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SUSTABDĖ SOVIETŲ VERŽIMĄSI 
Marokas — Afrikos tvarkdarys? 

Per pastarąjį dešimtmetį ''Juo
dajam kontinentui" — Afrikai 
vis daugiau yra skiriama vietos 
pasaulinės spaudos puslapiuose, 
JT posėdžiuose bei įvairiose tą 
kontinentą liečiančiose tarptau
tinėse konferencijose. Esama 
nuomonių, jog Afrikos reikšmė, 
gal bū t jau ir ne taip tolimoje 
ateityje taip išaugsiantį kad už 
šio kontinento žaliavų užvaldy
mą kilsiąs III-sis Pasaulinis karas. 

Stebėdami, kuria kryptimi ver
žiasi sovietai, taip pat ir jų diri
guojami satelitai, kaip ir Raud. 
Kinija, beveik neklysdami gali
me prileisti, kad jeigu komuniz
mo išsiplėtimui Afrikoje niekas 
nepastos kelio, tada visos prieš 
II-jį Pasaulinį karą buvusios va
kariečių kolonijos netrukus pa
teks į sovietinę orbitą. Gi sovie
tai j au sau užsitikrino bazes Š. 
Afrikoje, Jemeno liaudies res
publikoje; ir šiuo metu vyksta 
atšiaurios kovos už Etiopijos 
liaudies įjungimą į bolševikinio 
režimo kilpas. Mes gi žinome, kad 
tik da r neseniai buvusioji Por
tugalijos kolonija, Angola, lyg 
prinokęs vaisius, nukrito į sovie
tinio derliaus pintinę. 

Ka isekasi, laimėjimus reikia 
išnaudoti, kad vėliau netektų 
"pirštų graužti". Šia proga sovie
tai pasirodė tikri savo reikalo ži
novai: pasinaudodami Kubos, sa
vo- satelito, laimėjimu, jie panoro 
vienu širviu du kiškius nešauti 

—ir Angolą pasiglemžti, ir iš 
Zairo respublikos Katangos pro
vinciją atplėšti. Mat Katanga yra 
turtinga mineralais ir metalais, 
ir eia būtų buvusi proga afriki-
nio derliaus krepšį da r pratur
tinti. 

Ir "išlaisvinimui" proga buvo 
puiki: kubiečių kariškai paruošti 
buvusieji Tčombės kariai telaukė 
dienos (po pralaimėjimo Zaire 
prieš JT jėgas) ir valandos, kada 
galės grįžti į savo paliktus 
namus. Pirmieji laikraštininkų 
pranešimai iš kovų lauko skelbė 
apie greitą Zairo armijos suirimą. 

BRONIUS AUŠROTAS 

"Newsweek" V. 16. numeryje 
rašo, kad sovietų planams Zaire 
įsiviešpatauti pastojo kelią... Ma
roko karalius Hassan II. Taip 
pat ir Egipto prezidentas An-
vvar Sadatas, nusiuntęs į Zairą 
te nesančiai karo aviacijai sustip
rinti savo 50 patyrusių lakūnų ir 
mechanikų. 

Savaitraščio korespondentas 
De Borchgrave su Hassanu Il-ju 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą kraš
to aktualiais klausimais. 

Karalius žurnalistui teigė, kad 
jis sutinka su visais, kurie galvo
ja, "jog sovietų strategija siekian-

Hassan II 

ti apsupti, susilpninti ir neutrali
zuoti V. Europą, kontroliuojant 
pastarosios šaltinius Afrikoje. Jei
gu sovietams būtų pavykę oku
puoti Shabos provinciją ir jeigu 
Vid. Rytai būtų palikti plūdu
riuoti ir slinkti j nežinomą atei
tį, nei viena Afrikos vyriausybė, 
siekianti gerų santykių su Vaka
rais, nebūtų ilgai išsilaikiusi. 
Nors Sovietai skelbiasi nesikiša į 
svetimų valstybių vidaus reika
lus, tačiau užtenka prisiminti 
Vengriją ir Čekoslovakiją, ir mes 
suprasime, ką reiškia sovietų vy
lingi žodžiai." 

Karaliaus nuomone, JAV Afri
koje neatskiria draugų nuo prie
šų. "Aš Amerikai nepatariu kiš
tis į svetimus reikalus, tačiau pa
galbos suteikimas draugui, ro

dos, su'ampa su vakariečių gy
vybiniais interesais. Aš esu dė 
kingas Prancūzijai, padėjusiai į-
vykdyti šią operaciją! O niekas 
taip nepaskatina žmogų dirbti, 
kaip pasisekimas. Gi nuolaidu
mas nėra drąsumo išraiška," kai 
bėjo Hassanas II Jis pripažino, 
kad nežiūrint to fakto, jog šiuo 
metu Maroko kariai kaunasi su 
Alžiro remiamais Polisario parti
zanais, jis vis tiek sutiko nusiųs
ti į Zairą 1200 vyrų iš atsiradu
sių 5000 savanorių. Šie vyrai bu
vę nusiųsti į frontą tarp Matshat-
sha ir Dilolo vietovių. 

"Jeigu mūsų kariai būtų pavė
lavę 48 valands, būtų kritęs Kal-
wezi! Ir nors Zairo daliniai pa
kėlė pačią sunkiausią kovų naš
tą, tačiau ir marokiečiai kovojo 
'"vyras įprieš vyrą". Ligi šio meto 
mūsų nuostoliai siekė 3 nukau
tus ir 12 sužeistų; ir tik prie Di
lolo mums teko karštai susiremti 
su priešu," kalbėjo karalius. 

Hassano II nuomone, kovos 
Zaire pasibaigsiančios po mėne
sio, kai Zairo daliniai pasieks 
Angolos sieną. Atlikus šią poli
cinę akciją, marokiečiai neperse
kios priešo į Angolos teritoriją, 
bet grįš į namus. "Nesama jokios 
abejonės, kad Polisario partiza
nai, lygiai kaip ir Katangos buvę 
žandarai, yra apmokyti kubiečių 
instruktorių ir apginkluoti sovie
tiškais ginklais. Taip pat esama 
įrodymų, kad Rytų Vokietijos ins
truktoriai bei kairiesiems parsida
vę portugalai taip pa t padeda 
marksistams", tęsė karalius. 

Baigdamas pasikalbėjimą, Has 
;anas II savo karių pasiuntimą į 
Zairą palygino su JAV marinų 
iškėlimu Libane 1958. "Ir tada 
prezidentui Eisenhovveriui nebe
liko kitos išeities, kaip jėga pasi
priešinti kairiųjų įsigalėjimui Li
bane. Už mūsų dabartinį žygį į 
Zairą mes esame gavę daug pa
dėkos ir sveikinimo telegramų iš 
vakariečiams palankių Afrikos 
vyriausybių," baigė savo pasikal
bėjimą Hassan II. 

Būtina sudaryti 
naftos atsarga 

Washingtonas. — Gynybos 
sekretorius Harold Brovvn, kal
bėdamas kongresiniam komitete, 
ipažymėjo reikalą daryti naftos at 
sargas ne tik Amerikoj, bet ir Va
karų Europoje. Karo atveju so
vietai pirmiausia pasistengtų 
nutraukti naftos pristatymą, su
naikintą naftos įrengimus ir uos
tus, iš kurių nafta gabenama. Jei 
nebūtų iš anksto sudarytų atsar
gų, būtų tikra katastrofa. 

- . 

Kuršių Nerijoj (Prieškarine nuotrauka) 

Kodėl pašalintas Po ? gornyr 
Nepasakyta net, kad "jo paties prašymu" 

Reikalauja represijų 
p ie š molukus 

Assen, Olandija. — Olandijos 
rūpesčiai nepasibaigė. Molukai 
tebelaiko mokyklą su 105 vaikais 
ir traukinį su 50 ar 60 keleivių. 
Vaikai pro langus garsiai šaukia: 
"Mes norime gyventi". Didžiau
sias susijaudinimas yra tėvų. Kiti 
reikalauja represijų prieš visus 
molukus, gyvenančius Olandijo-
je-

Ministeris pirmininkas Joop 
den Uyl sako, kad jokių derybų 
su molukais nebus, kol jie nepa
leidžia vaikų. Teroristai sako, 
kad jie neprisileis jokių tarpinin
kų, šaus į juos ir įkaitus. Teroris
tų nustatytas terminas išleisti 
suimtuosius molukus ir juos pa
čius išvežti iš krašto baigėsi va
kar, ir kuo viskas pasibaigė, laik
raštį leidžiant dar nebuvo žino
ma. 

Japonai žvejos 
sovietų vandenyse 

Tokijo. — Japonija ir Sov. Są
junga susitarė dėl žvejojimo tei
sių. Japonai galės laikinai žvejoti 
ir 200 mylių nuotoly nuo sovie
tų pakrančių. Susi*ar!ma< aiški-

Tokijo. — Kinų ūkininkai nau j 
doja dujas, gautas iš visokių at-J 
liekų, sako Hsinhua žinių agen
tūra. Dujomis kūrena krosnis ir 
jas naudoja šviesai. 

Paryžius. - Goncorde lėktuvų 
operacijos 1976 Prancūzijai da
vė 44 mil. dolerių nuostolių. 

Washingtonas. — Saudi Arabi
jos sosto įpėdinis Fahd. apsilan
kęs pas prezidentą Carterį, pasi
džiaugė, jog abu sutarė Palesti
nos valstybės reikalu. Jis tikisi, 
kad Carteris paspaus Izraelį ir 
privers jį pasitraukti iš visų 1967 
užimtų žemių. 

Maskva. — — Pranešimas a-
pie Podgorno atleidimą iš poli
tinio biuro ir centro komiteto vi
siems buvo didelė staigmena. 
Neabejojama, kad kitą mėnesį 
susirenkąs aukščiausias sovietas 
atleis jį ir iš prezidiumo pirmi
ninko, atitinkančio prezidentui, 
pareigų. Pareigos daugiau cere
monialinės, kai visa valdžia net 
ne ministerio kabinete, o parti
jos politiniam biure. 

Nikolaj Podgorny, 14 metų, 
bet energinas ir geros sveikatos, 
buvo laikomas Kremliaus Nr. 3., 
po Brežnevo ir Kosygino. Tarp to 
triumvirato didelio sutarimo ne
buvo. Podgorny buvo specialistu 
Vid. Rytų, Pietryčių Azijos ir Af
rikos. Paskutiniuoju metu tuose 
regionuose sovietai daug nelai- i 
mėjo, pvz. kad ir Zairo karas, so
vietų patarėjų išvarymas iš Su-' 
dano, Sirijos dairymasis į Vaka-j 
rus, įtartinas Somalijos atsitoli-į 
nimas ir kt. 

Amerikiečiai diplomatai sako, j 
kad Podgorny buvo dideliu Brež- Į 
nevo ekonominės politikos kriti
ku, ypač dėl piano neišpildymo, į 
blogos prekių kokybės, didelės 
biurokratijos. Labai įtartina, kad j 
Tasso pranešime tik tiek buvo) 
pasakyta: 'Atleistas iš politinio', 
biuro' nario pareigų". Visai ne-i 
buvo tokios fra/'>, kaip "jo pa-] 
ties prašymu", arba "sveikatos su
metimais", arba "dėl senyvo am

žiaus". Ne t Nikita Chruščiovas,r 
pašalintas prieš 12 metų, ir tai i 
"jo paties prašymu". Nebuvo | 
skirta jokio šiltesnio žodžio, jo
kių nuopelnų įvertininimų. 

Klausimas, kas užims jo vietą 
politiniam biure ir prezidiume. 
Spėjama, jog bus Brežnevo pati
kėtinis ir gal evantualus jo įpėdi
nis. Dar kiti mano. jog tas parei
gas gali prisiimti ir pafts Brež»e 
vas. Jo aureolė dar labiau iškiltų. 
Minimi dar tokie vardai, kaip 
Michailo Suslovo, partijos ideo
logo ir buvusio svarbiausio 
Chruščiovo priešo; gali būti ir 
artimas Brežnevo draugas And
rėj Kirilenko, dabartinis premje
ras Aleksėj Kosygin ir dar kiti. 

Nikolaj Podgorny 

namas 
u d. 

vra sTT't i ' nuoiai 

JAV OLIMPINIO KOMITETO 
PATARNAVIMAS RUSIŠKĄJA! 

MEŠKAI 
Europos vyru gimnastu pirmenybes "Vilnus, U.S.S.R." 

i.u;u sumažinti blogą nuo
monę apie Maksvą, 

M., Kar!>] s"i<". I ta r iric Piety Kimios iūros, netoli T 
{kur vyksta aueiatmiai komunistu, rjaruaanij užpuldinėjimai ajo sienos. 

