai-

h s ' 3 n r r m a m , unam 
speusluvininkui 

JftU'PJ 1 »*-e 

D*PŽ -

— Londono Tautinių Šoklų 
grnpės tėvų globos komite tas 

x Penktoji Tautinių Šokių 
X Milda Ir Stasys Tamulio- šventė gavo nario diplomą ir 

olai iš Western Springs. UI., Bicentennial vėliavą iš JAV 
kiekvienais metais savo auka Bicentennial vyriausio adminis-
padeda mūsų Operai duoti tra- tratoriaus John W. Warner. 
dicinius operos spektaklius. Kartu gautame laiške iškelia-
šiemet jie lietuvių kompozito- mas didelis lietuvių etninis i n a - j į j į , 7 " d ^ ^ Į n g ė ^ d a S Į 
nų kūrybą - tr is jų sukurtas šas Amerikos kultūrai ir sveiki- A v i š k a gegužinę Londono 
operas pareme su 100 dol. če- narni visi lietuviai šokių švente S r t o i r ^ n i o klubo salėje. 
km. Opera taria nuoširdų ačiū. mininti JAV Bicentennial. | Tautinių šokių grupė pošoko 

' P i tautinių šokių, g ro jan t kapelai. 

^MllllllHlllllllllllliiilllliiiiillllifiiiiillHMiillillliliiiiiilllilMtlllliillillliiniitiiiHiKUj ^ ^ P 1 * 0 ^ 3 ^ b u J ° "etuviškos 
s i gegužines nuotaikoie. Pelnas =| Rev. Fr. Hleronymus. O.FM. 

3 Visitation Sanctuarj-
= A1N KARĖM. Box 17018 — ISRAEL 

»uBtovteinkas. kurte to 
ri patyrimo spaustuve darbuoM b j£ 
norėtų toliau lavintis, gali gaut: i 
ofseto srityje darbe geromis saly- _ 
gomis. Kandidatas turi turėti gers I s 
: :-: n-;ą PraAo^e raiyti ; Uth I 
r »th. P^s*. 4M5 —, SSrd Street 1 
>.̂ 4»a.Crt. DL 60628. Prašoma fa iy 5 

I praneša, kad dabartinis naujas adresas 
I yra sekantis: 

REV. 

erta* ir L t MI l i l l i t l I l i f l f Į I J I fH i i l l i 

FR. HlERO^iYMUS, 0.F.M, 
St, inthcny's Church 

JAFFA, Box 3423 
ima 

ini!JtiuiminuujmiĮimmmun»min»»»»""»"»»i 

nuotaikoje. 
^ skir iamas grupes kelionės išlai-
5 dom j Tautinių šokių šv/»ntę. 

KANADOJE 
St. Katherines Nemuno 

51 ansamblio šx-entė praėjo sėk-
_\ mingai. 2monių buvo daug . 
s , T o r o n t o "Aižalynas" tur i d a r 
= nematytų įdomių tautinių šokių, 
5 kurie buvo atlikti lengvai ir 
s spalvingai. "Nemunas" dar nie-

11 uu JĮ kad t a ip germi »ebąvo paairo* j žės 4 d. 

C'cero Litiianistinė mokykla paminėjo Motinos dieną gegužės 2 d. pa
rapijos salėj. Vaidinimo "Jonelis serga" aktoriai: Rita Vabalaityte — 
jauna motina matuoja "susirgusio'' sūnaus Jonelio (Vitas Laniauskas) 
temperatūrą: La-'mutė Šulaitytė — Jonelio sesuo ir jos draugė (Rūta 
Kančiutė) atėjo raginti Jonelį neapgaudinėti, bet eiti į mokyklą (nuo
traukoje Rūta užkandžiauja po pasisekusio vaidinimo). Daktaras — 
Gintaras Baronas, išgydęs, apsimetusį liga Jonelį, po vaidinimo šoka 
taut. šokį. Vaidinimą Cicero lit. mokyklų Motinos dienos minėjimui pa
ruošė mok. Alb. Kašubieaė. Platesnis aprašymas buvo "Drauge" gegu-

Foto montažas Mikalojaus 

stijos pritarimo. 

ŽIAURCS JAUNUOLIAI 

Policija areštavo du jaunuo
lius 15 ir 20 m., kurie užpuolė 
N. Comito už jo namų 5919 \V. 
Ohio, Chicagoje. Kaip jis pa
sakė, kad neturi su savim pi
nigų, peršovė jo krūtinę ir gal
vą. Policija, stropiai dirbusi 
per naktį, areštavo vyresnį — 
H. Jenkins. o vėliau ir jo ben
drininką. Šūvis užpultąjį apa
kino. 

ATVYKSTA KARALIENĖ 

Danijos karalienė Margrethe 
II su savo vyru princu Henri
ku a tvyks ta ketvirtadienį į Chi-
cagą, poros dienų atsilanky
mui. 

G Y \ A C I Ų LAIKYTOJA 

J a u n a Argentinos barškuolė 
Chicagoje įgėlė į pirštą Mary 
Anne Schmidt, kai ji maitino, 
namuose laikomas pora tuzinų 
gyvačių. Ugniagesių greitoji pa
galba jai užveržė ranką, kad 
nuodai nesiplėstų, nugabeno į 
Resurection ligoninę, kur gydy
tojas pasistengė ištraukti nuo
dus su krauju. Kaimynai reika
lauja uždrausti jai laikyti gyva-

Įtes. 
j NUSKENDO POLICININKAS 

Michigano ežere ties Shedd 
akvariumu sekmadienį nusken
do policininkas D. Pacella, 37 
m. T rys jūrininkai bandė jį iš
gelbėti, bet nebeįstengė. Ve
lionis buvo paėmęs atostogas 
dėl ligos, buvo psichiatro gydo
mas. 
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