New Yorkas. - - JAV Olimpi
nio Komiteto : Ižiamame žur
nale "The 01ymr>ian" balandžio 
mėn. numeryje ;v*ykių kalendo-

, riuje pasirodė sekaflli žinia: š-m. 
j gegužės mėn. 28.29 d.d. įvyksta 
' "Europoan Men's Gymnastics 
Championships. Vilnus, USSR." 

Pasirodo, ir vėl sena giesmė 
kartojasi su netiksliu miesto pa
vadinimu ir rus -ku prškergimu 
mfisii kraštui. TenŠM apgailestau 

I ti ir net pasipi- i t i , kuomet to-j 
kios kilnios oi mizacijos kaip j 
JAV Olimpinio omiteto "tribū-
nn" pateikia kl ;n?nčias žinias,; 
nesJorentviodami tautų socio-po-

j Utiniuose įvykiu-. *. 

I šią žinią reagavo Lietuvos 
generalinė konsule Juzė Dau/ 
vardienė, protestuodama raštu 
" T h e Olympian" žurnalo redak-. 
toriui, kad Vilnius, (o ne Vii- ' 
nus) yra Lietuvos sostinė su savo 
garbinga praeitimi ir Lietuvos į-
jungimas į Sovietiją buvo atlik
tas, pavartojant prievartos jėgą. 

Lietuviai nuoširdžiai dėkingi 
gen. Konsulei J. Daužvardienei 
už jos pastabumą ir išreikštą 
protestą žurnalui "The Olym
pian". kurio redaktoriai per savo 
neapdairumą, padarė mums ne-i 
do"'3Ho*?ną skriaudą. 

Kviečiame sportininkus ir spor
to darbuotojus atkreipti dėmesį į 

Nauja konstitucija, 
naujas himnas 

Maskv a. — Partijos centro ko
mitetas, 250 narių, savo sesijoj 
nutarė pakeisti sovietų himną. 
Dabar grojamas himnas yra įves
tas Stalino II pasaulinio karo me
tu. Po" Stalino mirties ir jo nu
vainikavimo himno žodžiai ne
buvo giedami, grojama tik melo
dija. Dabar centro komitetas pa
tvirtino naujus žodžius ir melodi
ją, bet jų nepaskelbė. 

Buvęs himnas, priimtas 1944, 
pakeitė Internacionalą, giedamą 
nuo 1917 revoliucijos. 

Centro komiteto sesijoj bus pa
skelbta ir nauja Sovietų Sąjun-
jungos konstitucija. Projektą pa
rengė Brežnevas. Ji turėtų pakeis
ti dabar egzistuojančią 1936 me
tų versiją. Stebėtojai atidžiai seka, 
kas naujoj konstitucijoj bus pa
keista, ar piliečių teisės bus prap
lėstos, ar dar labiau susiaurintos. 
Labai svarbu, ar respublikų teisės 
liks paliestos ir pakeistos. Jau nuo 
seni buvo nujaučiama, kad res
publikos gali netekti turėtos 
reikšmės, o Sovietua norima sus-
kirtyti ekonominiais rajonais, va
dinas, panaikinti dabartines ri
bas. 

Ratifikuos genocido 
konvenciją 

WasItHgtona& —Prez. Carte
ris pa- Senatui ratifikuoti Ge
nocido konvenciją. Konvencija 
Jungtinių Tautų buvo priimta 
1948. bet Amerika jos iki šiol ne
ratifikavo. 

Sao PJHIIO. — Sao Paulo apy-
radėtas pardavinėti ga

zoliną-, sumaišytas su alkoholiu, 
gaunamu iš rankelių ir kitų pro-

Tai sutaupo gazoliną ir su
mažina oro tarša. 

šią ir panašias informacijas ir 
padaryti atitinkamas pastabas re
daktoriams. Reikia tikėti, kad 
1980 Olimpinių Žaidimu eigoie 
patirsime daugiau klaidinančių 
žinių, liečiančių lietuvius — pa-
ba'tiečius sportininkus. 

P.S. Laiškus siųskite šiuo adre-

Kariuomenę iš 
P. Korėjos atitrauks 

Seoul. — Valstybės pasekreto-
ris politiniams reikalams Philip 
Halb ir kariuomenės štabų virši
ninkų tarybos pirmininkas geru 
George Brovvn Pietų Korėjos sos
tinėj dvi dienas tarėsi su prezi
dentu Čung Hee ir kitais oficia
liais asmenimis apie amerikiečių 
karių atšaukime iš P. Korėjos. 
Reikia sutarti datą ir numatyti, 
kad pasitraukimas nesugriautų jė
gų balanso. Manoma, jog tas pro
cesas nusitęs apie penkerius me
tus. Svarbu išsiaiškinti, kokią pa
galbą suteiktų Amerika, jei P. 
Korėja būtų užpulta (pvz. avia
cijos). 

Pietų Korėja nori gauti 15 bil. 
dolerių kariuomenės moderniza
vimui ir prašo jos žiniai perleisti 
640 taktinių atominių ginklų, lai
komų amerikiečių sandėliuose P. 
Korėjos teritorijoj. 

Vienaip su 
ambasadorium, 

kitaip su generolu 

New Yorkas. — ' T h e Wall 
Street Journal" nebuvo labai pa
tenkintas, kad Carteris atšaukė iš 
P. Korėjos gen. John Singlaub ir 
ii atleido iš štabo viršininko pa-
reigų. Tai padarė už jo viešą pa
reiškimą ir suabejojimą, ar verta 
iš P. Korėjos ištraukti'amerikie
čių dalinius. Laikraštis sako, kad 
prezidentas su generolu kitaip 
pasielgė nei su ambasadorium 
Jungtinėse Tautose. Ambasado
riaus išsišokimus toleravo. Su 
generolu taip pasielgta, kaip sa
vo laiku buvo su gen. MacArthu-
ni. Ko! Carteris bus prezidentu, 
generolai negalės duoti pasikal
bėjimų laikraštininkams ir pasa
kyti, ką jie nori ar mano. Daro
ma išvada, kad administracija 
karininkus nori padaryti pėsti
ninkų figūromis. Jie turi vykdyti 
ir tokią politiką, kuriai priešina
si, arba turi rezignuoti. 

Izraelio koalicija 
sulipdyta 

Jeruzalė. — Likud partijai pa-
\yko susitarti su kitomis mažes
nėmis grupėmis, ir bus sudaryta 
Tzr jelio koalicinė vyriausybė. Mi 
nisteriu pirmininku bus tas pats 
V[ nahem Eegin. Jo sveikata ge
rėja. Likud ir kitos partijos prita
ria programai, kad vakariniam 
Jordano krante negali būti jo
kios Palestinos valstybės. 

su: 
Editor •'Olympian" 
57 Park A ve. 
New York, N Y. 10016-

KALENDORIUS 

Gegužės 26: Pilypas Neri, Pa-
ladija. Algimantas, Kinte. 

Gegužes 27: Augustina, Leono
ra, Gindas, Neringa. 

Saulė teka 5:22, leidžias 8:13. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, karsta ir 
drėgna, apie 90 laipsnių. 
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VYČIAI, ATGAIVINKITE CHORUS 
Myioiaa Mor.<aua> piro^sis ė-,;: rx; itorius A. Aleksis buvo pakęi-

LB Detroito lituanistinės Žiburio mokyklos užbaigiu^ 
ri atstovavo LB ir yra valdybos narė jauninu- Eeika 
Jankute. Janina Udrienė. mokyklos vedėjas Pranai Zaiaoka, toliau kiti mokyklos mokiniai. 

i<u.m.ėš. Â  iiai'icjif^ a< J v_ o...ja j«t;:ii,,» Udrienė, ku-
sja Matyti abiturientės Taara Zarankaitė. Kristina 

ŽIBURIO MOKYKLOS 
MOKSLO METŲ 
PABAIGTUVĖS 

LB Detroito apylinkės Žiburio 
lituanistinė mokvkla darbo me-1 

nos motyvas, nes šios pabaigtu
vės jungtos su Mciinos dienos 
minėjimu. Buvo pašaukti mirę ir 
gį^-i mūsų poezijos klasikai. 

Prieš dvyliktokams pažymėji-
kalbėio tus baigė gegužės 14 d. Sekančią ! m u s IteiKiant, trumpai 

dieną, gegužės 15, - sekmadieni, XI-XII skyrių mokytoja bei m - k * 

j mesi įrupiąrvyc--. įkujti Amerikoje 
Lietuvoj ¥v,cių orgąaizacįLą. At
sirado pritariančių jo idėjai. Bu-

I vo paruošti Lv.jtai. Jaunas ir 
į darbštus kompozitorius A. Ąiek-

sis, atvažiavęs Amerikon, Alek
sandravičiaus pavarde, skubotai 
parašė vyčių fcimną, k u r o muzi
ka ir Gustaičio žodžiai —''Ei,5vy-
čiai, gyvenam Tautai ir Bažny-

Nuotr. J. Urbono čįąi" sužavėjo visus. KorriįKjzito-
• rių svęikiao lietuviai ir nelietu
viai. Jis išgarsėjo. 

Tais laikais parapijų jaunimas 
daugumoje buvo Lietuvoje gi
męs, tad Lietuvos vyčių vardas 
jiems patiko, ir jie noriai rašėsi 
į organizaciją. Pirmieji kuopų or-

' ganizatoriąi buvo kunigai,/ stu-
Į dentai ir vargonininkai. 1917 m. 

daugiausia vyčių kuopų įsisteigė. 

Jsompozitoiui A. Aleksis pir
masis sutvėrė vyčių chorą, giedo
ti bažnyčioje ir dainuoti paren 
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DKAUOO 
ansaams 6 men. 3 men. 

įvyko tradicinės pabaigtuvės. 
Iškilmės prasidėjo Kukūros 

centro aikštėio. prie dailaus, sti 

vedėjo pavaduotoja Aldona Mil 
mantienė. Ji kiekvieno adresu 
pasakė po keletą šiltų žodžių, o 

lizuoto. vyčiu ww»tyto lietuvis-' kadangi vtsi keturi šį pavasarį 
ko krvžiaus. Cia organizuotai at- halZi& i r reguliarią vidurinę mo-
žvgiavę mokiniai iškėlė JAV ir k >' k 1 ^ t a i Paai&»*>, kuris ką stu-
Lietuvos vėliavas, prie kryžiaus j d i ! u o s " T a i P P a t k a ! b e ' ° L B D e t " 
padėjo gyvų gėlių ir sugiedojo t r o i t o *Wl * * < * na rė švietimo 
Tautos himną. Tuomet organi [ ^ k a l a m s Janina Udriene. Visi 
zuotai atėio i Dievo Apvaizdos į K - X H skyrių mokintai buvo ap-
šventovę. Pamaldų metu jie atli- [dovanoti įvairiomis knygomis, 
ko skaitvmus. Keletas nedrąs ių , -Ogiaus ią LB parūpintomis 
švelnių balselių giedojo psalmes 
Klebonas kun. Viktoras Krisčiū-
nevičius jiems paskyrė visą pa
mokslą. 

Kultūros centro salėje mažieji 
moksleiviai, nuo I iki VTH sky
riaus, buvo susodinti į pirmąsias 
eiles. Vyresnieji, IX - XII skyrių, J 

.kai k^rie gavo ir po lietuvišką 
Šventąjį Raštą, tėvu saleziečiu do
vanotą. Iieijaantieji vienuolikto
kams, dabar jau perkeltiems i 
XII skyrių, perdavė pereinamąjį 
raktą. Raktą prieš porą metų sa
vo dirbtuvėje sukūrė Leonas Pet-

dailiai 

fvardės. 

ronis. Viename jo šone 
sėdėjo scenoje/ Akademinę ' d a l į l a v i r u o t i 1976 ir 1977 m. išlei-
pradėdamas mokyklos vedėjas | & l a ^ abiturientų vardai ir pa-
Pranas Zaranką paskelbė ir Šiuos 
skaičius: 1976-77 motei 
sieky 
baigė } 
aukštesn 

Pagal niekur nerašytus "įstaty
m u s " Detroite (ir, tur būt, vi
suose lietuviškuose telkiniuose, 
su retomis išimtimis) "privalo
m a s " lituanistinis švietimas pasi
baigia su aštuntuoju skyriumi. 
Aštuntąjį baigę vadinami abitur
ientais. Jie ir jų tėveliai tokiu iš
simokslinimu ir pasiaukojimu pa 
matuo ta i didžiuojasi, nes aštuo
nerių metų bent du trečdalius 
šeštadienių padėti ant lietuvybės 
aukuro nėra taip lengva. Bet 
prieš kelerius metus padėtis pa
sikeitė. Pasikeitė iš geros į geres
nę — gimė aukštesnioji Ktuams-
tinė. Na, toli gražų ne visi su
tinka "post-graduate" studijas 
pradėti, kaip ne visi mužasi į 
magistrus ir daktarus. Kai kurie 
pasitraukia ir pradėję. Kai kurie, 
priešingai, net tėvų atkalbinėja-

mi, į tą aukštesniąją veržiasi Bet 
aš apie pabaigtuves. Tai temos 
nebeplėsiu. 

Dvyliktąjį skyrių baigė Kristi
na Jankutė, Virgilijus Kasputis, 
t l igfjus Lelis ir Taura Zaran
kaitė. Buvo paskelbta, kad pa
skutinius dvejus metus jie mokė
si ir pedagogikos. K jų pamatuo
tai laukiama lituanistinių mokyk 
hr mokytojų. Tokių jau keletas 
Detroite išsiauginta. O ir iš šios 
Laidos, keturių vardu dėkodamas 
tėvams bei mokytojams. E. Lelis 
pastariesiems šūktelėjo, kad gal 
ne sudie, o iki pasimatymo k gal 
greit vadinsimas kolegomis. Bet 
ne vien tik pažadais jie pabliką 
žavėjo. Prieš tai visi keturi atli-
^o poetine žodžio gynę, kurioje. 
jei gerai atsimenu, vyravo Moti

no su publika, irgi surasdama 
kiekvienam po gerą žodį. Jiems 
linkėjo sugrįžti rudenį, mokslą 
tęsti IX-me skyriuje. Vyresniųjų 
pavyzdžiu, ir jie atliko kolekty
vinę žodžių programėlę Tai buvo 
paliudymas, kad lituanistinė mo
kykla tikrai lietuviškai išmoko. 

Kai geriausi mokiniai.iš vyres
niųjų tarpo nebuvo viešai pa
skelbti, tai žštuntasis ir visi kiti 
žemesnieji skyriai jau turėjo ge
riausiai besimokiusių ir pasižymė
jusių sąrašus. Geriausi mokiniai 
buvo apdovanoti knygomis, o pa
sižymėjusieji — specialiais la
pais. Tik su tais pasižymėjusiais 
kai kurių mokytojų smarkiai per
sistengta: viename skyriuje iš 9 
mokinių tik trys likę nepasižymė
ję (gal gerai, kad bent jų pavar
dės viešai nepaskelbtos!); kituose 
trijuose skyriuose, nė vieno ne
liko nepasižymėjusio. Todėl, 
skelbdamas pavardes, atrenku 
tik gerųjų mokinių, kad tie in 
corpore "pasižymėję" skyriai ne
keltų kitų pavydo. 

I skyrių mokė Saulius Jankaus
kas. Iš 14 mokiniu geriausiai bai
gė Gyti* Udrys. Nida Černiaus
kaitė ir Darius Udrys. 

II skyr. mokytoją Danutė D o 
vemienė. Iš 6 mokinių geriausi 
— Viktoras Memenąs ir Medėja 
Sabai iūnaitė. 

II skyr. mokytoja Vida Skioty-
tė. Iš 11 mokinfu gfriausi — Im
srė S^baKunaitė ir Algis Rudis. 

IV skyr. mokytoja Dalia Rac-
kiersė. R 12 geriausi — Linas Ud
rys ir Laura Gražulytė. 

V (tart mokyto-'a Stasė Srr.a-

linskienė. Iš 9 geriausi j — Man-
vydas Šepetys ir Gailė Černiaus
kaitė. 

VI skyr. mokytoja Joana Ku-
rienė. Iš 7 geriausiai baigė Lidi

ja Gilvydytė ir Nata Zarankaitė. 
VII skyr. mokytojos: I pusmetį 

—Vincė Udrienė: II pusmetį — 
Danutė Jankienė. Geriausios iš 
12 mokinių — Danutė Gilvydy
tė ir Eglė Baltrušaitytė. 

VIII skyr. jau minėta mokyto
ja M. Jankauskienė. Iš 12 moki
nių geriausios — Marija Erlingy 
tė. Rasa Veselkaitė ir Violeta Do-
veinytė. 

IX skyrių su 9 mokiniais mokė 
Stefanija Kaunelienė; X skyrių, 
su 9 mokiniais — Liuda Rugie-
nienė: XI skyrių, kartu su XH-f», 
kaip mmėiau anksčiau, — A. 
Milmantienė; XH-ame mokėsi 6 
mokiniai. 

Be anksčiau minėtų skyrių mo
kytojų, dar mokytojavo kun. Vik
toras Kriščiūnevičius, dr. Adolfas 
Darnusis, Valerijus Gražulis, Ri
mas Kasputis ir Pranas Zaranka. 

7'ėvų komiteto vardu kalbėjo 
Narimantas Udrys. Jis priminė, 
kad šalk tėvų mokėtų mokslapi-

pa-
din-
apie 

600 aoL įvairiomis progomis su
aukojo visuomenė Dėkojo Dievo 
Apvaizdos parapijai, labai gėjo
mis sąlygomis teikiančiai patai 
pas. Paskelbė 19.77-78 m. tėvų 
k-to narių pavardes. Mokyklos ve
dėjui Pr, Zarankai įteikė moki
nių ir tėvų dovaną — medžio 
skulptūrą. 

Kad rašinio nereiktų baigti 
sausa vardyno — statistinių skai
čių pyne, pasilikau iškilmių sce
ninę programėlę. Iš tikrųjų, )i ir 
atlikta pačioje pabaigoje. Tai mo
kyklos choro koncertėlis. Norė
čiau sakyti, k a d ir chorelio, bet 
kai priskaičiuoji 75 gerklelei, ir 
dar nesi tikras, ar visus pastebė
jai, tai tokio choro choreliu va
dinti nebedera. Tai, maždaug, 
Chicagos Lietuvių operos choro 
ir Čiurlionio nsamblio dydžio. 
Na. kad koncertėlis, tai jau tei
sybė, nes tik keturios ar penkios 
dainelės. Chorą sėkmingai vedė, 
akordeonu "diriguodamas*' mu
zikos mokytojas, talentingas jau 
nuolis Rimas Kasputis. Klausyto
jo širdį dirgino gražios melodi
jos ir pakankamai suprantami 
lietuviški žodžiai. Tik keletas mik
rofonų, iš visų pusių pastatytų, 
būtų labai pravertę. Čia ne prie
kaištas, o pageidavimas. 

Iškilmės baigtos Tautos him
nu, sugiedotu, jei atsimenate pra
džią, antrąjį kartą. 

Alfonsas Nakas 

ATEITININKU 
KONGRESAS 

Ateitininkų kongresas įvyksta 
Clevelande rugsėjo 1 - 4 d. Det-

(Nukelt* į 4 puiL) 

gimuose svetainėse. Prasidėjo lie- h'ngais balsais, šaukė laisvės Lie
tuviškų parengimų veikla. Har- tuvai. Ir atėjo Dievo malonėj at-
mortizuotų lietuviškų dainų trū- gav: Lietuva laisvę. 
ko. todėl A. Aleksis harmonizavo Brangūs vyčiai, Lietuva vėl y-
lieiuviškas giesmes ir dainas. Tos ra pavergta. Vėl mes turime ga-

as į sąjungos garbės narius, 
Vyčjų chorai .kūrėsi, parapijose. 

Kur buvo vyčių kuopa, ten buvo 
ir vyčių choras. Giedojo bažny
čioje, dainavo svetainėse. Čia gi
musieji labiau buvo linkę į spor
tą. Atsirado talentingų sviedi
nio žaidėjų. Ruošė sporto varžy
tines., važinėjo po kitus miestus. 

.Sporto rungtynės, žmonėms pati-
, ko ir sutraukdavo daug žiūrovų. 
Vyčių chorai liko kaįp ir užmirs-: 
ti. Jiems.reikėjo persiorganizuoti 
į parapijų chorus. 

Liko tik Illinois - Indianos a-
pygardos choras Chicagoje, kurį 
sukūręs buvo kompozitorius A. 
Aleksis. Kiti to choro vedėjai bu
vo: A. Pocius, J. Sauris, S. Rą-| 
kauskas ir dr. L. Šimutis, Dabar 
Chicagos vyčių chorui vadovau
ja muz. Faustas Strolia. 

1917 metais Lietuva dar nebu
vo laisva, bet vyčiuose tėvynės 
meile buvo gyva. Jie giedojo gą-

$30.00 
28.00 
31.00 
20.00 

$17.00 
16.00 
19.00 
1340 

$12.0C 
11.06 
13.00 
7.00 

£ Ghicago, Cook 
I tt Kanadoj* 
S Kitur J-A.V. 
£ Užsienyje — 
| Savaitinis _ 

S 9 Radakcija dirbą kasdien a • Redakcija straipsnius taiso savo 

S 830 — 430, Šeštadieniais s nuūžiura. rtesunaudotų straipsniu 

s 830 — 12.00. 1 nesaugo. Juos grąžina tik is anks-
S • Administracija dirba kaa- a te susitarus Redakcija už skelbi-
5 4fen nuo &30 iki 430, Sėsta- s au| turini neatsako. Skelbimu kai-
£ dieniais nuo 830 iki 12:00. s nos prisiunčiamos gavus prašymą. 
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TA, PE 84226 
DR. ANKA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

ggĮĮĮĄįĮS LIGOS 
S 6 8 Wea* 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

jo dainos buyo liaudies dainos, ir 
paties originalūs kūriniai. Buvo 
jos gražios, visi norėjo gauti. 
Pats kompozitorius savo lėšomis 
jas išleido. Prezidentas Antanas 
Sn-'i toaa pripažino A. Aleksio 
nuopelnus mū^ų Tautai ir apdo
vanojo jį IXdž:"-)jo Lietuvos Ku-

: nigarkščio Gedi-nino ordinu. Var-
.genininkų sąįngos seime korr,-. 

lingai šaukti laisvės Lietuvai, 
kad Dangus išgirstų. Atgaivinki
me chorus, ii giedokime J. Damb
rausko '"Vlalda už Tėvynę". Kad 
Dievas pasigailėtų Lietuvos ir 
gražintų jai laisvę. O tada juk 
linksmai galėsime dainuoti kom
pozitoriaus A. Aleksio "Mes grį
šim ten 

Nikodemas Kulvs 

Vaizdas iš vyčių eboro valandėlės Chicagoje. Priekyje (kairėje) sėdi 
dr. Leonardas šimutis ir jo žmona Zita 

Balandžio mėnesį kuopos susi
rk ' ' Jme į antra vyčių laipsnį bu
vo pakeltas Walter Lastoskie, o į 
pi; mą — Barbara Goecke. 

Fran Petkus 

PAGAL VABZDŽIUS 
SPĖJAMAS OBAS 

KAS VYKSTA DAYTONE 
. 

Dayti ne buvo 96 kuopos su
ruoštas kepinių išpardavimai. 
Kiekvienais metais toks išparda
vimas būna per Verbas. Šiemet jį 
organizavo Cbristina Maniz, A. 
Ryan, E. Berczelly. F. Petkus, B. 
Goecke ir H. Kartis. Kuopos na
riai iškepė pyragus. Buvo ir lo
terija, kurią tvarkė Aldona Ryan. 
Parengimas davė daug pelno. 

Per tą patj kuopos kepinių iš-
crrdavima jaunieji vyčiai turėjo 
SjflįCv,loteriją. Ir jiems pasisekė. 
Laimėtojai buvo Michael Lastos
kie Alfonsas Bučmys. 

Po kuopos susirinkimo, balan
džio -5 d. kun. Valteris Katarskis 
pavaisino susirinkusius. Mat lą 
dieną suėjo 23 metai, kaip jis pri
klauso vyčių organizacijai. Kuo
pa dėkoja savo Dvasios vadui iž 
v vše 

Balandžio 15 d. buvo šven
čiama organvacijos steigėjų die
na. Šventei vadovavo Joe Manfz. 
Ekrane jis rodė paveikslus iš 
kupros veiklos. Jurgis Mikalaus
kas parodė filmą. Mantz šeima 
p. -č vakarienę. Harley Karus 
t.arkė b&rą. 

Ba'andžio 29 d. parapijos salė
je imvo kėgk'avimo lygos vaka
rienė. Tvarki Mike Dauley ir 
Doaaa Jean Dailey. Pasveikin- j lietuvišku knygų. 

Vabzdžiai labai jautrūs oro 
permainoms. Pavyzdžiui, žafie-
ji žiogai vakarą prieš lietų ne
smuikuoja. Jei vabzdžiai skren
da pro šalį ir netupia ant gais-
ranos ir kitų žydinčių augalų 
žiedelio — bus giedra, jei tupia 
— lis. įm 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio progra

ma Naujoj Anglijoj U Stoties 
VVNSR, 1360 banga, veikia sekma-
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vsd, po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis į Baltic Ftorfats 
— geliu bei dovanu krautuve, 502 
E, Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten 
pat gaunamas dienraštis "Drau
gas" ir rasite didal) 

ti laimėtojai 'r 'išdalytos dovanos. mmmmmmm 

DR, K. & BALUKAS 
ąknfrriį* iv moterų Ugos 

GinekicdoglBe Chlrupg*J« 
SMS So. Pnlaski Boad (Crawford 

TeL LU 5-8446 
Priima Ugonina pasai susKartmą. 

skamMntt J74-80O4. 

DR. VL RLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

V a i : 
so . Basfįsj A T C D M 

pli iiintl, a&trad. kr kelvtrlsd. 
t fld 7:M va i vakare, 
aastad. ano l Iki S vai-

Pasai susitarimą, 
OOn aeiet, WA S-M7* 

WAAraok 

t sL Otfco HB 44848, ras, 388-22SS 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 
2484 West 71st Street 

VaL: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 
Antrad., penktad. 1-5, tre& Ir ftestad. 
tttt saštarua. 

Dr. ant. Radoko kabinetą pertas* 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2788 West 51at Street 
TeL — GR 8-2400 

Vai: pagal sasitarUną: plrmad. tr 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penfet. 
10-4; Seštad. 10-3 vai. 

(Ha, t a i 785-4477; Bes, 248-2888 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGe 

Specialyb? — Nervą to 
E^noriinea ligos 

CRAWFORl> MKDIOAL BCTIJDINO 
S44S SO. Pnlaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir boto: OLjmpie 84158 

DR. P. KISIEUUS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasaieri 1-S vai. tr 6-8 vai. vak. 

išskyras treči;>.<iif>n,ius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REfiance .>i8tt 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 West 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., Ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai., po;>iet ar fi-8 
vai. vak. Treč. ir šešrad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA I R CHIRURGĄ 
KCDIKIV I B VAIKŲ lAiMS 

SPEClALlS^rfi 
MEDVCAt, BUILDLNG 

7156 Sontb Western Aveane. 
Valandos: Kasdien ntio 10 vaL ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tek R E 7-1168; rezid. 239-2S1* 

Ofs. H E 4-1818; Bez. PB «4881 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampą. ) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. k 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik suattacoa 

Berid. teJ. — GI 84878 
DR, W. M. EISIN-EISIRAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
8182 So. Kedrie Ave. WA 5-2678 

Valandos pagaj aosttarlmą. Jei Be
skambinti: s f l S-OOOl. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E 8-5888 
Specialybė Akių ligos 

8887 West lOSrd Street 
^jSJSjajaS, ffflg*] yiaifoT-inna 

Oftao teL — P B 8-2228 
DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Valandos tik 13 anksto snisitams: 
pirm., antrad.. ketv. ir penkt nno t 
iki 8 v. v. šežt nuo 3 iki 6 v. • . 

GA 8-7278 

DR. A. MNKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2644 Wes« CSrd Street 
Valandos nagai sasttarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
8814 N*. Wssteia Avesasr 
1888 Ko. Westera Avesm* 
TeL atsakomas 12 valandų 

O P T I O A L S T U D I © 
VIOLETA KAltOSATT*' - -

7051 So. \Vashtenaw. TeL 77 | . 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja 

receptus. 
Didelis aklnh} rSinų pasirinkimaa, 
Vai.: pirm., antr., penkt 10-6:tą 

Ketv. 1-8 v. vak. Sešt. 10-4 T. B.* 9 

Treciadianiais uždaryta. 

Tefef. — 2824422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲJ LIGOS — CmKUnGHM 
Ofimi: 

111 NO. WABASH AVB. 
4200 SO. CESTRAli AtTB. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba UetuviSkai) 

OPTOMETRISTAS 
2618 W. 71st St. — TeL 78741418 

Tikrina akte. Pritaiko aktsSns SJ 
"Oontac« lenoes" 

VaL pagal susitarimą. TTBilai s8i 

DR. LEONAS SEIBUTtt 
INKSTŲ, PŪSLftS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2856 W. 8Srd Strese 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir keta. nuo 5-7 vakarą. 

Ofiso teL 776-2880, 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telel . H E 6-4410 

BesJdencIJos tetef. GR S-OS17 
VaL: plrmad., antrad. ketvirtad. 

1 iki S valandos 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų lfeoa 
Ofisas ir re*. 2653 W. 

TeL PHospeot S-1SSS 
OOse vaL: pirm., antr , tref, • 

penkt. nuo S-4 vaL tr i-B v. vak. 
Salt a-4 p. p. a> kitn laiku 
Ofiso tel. H B 4-212S, 431 S-«1S6 

ištaigos ir Imto 652-1381 

DR. FERO. YYT. KAURAS 
BENDROJI MEDICINA 

1487 S. 4811i Coort, Ctoero 
18-12 ir 4-7 

tr , 

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

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad., ketv. ir 

3-1 ir «-7 — i i anksto 

TeL ofiso PR 84448 
DR. F. D. WrrTSK8IAS 

GYDYTOJAS LR CHTRUBGAA 
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Kur sėdi okupantas ir 

KUR SĖDI PAVALDINIAI 
Kai kas teigia, kad jis į paverg- * 

ta Lietuvą važiuoja pasisemti G ^ „ d ^ ^ ^ m _ 
dvasinių ,egų kova, su okupantu, ^ J p P e t „ . g , , . , , , 
pajust, tėvynes laisves troškimą, , ^ . . „., d r a u y n 

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS 

atsigaivinti jos gamta. Tačiau 
Tėviškės 

pirmininkas buvęs Maskvos Lie-normt, kad neužgestu tėvynes f . 7T~r , • • • . . •-. „ . , . , , • ' , J. . tuva, skirtas Karinis komisaras, meile, kad nenustotum domėtis , _ .-• , • .. . .. . v , komunistų partnos centro komi-
tėvyne, to viso nereikia užtenka n a r v k e ] b ė k v i e t i j 
daug paprastesnių dalykų Be Lįetuvą ' , T ^ , l a u J d a s v e _ 
abejo, kas kaip nori taip elgiasi, J J T T a m e n s t r a i -e 
bet tėvynes meile pasipildyta sir- r a u d o n a s i s o l a s § i t a i s a k o : 
d{ užtenka tik pasiskaityt. Lietu- «*r- -T • » j 

• v . i-i n v ~. , ., Tėviškes draugijos organi-vių Kataliku Bažnvčios kroniką, t- - - • % • • , , 
v„ , . . . ' . . , . 7 zuoti įvairiapusiški ir nuolat 

užtenka prisiminti visus niekini- i -- • i u - • • • — - i-.T - * - • - • 
^ „ , — f. i . JT.,. plečiami kultūriniai ryšiai su į Lietuvoie dauciau, negu Vokieti 
mus partizanus, žuvusius Sibire, f •- - • - - • A~- • ~ 
-v v . . ' , , . .J tautiečiais uzsienvie džiugina 
išvežtuosius ir nuK.aAKintus, is- • - » • 1 

. . . . ,. . '. juos, ir tai suprantama, nes neiš
mestus rinkoje brolius, kuriuos • . i- „ • I i u - -
, . , , '. ' , . semiami lietuvių tautos kultun-

clar ir dabar okupantas tebevadi- • • i t • • - j - - •• _ 
, ,. . ~ . . .,. . niai lobiai grūdina jų jėgas ry

ma banditais. Tevvnes meilės r • , - - ,- -
„ . , / ,. vemmo kovoje, zadma jų gvve-

ryzto uz jos laisvę galim pa- - •*. • i i- j • -
Į . J ' ? . , s

 vv. K nimo aktvvumą ir kelią dvasnų sisemti paskaičius laikraščiuose, j v ' „ T1 į . .- _ _ : r : _ _ . » džiaugsmą . Ilgam stramsnyje 

(Tęsinys) 

Santykiai su cikl ine vokiečių 
valdžia buvo sunkūs, bet neišven
giami. Reikėjo išminties, takto ir 
apdairumo, kad būtų galima iš
gauti galimai daugiau, nesilei-

50 metų prie VWIp4tiei altoriaus 

PREL. LADAS TULAĖA 

gų ir Dachau, ir Stutthofe, ir 
Auschwitze, ir kitur. 

Naujai bolševiku okupacijai 
artėjant, stengėmės būti realis-

džiant į principinius kompromi-1 tai. Kai kurie asmenys turėjo pa
sus. Visame šiame vysk V. Briz- j s i traukti , nes jų pasiUkimas i r 
gys vėl pasirodė visoje savo aukš- i patekimas bolševikams j rankas 
tumoje: buvo Apvaizdos vyras, j būtų buvusi tik neprasminga au-
Nesileidžiant į kompromisus, bu-įka. Reikėjo gelbėti tuos asmenis, 
vo pasiekta iš nacių Bažnyčiai | kurie Lietuvai ir lietuviams buvo 

labai reikalingi. Atsimintina, 

kaip engiamas Lietuvos žmogus, 
koks uždarbio santykis, kaip per-

politrukas Petronis dejuoja, kad 
, kiti "skundžiasi 

sekiojamas rašytojas, kaip viskas t u v j j k u 
verčiama 
broliui rusui. 

Bažnyčia turėjo. Sovietų pro- į kad nemažas skaičius ir tikincių-
pagandos daromi vyskupui prie-i m rengėsi pasitraukti j Vokietiją, 
kaistai bei puolimas, esą, jis bu- j kad nepatektų bolševikiniams bu
vęs nacių bendrininkas ar šaudęs į deliams į rankas. Galvojome, kad 
žydus, yra niekšingi ir paiki. Į j vienas iš pirmųjų turi pasitrauk-
juos nėra prasmės reaguoti. Kiek- j ti i Vokietiją vysk. V. Brizgys. At-
vienas sveiko proto žmogus leng- j simenu, kad šią mintį ypatingai 
vai supranta, kad tokie teigimai 
neturi ir negali turėti jokio pa
grindo. Tiesa, vysk. Brizgys turė
jo iš pareigos išplaukiančių ry-

reakcinių lie-
_ , . . . „ laikraščiu redakcijoms, 

no* vyresniajam ^ ^ ^ k ( ) k i a W o g a t a r y b ų 

aip rau ziama v a i^j į a Lietuvoje ir Tarybų Są- I * ,. «... vokiečiu rivilinp vald-ži > 
bet koks patriotinis nusitek mas, » ».• P „ , ; • „ , „ • ' S;„ * i s l ų s u v o K i e c l U ci \nine vaiozia, i - , , . T . . . jungoje . .hsą levynes ryšių ne-ii,^* .•:„ .-,, •,„.-;„ W sn Pnmiakovu 
kaip klastojama Lietuvos iston- V • « , % /• • *-i " ] ų t u r e J ° I r s u ^ozniaKovu. 
ia ir kaio 1 eoiama barbinti oku S t l p r m a antitarybinių, antiko- K o d e J t a d n e I a įkomas sovietų j a , - K a i p hepuma garbint, oku- m u n i s t i n i u i r t i e s i o g antilietu-! W d r i n i n k u ? K a , l i e 5 i a ž v d m . 
y L,.'' . ., . višku laikraštėlių redakcijų su-

Tėvynes meilės galima pasi- f a b r i k u o t i s t r a i p s n į a i " . 
Savo kvietimą enkavedistas 

semti paskaičius nuolatinius ko
munistų pasigyrimus kad Šiau
liuose, Panevėžy ir daugybėje ki Pelr°™ halš™ taiP= Kas pama
tų miestų ir miestelių vis statomi ! ė T a y b ų L i e t u v ą i r t i k r , a ^'os 

okupantui nauji paminklai, kad z m o m ų &*?*£? Sa™ m i S : 
jie liudytų apie tariamą krašto s u ? r a t o ' k a d ' " D r a u S ^ ~ t a i 

išvadavimą. Tėvynės meilė gali
ma 

antikomunizmo tribūna, ir Tary-

širdis papildvti paskaičius hų. U*v™ PT™*S* "A!df ~ 
net ir amerikiečiu laikraščius, Jai Pnkimęs antitary-bininkų re-
kartais nuo karto primenančius į ™ S ° ? 5 K ~ n b ° ] a ' 
Romo Kalantos mirtį ar Nijolės S1 ̂  dolerio barjerais ._ 
Sadūnaitės teismą. ° 1 _ v l s , d e į ° m i ^ 1 s P a u d a 

teisybę sxeLbe, rašydama apie 
trėmimus į Sibirą, apie partiza-

Jaunimas, kuris nematė Lietu- nų niekinimus, apie bažny-
vos, be abejo, tikriau pajunta čių uždarymą, tikinčiųjų perse-
Lietuvos meilę, ją aplankęs, nes kiojimą, Lietuvos istorijos klas-
pamato, kad Lietuva nėra fikci- tojimą, M. Tamonio, J. Kazlaus-
ja, kad ji yra reali ir nuostabi ko nužudymus, kolonistų rusų 
tikrovė, su savo istorija, su da- protegavimą ii daugelį kitų da
barties skaudžia realybe. Bet lykų. Visa ta tikroji informacija 
dažnai jaunuolis gilesnėm kraš- stiprina gyvenimui ir kovai dau-
to problemom nesidomi, jei ko giau, negu vien tik Trakų apžiū-
pasigesta tai angliškų laikraščių, rėjimas. 
nes didelė dauguma lietuviškų ir . ., 
čia neskaito ir daugumai jų ne
svarbu kas rašoma pavergtos 
Lietuvos spaudoj. Iš jos jis nepa
junta nei prievartos, nei išnau
dojimo, nes nuobodžios ir erzi
nančios 
taus melo, kuriuo liepiama gar
binti pavergėją. 

P. Petronis savo kvietimą at
rodo taiko rašyt. Kralikauskui, 
priekaištaudamas, kam kiti tu
ristai "skundžiasi savo laikraš-

, . -, , . čiuose". J. Kralikauskas "Tėviškės propagandos ir slyks- * . , - , , , v uv 
k,„-;„~ Ko.,,;.,™-, ~„,. Žiburiuose buvo parašęs: Ke

lionių varžtai ne kiek nesušvel
ninti. Sunku ir keista, kai tavęs 

Jaunimui, o ir vyresniems, tė- lyg bijo, įtaria, tavimi nepa-
ra daugiau malonus susitikimas sitikf', o tuo tarpu: "Visa mano 
su savais žmonėmis, o lietuviai, širdis ir kūryba, visi mano ro-
nesvarbu ar jie gyvena Sibire ar manai — tiktai liaudiniai". Bet 
okupuotame krašte yra geri. Šiek juk J. Kralikauskas per tiek me-
trek lietuvis skiriasi turtinguose tų turėjo suprasti, kad raštai turi 
Vakaruose, kur jo dvasią apžalo- būti ne liaudiniai, o turi būti 
jo nuolatinis vis daugiau turėti prorusiški, turi būti garbiną o-
geismas. Iš esmės tokie susitiki- kupaciją, tu r i būti leniniški. 
mai reikalingi, bet kartais jei Gal lietuviai sutiktų su tais ra-
okupuotoje Lietuvoje kas nors šytojo pageidavimais, bet ne lie-
mums nepavyksta, mes manome, tuviai sprendžia Lietuvos ir, lie-
kad tai lietuvių darbas. Ne, tai tuvių reikalus, o Maskva, o jai pa-
Maskvos darbas, okupantas sėdi taikauja, už ją galvą dėdami, 
Maskvoje, Vilniuje sėdi jo tar- prorusiško nusiteikimo statyti-
nautojai, jo statytiniai, nesvarbu niai. Todėl kai eina kalba apie 
ar ]ie kalba lietuviškai arba ru- tai kas galima ir kas ne, atmin-
siškai. Todėl, kai perniai nuva- kime, kad viskas priklauso nuo 
žiavęs rašytojas J. Kralikauskas Maskvos malonės. 
spaudoje parašė lietuviams adre- Vieni smalsumo vedami, kiti 
suotą laišką, kad reikia mesti norėdami padėti lanko kalinius 
šalin karo kirvius, tas laiškas ne- kalėjime, bet visa vyksta sargui 
turėjo prasmės. Okupantas sėdi sekant, nors jo kartais ir nepa-
Maskvoj ir nieko nei norės žinoti, stebime. Ta i verta atminti ke-

vysk. V. Brizgys, kaip ir visi kiti 
Lietuvos vyskupai, darė, ką galė
jo gelbėti persekiojamus ir naiki
namus žydus. Seminarijoje slėpė
me, kol galėjome, su vysk. V. Briz-
gio žinia ir pritarimu du jaunuo
lius žydiškos kilmės. Organizavo 
paramą gete esantiems žydams. 
Palaikė ryšius su besislapstan
čiais žydais. Bet atsimintina yra, 
kad tuo metu buvo reikalingi gel
bėjimo ir pagalbos ne vien žydai, 
bet ir daugelis lietuvių, daugelis 
ir kunigų. Šiais pastaraisiais vys
kupas ypač turėjo tiesioginę pa
reigą rūpintis: juos gelbėti iš ka
lėjimų, nuo eventualaus arešto, 
o taip pat nuo mirties įvairiuose 
lageriuose. J'ik buvo mūsų kuni-

kingiausių negrų JAV-se. Pirmuoju 
eina Clifford L. Alexander Jr. — 
Secretary Dept. of the Army, ant
ruoju Muharnmed Ali — pasaulinis 
bokso čempionas, 3 — Richard H. 
Austin — Secretary of State Mi-
chigan, 7 — Thomas J. Bradley — 
Los Angeles burmistras. 10 — Ed-
ward W, Brooke — U. S., senato
rius Massachussetts, 11 — Benja-
min D. Brown — Deputy Chair-
man Democratic Nat. Committee. 
15 — Carl J. Cbaracter — Presi-
dent National Bar Assn., 25 — 
Mervyn M. Dymally — Lieutenant 
Governor California, 33 — Vice 
Admiral S. L. Gravely Jr.. Comman-
der, Third Fleet United States Na-
vy, 38 — Augustus F. Hawkins — 
U. S. Representative California, 41 
— Jesse Hill Jr. — President ir 
Chief Executive Office Atlantic Li
fe Insurance Co. Ir t. t. 

Iš sąrašo matyti, yra vadovau
jančių negrų įvairiuose organizaci
jose, grupėse, vyriausybėje, bizny
je ir kt. Atg. G. 

kėlė šventos atminties vysk. Teo 
filius Matulionis. Kas pažįsta vysk. 
Brizgį, žino, kad jį įtikinti yra la
bai sunku. Nežinau, kas nulė
mė, kad jis pagaliau atsirado Vo
kietijoje. Žinau, kad jis buvo vo
kiečių paimtas iš Kauno ir atvež
tas į Kybartus. Ar tai įvyko įsaky
mo keliu, ar iš įsitikinimo, tai ga
lėtų pasakyti tik pats vysk. Briz
gys. 

1944 liepos 30 d. netikėtai atsi
dūrėme su vysk, V. Padolskiu 
Kybartuose. Čia jau radome vysk 
V. Brizgį, kurį lydėjo kun. V. Bal
čiūnas. Visi keturi, net nesi-
klausiant mūsų, buvome paim
ti ir nuvežti į Eitkūnus, iš ten 
traukiniu vykom į Berlyną, o pas
kui į Regensburgą, kur turėjome 
būti apgyvendinti Karmelitų vie
nuolyne. Visa tai sutvarkė kpt 
V. Vilkutaitis. Aišku, jis tai vyk
dė vokiečių karinės valdžios pa
tvarkymu. Tokiu būdu rugpjū
čio 1 d. atsiradome Regensburge 
ir čia buvome maloniai sutikti ir 
priimti Karmelitų Šv. Juozapo 
vienuolyne, kur jau anksčiau bu
vome apgyvendintas, jį ištrėmus 
į Vokietiją, kun. M. Krupavičius. 
Atsirandame policijos priežiūroje, 
kuri ilgainiui pasirodė labai švel
ni ir net prietelinga. 

Vysk V. Brizgys, žinant jo 
veiklumą ir veržlumą, nesėdėjo 
rankas sudėjęs. Jis tuojau pradė
jo ieškoti ryšių su lietuviais, ku
rių skaičius dienomis didėjo. Ka
dangi pabėgėlių skaičiuje buvo 
ir klierikų, tai vysk. V. Brizgys ir 
vysk. Padolskis nuvyko į Eich-
staettą pas vietinį vyskupą, pra
šydami priimti mūsų klierikus į 
ten veikiančią kunigų seminariją. 
Eichstaetto vysk M, Rackl mie
lai sutiko priglausti mūsiškius-
Tačiau reikėjo gauti iš Regensbur-
go ir Berlyno atatinkamų val
džios įstaigų leidimą, kad mūsų 
klierikai galėti? tęsti mokslą. Tai 

tebuvo leidžiama tik tiems, kurie 
buvo bebaigia mokslą. Vysk. V. | 
Brizgys drauge su rašančiu vyko 
į Berlyną ir grafui von Staden tar
pininkaujant išgavo leidimus 25 
klierikams. 

Iš Berlyno a š grjžau a tgal į Re
gensburgą, o vysk. Brizgys ryžosi 
rizikuoti pasiekti Lietuvą, kur 
dar veikė Telšių seminarija, ir 
pasirūpinti telšiškių klierikų 
perkėlimu į Vokietiją. Kelionė bu
vo sunki ir pavojinga, bet buvo 
sėkminga. Didelė dalis klierikų 
iš Telšių atvyko į Echstaettą. 
Taip mūsiškių klierikų skaičius 
čia pakilo iki 85, ir atsirado didelė 
problema, kaip juos išlaikyti ir 
apsaugoti, turint leidimą tik 25. 
Vysk V. Brizgio patarimai, padrą
sinimai ir užtarimai ten, kur ga
lėjo užtarti, turėjo lemiamos 
reikšmės. 

Vysk. V. Brizgys rūpinosi ne 
tik klierikais, bet taip pat ir vi
sais lietuviais Vokietijoje. Drau
ge su vysk V. Padolskiu stengė
si surinkti žinias, kiek ir kur lie
tuvių gyvena, kokios jie pagal
bos reikalingi. Visu pirma rūpi
nosi, kad lietuviai turėtų dvasinį 
aptarnavimą. Šiuo tikslu stengėsi 
nukreipti kunigus ten, kur dau
giau gyveno lietuvių, organizuo
ti pamaldas, vadovauti socialinei 
ir karitatyvinei veiklai. 

Karui pasibaigus, visų pirma 
pasirūpino klierikų ir kunigų 
studentų dalį pasiųsti į Romą 
tęsti mokslą. Kaip tik vysk. V. 
Brizgys per nuncijų pasiuntė Šv. 
Tėvui Pijui XII prašymą pri
glausti Romoje dalį mūsų klieri
kų ir kunigų studentų. Šv. Tė
vas palankiai priėmė prašymą ir 
paskyrė 10,000 dolerių šiam tiks
lui. T a r p vykstančių į Romą bu
vau ir aš. Vyskupai prašė, kad, 
kaip anksčiau studijavęs Romoje, 
rūpinčiausi į Romą vykstančių 
studentų globa. Kai iškilo savos 
kolegijos turėjimo klausimas, vysk. 
V. Brizgys ir vysk. V. Padolskis, 

vadovaujant arkiv. Skvireckui, 
padarė visa, kad kolegija Romo
je taptų realybe. Ir ji tapo. 

rai laimingu Atrodo, kad butų 
buvę daug naudingiau, jei sielo
vada rūpintis būtų buvę pavesta 
vyskupams. Tuo būdu būtų bu
vę išvengta nereikalingo ir ža
lingo dvilypiškumo, o taip pat 
neišvengiamo ir pragaištingo 
trynimosi, kurio pasėkas dar ir 
dabar jaučiame. 

Vysk V. Brizgio rūpesčiu ir 
pastangomis, remiant Amerikos 
Kunigų Vienybei, Vokietijoje bu
vo suorganizuota "Lux" leidykla, 
kuri išleido visą eilę religinio tu
rinio knygų. 

Lietuviai vyskupai daugiausia 
vysk. V. Brizgio iniciatyva kėlė 
Lietuvos ir lietuvių reikalą pasau
lio akyse. 1945 rudenį išleido ir iš
siuntinėjo pasaulio vyskupams 
laišką, prašydami užtarti paverg
tą ir persekiojamą Lietuvą ir glo
boti įvairiuose kraštuose išblaš
kytus lietuvius pabėgėlius. Lan
kėsi taip pat įvairiuose Europos 
kraštuose, siekdami Lietuvai ir lie-

Vyskupas Vincentas Brizgys visuo
menes veikėjų tarpe. Kairėje — 
PLB Garbės pirm. Stasys Baradu-
kas. dešinėja Lietuvos generali
nė konsule Chicagoje J. Dauivar-
dienė Nuotr. Jono Kuprio 

reigų, o Amerikos vyskupai ne
norėjo vysk. V. Brizgį kviesti ap
sigyventi v ienoje ar kitoje vysku
pijoje. Tik Šv. Sostui spaudžiant 
Chicagos kard. S. Strich sutiko 
pagaliau pakviesti vysk V. Brizgį, 

tuviams paramos bei užtarimo re- I apgyvendinant jį pas seseles ka-

Vokietijoje lietuviams koncen 
truojantis į savas stovyklas, vysk. 
V. Brizgys ir vysk. V. Padolskis 
skyrė stovykloms kapelionus, pa
tys vizitavo stovyklas, ragino or
ganizuoti ir steigti mokyklas. Vė
liau, kai III Popiežiaus Misija su
tvarkė pabėgėlių sielovada Vokie
tijoje, paskiriant tautinius delega
tus, lietuvių tautiniu delegatu 
kaip tik vysk. V. Brizgys pasiū
lė kan. F. Kapočių. Jau kita pro
ga drįsau pareikšti savo abejoji
mą, ar Popiežiškosios Misijos pa
tvarkymai ir paskyrimai buvo tik-

liginiuose ir politiniuose reikaluo 
se. Jų pastangų dėka Lietuvos 
vardas plačiai pradėjo būti žino
mas ir jos vargai labiau supranta
mi ir atjaučiami. Kiek Lietuvai ir 
lietuviams mūsų vyskupai laimė
jo, paliudys istorija. Jų atsiradi
mas ir buvimas su savaisiais Vaka
rų Europoje laikytinas tikra Die
vo apvaizdos dovana. 

1949 vysk V. Brizgys, kviečia
mas Amerikos Kunigų Vienybės, 
lankėsi Š. Amerikoje ir Kanadoje. 
Lankymosi tikslas buvo paskatin
ti lietuvius remti tautiečių imi
gracijai iš Vokietijos į Ameriką, 
o taip pat šelpti paramos reika
lingus kurie negali išemigruoti. 

Lietuviams masiškai aplei
džiant Europą, vyskupų pasiliki
mas Vokietijoje neturėjo pras
mės. Todėl vysk. V. Brizgys krei
pėsi į Šv. Sostą, prašydamas savo 
ir vysk. V. Padolskio vardu, kad 
galėtų gauti kokį nors darbą ir 
būti naudingi Bažnyčiai. Šiuo rei
kalu teko ir man rūpintis. Kar
dinolas G. Pizzardo pradžioje bu
vo linkęs pasiūlyti abiems vysku
pams vykti į Belo Horizontą, Bra
zilijoje, prisiimant profesorių 
pareigas vietinėje kunigų semi
narijoje. Tačiau, pasiteiravus apie 
gyvenimo ir darbo sąlygas Belo 
Horizonte, atrodė, kad vysku
pams ten nebūtų paranku gyven 
ti ir dirbti. Šiuo reikalu teko kal
bėtis su kard. Pizzardo. Abu prita
rė mano argumentams. Drįsau 
pasiūlyti, kad būtų geriau į Bra
ziliją profesorių pareigoms pa 
siųsti mane ir kan. Z. Ignata
vičių, į mano vietą pakviečiant 
vysk. V. Padolskį vadovauti kole
gijai, o vysk V. Brizgį būtų nau
dinga pasiųsti į Ameriką tenai 
rūpintis lietuvių dvasiniais reika
lais. Abu kardinolai mielai siūly
mui pritarė, tačiau nebuvo lengva 
jį įgyvendinti. Vysk. V. Padols
kis nenorėjo perimti iš manęs pa-

zimierietes. O vysk. V. Padolskis, 
kard. G. Pizzardo primygtinai 
kviečiamas, pagaliau atvyko į Ro
mą ir, pasitaręs su arkiv. J. Skvi
recku, sutiko vadovauti kolegijai 
su sąlyga, kad aš likčiau šalia jo 
prorektoriaus titulu. 

1951 vysk. V. Brizgys persikėlė 
galutinai į Ameriką, kur jis gyve
na ir veikia dabar. 

Gyvenimo sąlygos Amerikoje 
vyskupui ateiviui nebuvo leng
vos. Gerai žinome, kokį priėmimą 
pradžioje sutiko mūsų kunigai, 
kurie įvairiais keliais iš Vokieti
jos atvyko į Ameriką. Oficialių 
sluoksnių buvo arba ignoruoja
mi, arba diskriminuojami, o pa
čių kunigų vos pakenčiami. Ku
nigo dalis Amerikoje daugeliu at
vejų buvo sunkesnė negu pa
bėgėlio Vokietijoje. Dar sunkesnė 
dalis buvo vyskupo. Bet tai jau 
praeitis. Ir ji turtinga atsimini
mais ir laimėjimais. 

Vysk. V. Brizgio buvimas ir 
veikla Amerikos kontinente ir už 
jo buvo Apvaizdos planuose ir 
buvo lydima gausios dangaus pa
laimos lietuviams ir Lietuvai. 
Vysk. Brizgys tapo skrajojančiu 
vyskupu. Jis skraidė ir skraido 
nuo Šiaurės į Pietų Ameriką, nuo-
Amerikos į Australiją, nuo Austra
lijos į Europą ir vėl į Ameriką. 
Lanko lietuviškas kolonijas. Daly
vauja įvairiuose suvažiavimuose 
Skelbia Dievo žodį iš sakyklų. 
Sako kalbas salėse. Lankosi pas 
vyskupus ir valdžios žmones. Pri
mena, kam ir kur reikia, lietuvių 
išeivių vargus ir reikalus. Prašo 
užtarimo persekiojamai Lietuvai. 
Organizuoja šalpą Lietuvos 
Bažnyčiai. Kiek šia savo nenuils
tama veikla per 25 metus vysk. V. 
Brizgys yra nusipelnęs Bažny
čiai ir Lietuvai, rodo bolševikų 
nepaprastas įtūžimas prieš jį. 

(Bus daugiau) 

Karo lakūnas 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 

pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai 
18 

Daug valandų... Buvo apie ką pagalvoti, 
ypač man... Štai, koks lakūno likimas... Nebėra dvie
jų man artimiausių. Juk Vytautas Rauba ir Juozas 
Kumpis, pažinti dar gusarų eskadrone, karštai įkal
binėjo, kad aš pasirinkčiau karo aviaciją, lakūno li-

nei nieko pakeis. Lietuviai nega- liaujantiems ir namie sėdintiems, k i m ą ? e i č i a u k a r t u s u j a i s ? i e š k o c i a u ^ 1 ^ n u o m ė K l l o 

1, jok.ų karo kirvių jeskoti ar pa- laisviems ir .pavergtiems. dangaus. įgyčiau sparnus... I r šit nebėra nė vieno... Pa
kasti. Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

VALSTYBES DEPARTAMENTAS APMOKA 
NEGRAMS KELIONES Į AFRIKJJ 

Beveik visi naudot in i lėktuvai buvo išvežti iš an
garų. Fronto lėktuvai apginkluoti . Gale aerodromo sty
rojo įkalti keli basliai, a n t kurių tupėjo užsodinti kul
kosvaidžiai. Čia — priešlėktuvinės apsaugos sargy
biniai. 

— Po pietų skra idymai bus tęsiami, — praneša 
vyresnieji. 

Renkamės ramovėn pietauti . Tuo metu buvau ra
movės šeimininku. A tvyks t a pietauti ir aviacijos vir
šininkas. Žengiu r amovėn paskutinis ir t u o metu stai-

bomba blykstelėja prieš pat var tus į angarą, antroji 
—už vartų j patį angarą, o trečioji nukrito tiesiog 

ant plieninio troso, kuris buvo įtemptas nuo angaro 
stogo ligi žemės. Tačiau ši bomba, pataikius trosan, 
apsisuko, dunkstelėjo šonu ir nesprogo. Tuo pačiu me
tu p ro cepelino angarą žingsniavo vienas mūsų me
chanikų. Viena lenkų bomba sprogo kaip tik netoli j o 
ir skeveldra įsikirto blauzdon. 

Suūžė mūsų Fokeris. Tuo pačiu metu užgiedojome 
iš kulkosvaidžių, pamaustytų aerodromo pakraštyje 

ga išgirstu lauke lėktuvo motoro ūžimą. Kaip tik bu- „„<. i K o 1. u- , .*, . ,. . . . . . "f. 
f!7:. . , . . , , „. „ . , ,. K . an t baslių. Sargybiniai, kilstelėję šautuvus, taip pa t 

• 

Skrisdamas lėktuvu tarp Chica
gos ir Los Angeles skaičiau JAV-
ių negru leidžiamą ir jiems skiria
mą žurnalą Ebony, 1977 metų ge
gužes mėn. žurnalas, didelio forma
to, gausiai spalvotai iliustruotas, 
170 puslapių. 

Pagrindiniame straipsnyje Fes-
tae *77 rašoma, kad i negrų sąskry
dį Lagos. Nigerijoje, dalyvavo neg
rai iš 55 valstybių. įskaitant 444 
asmenis iš JAV-iu. kuriems skridi
mo išlaidas 220.000 dol. apmokėjo 
JAV Valstybės departamentas. Tai 
buvo didžiausia JAV-ių negrų gru
pinė ekskursija i Nigeriją. 

To:i neETų šventė, si; įvairiomis 
programomis, syko 29-ias dienas 

Žurnale rašoma, didžiausia negrų 
grupė, be Nigerijos, buvo iš JAV-
-iu. Jie dėkoja JAV ambasadoriui 
negrui Andrdw Young, Rep. Char
les Diggs ir Rep. Yvonne Brath-
waite Burke už atskAidinimą 500 
negrų iš JAV-ių. 

Klausimas: ar panašias keliones 
Valst. departamentas apmokėtų lie
tuviams? Sakysime į jaunimo ar 
kultūros kongresus j kitus konti
nentus? Jei lietuviai nediskriminuo-
jami. tokias teises mes turime 
turėti. Arba jų reikėtų reikalauti. 
Tikėkime, vadovaujančios lietuvių 
organizacijos tuo pasirūpins. 

Kitame žurnalo straipsnyje r JO-
traukomis iš^-ardirami įimtas -*a 

dangaus. įgyčiau sparnus 
lūžo juodviejų sparnai . Taip greit i r netikėtai! Belikusi 
tik siaubi tikrovė — jie paskutinį sykį išskrido ten, 
iš kur nebegrįžtama į savo aerodromus, pas senus i r 
ar t imus bičiulius. 

Spalio 14 dieną Šiaulių stotyje žuvusio didvyrio 
laukė tūkstantinė minia. Patriotinio jaunimo akyse 
žibėjo skaudaus praradimo ašaros. Kelis kilometrus 
nusitęsė eisena į kapines. Juozo Kumpio palydėti bu
vo atskridę ir keli lėktuvai su juodomis vėliavomis an t 
sparnų. Sudie, narsus pilote! Mes būsime verti tavo 
atminimo. 

Lenkų lakūnai j^iola Kauną 

1920 m. žiemą. Iškrito pirmas sniegas. Tą dieną 
Kauno padangė buvo skaidri ir giedra. Ligi pietų aerod
rome vyko ypač intensyvūs užsiėmimai. Karas su len
kais ėjo visu karštumu. Mes, neseniai išėję iš instruk
toriaus rankos, dalyvavę jau ir fronto skridimuose, 

' tačiau dar daug ko turėjome pramokti, šaud; -nas, 
! bombardavimas, rikiuotės skraidymai, tikslus prr«kri-
, dimai Viską reikėįo išmokti greičiausiu laiku. 

vau pastatęs koją už slenksčio. Kilsteliu galvą. Jei 
visi susirinko čia — šis lėktuvas ne mūsų. Da r sekun
dė —ausis išskiria, k a d motoro balsas — nepažįs
tamas, šoku a tga l . Tuoj kyla didžiulis t r iukšmas . Su 
kąsniu dantyse, vyra i me ta šakutes , neria pro ramo
vės duris. Iš valgyklos ligi aerodromo — 200 metrų. 
Visi bėga, kiek t ik kojos neša. Kai kurie parodo y p a 
tingą bėgiko talentą, t ikri rekordrstai . J ie pirmieji 
atsidūrė prie angarų . Pamatome ir lėktuvą. Juodas, 
plačiasparnis, g re i t skrendąs , beveik 1000 metrų 
aukštyje. Nepažinom t a d a to silueto, matom pirmą sy
kį, bet vėliau išsiaiškinome, kad tai bū ta dviviečio, 
žvalgybinio — bombonešio, prancūzų darbo Breguet, 
tik ką po karo s t a ty to , modernaus . 

— Lenkai! —rėkia kažkas. 
I r be šio r iksmo m u m s aišku, kad tik jis, o ne 

kas nors kitas. "Bregue t " slenka per aerodromą ir 
laiko kryptį tiesiai į cepelino angarą, kurį paprasta i 
lakūniška akis pastebi j au gerokai iš tolo. Juk jo ir 
matmenys gigant iški : ilgis — 140, plotis —55 m. aukš
t is —40 m. Dobkevičius šoka į Fokerį, o bent keli 
mechanikai apninka propelerį ir variklį. 

Dūgzdamas s toru balsu "Bregue t" vis skrenda tie-

pliekė į juodąjį paukštį. Užpkalyje mūsų naikintu
vo sudulkėjo purus sniegas. Greitas Fokeris, kelis kar
tus šoktelėjęs per grumstus, atsipyres nuo žemės, nu
slinko pirmyn, kopdamas link lenko. Puolęs cepelino 
angarą lėktuvas perskrido, tada pamažu padarė dide
lį ratą ir apsigrįžo a tgal . 

Mums dabar jau paaiškėjo, kad lenkas blogai nu
veikė: jis neįvertino mūsų lėktuvų, buvusių čia, šitame 
kraš te aerodromo, o tuoj išsižiojo pamatęs didelį pa
statą, spėdamas kad ten gali daug kas tilpti. O juk 
numetęs bombą į mūsų lėktuvus, jis galėjo juos už
degti... Apsigręžęs lenkas tik dabar pamatė, kad visas 
mūsų puolimas ir gynimasis čia pat. J i s taip pat be 
abejo išvydo ir Fokerį. 

Tačiau prakeikimas! Jokios abejonės, kad su Fo* 
keriu kažkas netvarkoje, nes j is ėmė aukštį neregė
tai lėtai. Daug pamažiau. negu šiandien rvtiniuose 
skraidymuose. 

— Motoras netraukia? 
Ausį pakreipę, gaudėme garsą. Motoras kriokė pil

na gerkle. Tačiau kodėl judrus ir greitas lėktuvėlis at
rodė tingus, kaip po ilgiausio miego? Dabar lenkas 

šiai. Greit i šgi rs tame charakter ingą bombų švilpimą, j mitriai apsisuko 
Sprogsta dvi bombos toli nuo mūsų. anoje aerodromo 
pusėje, prieš pat r r p H m n pilkąja hūda Pirmoji lenko] 

lėktuvus. 
'Breguet" nosis pakrypo į mus ir 

{&• daugiau). 

• i 



mmmmĘmmmmmmmmtm 

t DRATCAS, Icctvirtačicr.i?. 1077 m: se sužcs rnJn. 2S 1 
- • - r 

-

I& Detroito abiturientų baliaus "Kartą pavasarį". Nuotraukoje matyti Algis Rugienius, Gražina Urboniene, 
Birutė ir Vyt. Rauckai, Ona ir Petras Grišfceliai. Albiii a Rugienieuė ir Liuda Rugienienė. Nuotr. J. Urbono 

DETROITO ŽINIOS 
ir Sofija 

yra pasi-

(Atkelta iš 2 pusi.) 

roito ateitininkų vienetai savo at
stovus į kongresą turi išsirinkti 
ligi birželio 1 d. Norį kandida
tuoti prašomi kreiptis į skyrių pir
mininkus. Sendraugiai kreipiasi 
pas L. Bajorūną, studentai pas 
V. Keblį ir moksleiviai ateitinin
kai pas V. Kasputį. 

DETROITO SKAUTŲ VEIKLA 

Pakėlimai ir apdovanojimai 

LSS Tarybos pirmijos posėdžio 
nutarimu į paskautininko laips
nį pakelti ir įžodį davė balan
džio 24 d.: Marytė Alkevičiūtė, 
Dalia Gilvydienė, Juozas Oren-
tas, Ramunė Rūkštelytė, Ramū
nas Savickas ir Elena Zubrickie-
n ė Tėvynės sūnaus žymeniu bu 
vo apdovanoti: ps. Edvardas 
Sventickas, vyr. si. Saulius Anu

žis; Vėliavos žymeniu: si. And
rius Anužis, si. Paulius Jankus, 
si. Rimas Malvekas, vyr. si. Ro
mas Rudis, si. Vincas Žebraitis; 
pažangumo žymeniu: psl. Myko
las Abarius, psl. Paulius Arlaus
kas, si. Andrius Butkūnas, psl. 
Paulius Butkūnas, psl. Stasys 
Erlingis, psl. Vytenis Kvietys, 
psL Linas Orentas, psl. Darius 
Rudis. si. Algis Rugienius, psl. 
Kastytis Zubrickas, 

Abiturientų-čių balius 

Dar anksytvą pavasarį, balan
džio 30 d., Dievo Apvaizdos pa
rapijos kultūros centre įvyko abi-
furientų-čuĮ balius, kuriame lie
tuviškai visuomenei buvo prista
tyta aštuoniolika gimnazijas bai 
gjančių jaunuolių. Su palydovais 
ir palydovėmis iš viso buvo ke
turiolika porų. Nors balius jau 
vienuoliktas, tačiau tiek gausia? 
jaunimo dar niekada programoje 
nedalyvavo. Balių suruošė Balti
jos ir Gabijos tuntų tėvų komi
tetas, kuri sudaro: Danutė Arlaus
kienė, Mar>tė Erlingienė. Vytas 
Radzevičius, Antanas Zaikauskas, 
Eugenija Zubrickienė ir baliui 
ruošti specialiai į komitetą įėjo 
Algis Rudis. Jiems pagelbėjo dar 
visa eilė žmonių, fai Galina Go-
bienė, kuri išmokė mergaites šok-

Andrius Butkūnas ir Dalia Gil
vydienė. 

Stovyklos 

Šįmet Gabijos ir Baltijos tuntų 
stovykla įvyks Dainavoje nuo 
rugpiūčio 27 d. iki rugsėjo 4 d. 
Darbo dienos savaitgalį Daina
voje įvyks vyr. skaučių ir vyčių 
suvažiavimas, kurį ruošia Ga
bijos ir Baltijos vyr. skautės ir 
vyčiai, vadovaujant ps. Irenai 
Sventickaitei. Kelios skiltys skau
tų ir skaučių išvyksta į Rako sto
vyklą liepos mėn. 23 d. vienos 
savaitės skiltininkų kursams. Ro 
muvoįe dviejų savaičių stovykla 
prasideda rugpiūčio 6 d. Iš Gabi-
ios ir Baltijos tuntų žada vykti 
keletas skilčių. 

Sueigos 

si Birutė Leonavičienė 
Dryžienė. Jos į talką 
kvietę visą. buri. moterų. Bendra 

1 priežiūrą rūpinasi Leonas Matvė-
kas. Automobilių pastatymu — 
Andrius Butkūnas. Jie į talką 
yra numatę įtraukti skautų ir 
ateitininkų jaunimą. Gėrimais 
rūpinasi Vytas Rugienius ir Juo
zas Jakštys. Dovanomis, laimėji
mų stalui ir laimėjimų šuliniui, 
Petronėlė Pajaujienė ir kiek ji 
mane informavo, jau yra gavusi 
stambių ir gražių dovanų; iš dai
lininkės Stasės Smalinskienės ir 
dailininkų Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių paveikslus, Viktoro 
Veselkos ir Česlovo Anužio — jų 
drožinius ir daug kitų gėrybių. 

Juozas Matekūnas platina bi
lietėlius. Laimingieji galės laimė
ti, dviem kelionę į Las Vegas ar
ba 500 dol., dviems savaitgalio 
kelionę į Torontą arba 200 dol. 
ir trečią vietą — televizijos apa
ratą arba 100 dol. Muzika ir me
nine programa rūpinasi Alytė 
Butkūnienė ir Liuda Rugienienė. 
Jau yra sutikę programoje daly
vauti Danutės Petronienės vado-

ous teikiamas rudenį. Kas norėtų 
jį priimti, dar kartą raginami re
gistruotis pas kun. Viktorą Kriš-
čjūney ičių arba Alytę. Butkūnie
nė ' " 

J. U. 

PIRMOJI KOMUNIJA 

Dievo Apvaizdos lietuviu para-
(Pijoje šiemet, pirmąją Komuniją 
priėmė sekantys jaunuoliai: Kris
tina Merkyte, Renata Ratnikaitė, 
Rimas- Gilvydis, Viktoras Meme
nąs, Karigaila Petruševičius ir 
Vytautas Viskantas. 

LU 

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Gegužės 29 d. (Sekminių sek
madienį) įvyks visų Detroito a t 
kų vienetų metinė šventė Daina
voje. Iškilmlng., pamaldų metu 
duos įžodį, nauji nariai, o po 
pamaldų bus bendri pietūs ir 
jaunimo paruošta programa, tėvų 
ir svečių malonumui. Pietumis 
rūpinasi moksleivių tėvų komite
tas. Svečiai, norintieji dalyvauti 
pietuose, prašomi iš anksto užsi
registruoti pas D. Doveinienę tel. 
268-7970. 

Šv. Mišios bus II vaL, kuriose 
visi vienetai dalyvauja su vėlia
vomis. 

C L A S S I F I E D G U l D 
WMJ&LLL£NEQCH 
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B E A L Ę S T A T K I HELP H A M L D — MOTERYS 

Marąuette Pke. parduodamas 5 bo-
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$54̂ 500. Apyi, 68 ir Campbell Ave. 
Dei informacijos tašykite adresu: 
R-AJ1, PO. Box 5130, Pompano 
Beach, Florida 33064 
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TEJL. — WA *-*T87 

Gabijos tunto visų draugovių 
sueigos vyksta kas antrą šešta
dienį 10 vai. ryto Kultūros cent
re. T u o pačiu laiku taip pat 
vyks Baltijos tunto jaunesn ųjų vaujamos kanklininkės ir mūsų 
skautų draugovės sueiga ir skau- j jaunieji talentai. Tikimasi, kad 
tų draugovės "Beržų" skilties su- šia proga, scenoje vėl pasirodys 
eiga. Ir. ir Šilainė, kuriai vadovauja Gali

na Gobienė. 
Finansus tvarkyti yra apsiė

męs Stasys Erlingis su padėjėjais. 
MENO STIPENDIJA 

RAMONAI P IKŪNAITEI 
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TELEVIZIJOS 
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Spalvotos ir Paprasto*. Radijai 
Stereo tr Oro Vėsintuvai 

M I O I N A S T V 
Pardavimas Ir Taisymas 

**4« VY. 8&tb SU tel. 770.1406 
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Parduodamas tuščias 
' SJ£ E Y P A S 

rezidencijai . statyt, 
"115 §. WHrpi»LE ST. 

teperiaJL ĘeaJ. EstaJ& 
Tel. — TXlr7GJM) 
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NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senu* ir ^utii^ia tut-i^o* p* 

iinu. Pigiai fĮ»»!an «r»p<i alyviniai 
(r perdirba deJ dują. Id««3i< vanctea* 
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A. BANYS — teL 441-S806 
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riiiormacija oei bazaro propa
ganda yra pavesta man ir dr. Rai 

Ramoną, Reginos ir prof. dr. 
Justino Pikūnu iaunesnioii duk-. . ^ „ ^ „_ M J ' . , i mundui Cers.<ui. Visam rengimo te. i y . ' o - / / mokslo metu v idurv , , t . j . , , , . . . „ . j r . , . , darbui vadovauja ir darous ko-
baige Uur Ladv or Merev vidų- j - • M • ' r» • -
. , , i -NT ' . , . ordinuota Algis Rugienius, -mę mokvKlą. .Nepaprastai gabi r> . . . . . . . Rengėjai TIKISI gražaus oro ir visose mokslo srityse, paskutiniu 

metu Ramoną ypatingai linko 
prie meno. 

Vidurinę mokyklą baigdama, 
ii nusprendė meną studijuoti, j p a ; iu , finansiškai prisidėti prie 
Siekdama stipendijos, aštuonių į Kultūros centro užbaigimo. 

Jonas Urbonas 

R. Pikūnaitė 

kviečia visus gausiai į bazarą at
silankyti, kur turėsite progą sma
giai praleisti sekmadienio popie
tę, susitikti su pažįstamais ir tuo 

ATIDĖTAS DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS 

D'evo Apvaizdos, lietuvių pa

savo darbų portfolio Ramoną! 
pristatė Pietryčių Miehigano re-; 
gionalinei parodų komisijai. Jos; 
ir dar vienos tos pačios mokyk 
los mokinės darbai buvo iver _ 
tinti geriausiai ir abiems nufar-1 

ta skirti meno stipendijas jų pa- rapijos Detroite metinis susirin-
sirinktose meno mokyklose. Ra-jkimas, dėl nepatogaus laiko ir 
mona pasirinko Po'rtland, Ore- į parapijos Tarybos nariams esant 
gon, meno mokyklą (Art School j užsiėmus su artėjančio parapijos 
or Portland, Oregon) ir ateinan-} bazaro reikalais, turėjęs įvykti ge-
tį rudenį pradės studijas. j gūžės 22-rą. yra atidėtas ir šau-

r, n . , _ .. , į kiamas birželio 26-tą, po lietuviš-
Ramonos PiKunaites meno dar-!, ,A 0 ,' r 

<<ų 10:30 vai. pamaldų. ti "Sadutę", akodeonistas Vidas : bai buvo eksponuoti Our Lady of 
Neverauskas; salę įdomiai papuo- - Mercy metinėje meno parodoje 
Še Mykolas Abarius, gelbstint i Gaila, kad paroda tęsėsi vos ke-
dukrai Violetai; gėles, kurių šiam ! turias dienas (gegužės 15-18) ir 
baliui apsčiai reikia, skoningai! žinia apie parodą mūsų laiku ne
paruošė Birutė Leonavičienė, be pasiekė. 
komiteto narių, jai talkininkavo 
mamytės Vanda Sepetienė, Elena 
Zubrickienė ir dukra Laura; pa
stovus stalams paaukštinti pasko
lino Vytautas ir Edvardas Alkai; 
prie gėrimų komitetui padėjo Da

rius Mičiūnas ir Romas Rudis. 
Kaip jau ankščiau buvo rašy

ta, šalia abiturientų pristatymo, 
5Jeolituanų orkestras atliko pu
sės valandos programą, kurioje 
netrūko juoko ir dainų. Publika 
juos labai šiltai sutiko. Abuurien j 

Šių žodžių autoriui keletą Ra-
monos darbų teko matyti jos ir 
jos tėvų namuose. Galiu tvirtin
ti, kad bręsta naujas didelis ta
lentas. Jeigu Ramonos dabartinis 
užsidegimas neatslūgs, apie ją 
dar daug girdėsime ateity. 

Alfonsas Nakas 

D I E V O APVAIZDOS 
PARAPITOS BAZARAS— 

GEGUŽINĖ 

J.U. 

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS 

Jau yra užsiregistravę dešimt 
Sutvirtini-

greičiausiai 
parapiecių priimti 
mo sakramentą. Jis 

oooooooooooooooooooooooooc 

10% — 20% — 30% pigiau mokSstt 
už apdraodą nuo ugnies Ir automo
bilio paa 

FRAN K Z I P 0 L 1 S 
3208H WeA 95tn Street 

Chi a*ro, luinois 
Tel — GA 4-8654 

x»oooooooooo*ooooooooooo< 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
PlAonsme Ir n A n o j u M 

«*4c r&Sių grtndfe 
4. 8UBNYS — TA BE 7-5168 

K X X » O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O C 

LIAUDIES MENAS "DRAIGE" 
' IDraugo" administracijoje 

galima pasirinkti įvairių liau
dies meno darbų: medžio, ke
ramikos, drobės, taip pa t lietu
viškų lėlių ir vėliavėlių-

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams. 

"Draugo" adresas : 4545 W. 
63rd S t , Chicago, Ui. 60629. 

>000<XK)0<>000<>0<XK>OOC«000<> 

M O V I N G 
3ER&NAS perkraurto baldiu ir '*x 
tos daiktus. Ir ii tcli įsieetr VV* 
rtmi ir pilna apdrai:df>. 

TEL — WA *SOt» 

oooooooooooooooooooooooo<x 
R A M j j R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengia vonias 

rtrtuves Ir naujaa lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Daiau. 
Zigmas, teL 7764882 po 6 T. va*. 
XKXJOOOOOOO<XK)OOOOOOOCOOOC 

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

aurų ytams^tym 
3Jamę ^rJ4ma>» — Pardavimą* 

Valdyj»SA. 
Oraaiyrau;—'ij>wmę Tąjt. 

Notariata» — Vertimai 

BELL REALTY 
i. s ' U E V l C i l ' S 

8455 S* Sedzi* Ave. — 778-223S 

Pardodamas 2-jU butų namas ągyi. 
51-os ir Ca;ifcrEia Ave. Permode-
Uuotas. 20 p, skiypae. Kąįbet ang
liškai — skanibinti @Q 2 y. ppąiet 
teL 478-7323 

By ownar 

OPEN HOUSE 
5810 S. AUSIIN AVE. 

Sua* May 2* — 1 to 5 BJVL 
Priced to sell — 5%-room beauti-

fui brick ranch. New!y decorated. 
Central air-cond. Purifier. Ęinished 
basemenL Ratio. 2 car garage. 3 
bedrms. Carpeting & drapes. Qak 
trim. Dishwasher. Close to schools, 
transportation and shopping. 

t \DLSXKJ.\I ^EWING 
UACMLN JL OP££^ĄTO^ 

E^perience Necessary 
Ąpjgly In Person 

Americaa cruajrM-U Compaay, Inc. 
1240 No. Homan, Caicago, CLL 

0 O U N T E R W 0 M £ N 
needed to serve sandwiches 

t o Iiublic. FuH o r p a r t ^ m e . 
Apūly m person. 

CHARC0AL PIT 
4644 W* Sąra S,*re^ 

į v a i r u 

TEL. — 876-1882 arba 
376-5896 

•ransflal tf mfisni ntnd^Uo. 
COSMOS PAECELS ETO*BES8 
SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 

•SSS S. HaLsted St , Cfcicago, UL 
MiOJ W. 69 St.. ChieagD, DL 

TH"t 925-2737 — 264-3320 

Mfchlana Shores (1 vaL nuo Chi-
cagos miesto centro) savininkas par
duoda gražioje vietoje su medžiais 
— 3-ją miegamų bungaJow. Oro vė
sinimas, daug priedų, su baldais ar 
be baldų, plius dar 2 sklypai su me
džiais. Prieinama kaina. Stambinti 

218 — 844-5100 

Budraitis Realty Co. 
DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ RŪŠfC 

Jt0 - ! !$£ . i ( £EP£R 
LIVE !!T 

5 dąy weejc. TWQ children. One 
School agė.;" Good. salary, "Some 
EngHsh. Nortb Vaburb.' 

Phone - 1 253-8225 
KEįJSMJSGA TARNAUTOM 

T E L L E R 
Su patyrimu ar be. Turi mokėti" lietu
viškai ir angliškai ' 
Marųuette Parkoraona. Nuolatinis 
darbas. TTELEF. — 925-7400 

Ęrivate Pjgycbjatrjc Hospital in 
Pes Plaines has openings on day & 
aite, sbJfts, 

FOEEST HOSPITAL 
827-8811 — Personnel 

PfKOGOS OPPiiR'ri>'MiTrEsr 

I A V Ę R N — RESTAURAJiTI — 
ROOSMįS 

Well estabished in dowTi-town area 
of northern Wiscons!n conimuiiity. 
24 ft. bar with booths, seats 30. Also 
package liquors. Restaurant hassea-
ting capacity of 40. 3 bedrm. apt. 
plūs 10 sleeping rboms. 58 f t. main 
sVreet frontage. One building witb 
centrai heating system. Owner plans 
to retire. $175,000. Owner can pir>-
vicįe financial aasistance. Write 
Harold Gilley, 82 S. Brown St., 
Riiinelander. Wisoonsin 54501 or call 
?15 i—' 362-2305 for tei-ms. 

J * _ 

VZ**-*e£Š9 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

Dievo Apvaizdos lietuvių pa
tus sveikino LB vardu Janina rapijos bazaras — gegužinė yra 
Udrienė. ateitininkų vardu — , ruošiama birželio 5 d., sekma-
dx. Vytautas Vaitas, Gabijos tun
to — tuntininkė Liuda Rugienie
nė, Baltijos tunto — tuntininkas 
Česlovas Anūzs, pereitų metų 

abiturientų vardu — Loreta Zai
kauskaitė. Visiems padėkojo abi
turientai Saulius Anužis ir Da
lią Rudytė. Prieš vaišes invoka-

dienį, parapijos sklype ir Kultū
ros centre. Bazaro pradžia, tuoj 
po 10:30 a.m., lietuviškų pamal
dų. 

Rengėjai — parapijos taryba su 
organizacijų pagalba, bazarui in
tensyviai ruošiasi ir į rengimo 
darbą, jau yra įsijungę didelis 

5 akrai žemės, 2 namai, puikus so
das. Prie 123-čios ir-Archer. i97,06& 
Lemonte — 2 mūro namai po 4 butus. 
10 metų senumo. Kama $130.000. 
12 imtų mūras. Labai gerai prižiū-
rStas Prie 53-eios ir KomensjKy, — 
$1854000. 

8348 So. Archer Avenuo, Willow 
Springs, m. 6 teunb. {3 mieg.) maro 
bungalow. Įrengtas rflį?s, 2 maš. ga-

^ ^ -. ^ „ ^ ^ -v-/-^ * rasa*. Ptetus lotas. $46,500. 
u i č 1 I i V II C s ^^panę sar. rezidencija su pUr 
r¥li Mt * I m A U d į nu valgomuoju. 2 ma|. mūro garą-

; žas. Prie G$-d$ ir Mozart. 
t 8 ssodernus butat Labai gerai išiai-
, kytag namas, visi butai po 4 kamb. 
tApyi. 35-06 ir Seo2ie. 

$8 a8?*į *ara4 } pi^ysįį&rįm nuo. 
Lefcvirt, 31. Oaįina Bdaiyti sWypais 
naujai statvbaL Kaina $5300 už akrą 

BUTŲ KTJOMAVTMAS 
Paroiksiuie auomminkus 

J343 W 83rd. St. teL "^-OeOO 

(CryUau* Itgoniaas $17.090 pgjaim). 
t>d'»rH« mūro btincalots. s mieg.. 

vaiffjmii'ia. Arti masų rftStm€s. 
t !«rts3 it hmua, Labai ymrs tr&aa-

Dorta«;ija. Arti bažay&oa, 
T»Ten» tr 8 kamb. bntas rM1*!* 

Reikia greit parduot. Uuokit pasialy-

%-lų bntę medtnte. 115,909. 

i I I Į AIT11 11A | f V 
Insurance — Income Tas 

2951 W. SSrd Štreel — 43^1878 

SKELBIMAS 

SOTARY FTBTJC 
FVOOME TAS SERVICK 

4259 So. Maplewood. teL 254-7450 
Taip pat darom! VERTIMAI. 

CHMINTU ižkvletiraat pildomi 
PTUKTYBeS PRASTHAI tr 

kitokį bUnkat 

P L U M B I N G 
Vontų, virtuves ^trwj ir vasden 

Sldj:T!T'.Ti speį-j';-'x. Vlrtuvfs i. 
vordof kabinetai;' KeVamJkbs""V kt 
pl3rtelės. Giass blocks Sinkos vams 
džiai išvalotm *»ktm Kreiptis **U' 
7 iki 8 vai. r>-įo trba DO į vai. vfūi 

SEUAPTSTA^ ~ 7̂ 8̂ Ė«W 

^ ą strialbėjo kkbonas kun. Vik- būrys parapie?ių 
Rnšounevičius. Programą' Jie paskutiniame posėdyje pa toras 

Padangos. Priekinių rafųTįguliavimaa 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
v a i Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONB TIRES. Wneel 
aiignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. CSiange of oil 
and Fllters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strett - Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8:00 v a i vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 v a i ryto iki 4 vaL popiet. 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS 

K A I P S U D A R O M ! 
T E S T A M £ h l A l 

— ParuoSė — 
DIpL teis. Pra-aas šda* 

Testamenfai su legaljlkomh 
formomis bei afidavitais 

jau gaunam! 
Tai nauja pagerinta laida 
&A nuosekliai aptarlamaa toata 

metrty reikalinfumas Ir jtj galis 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi paryed&ai ne tik pagal JAV-ae 
feikiančiua įstatymus bet ir Vokie 
tijoje. Anglosaksų pasaulyje b*1 

Nepriklausomoje Liatuvoje. 
Gaooara* "DRACOIT 

98bW; Be tą tarmę — fS.00. Pirty 
SO eeeta penton&no Klaidoms 
OBnoto gyventojai prašSMl pridėti 
dar I 

HELP WANTED — VYRAI 
• • • • • . . i , . _ . _ . M . — , , i ^ į „ i 

UTHE 0PERAT 
i&pęrienced lathe opęrator wi|h 

abilĖty to dp set' up" wbrV and 
sharpen tools. Good saferf SĖS. %e-
negtg'. "*•*" * * - gĮP1 

CalĮMr, Cai* — a33-5400 
—_.. 

M Į » * > M M > M > M M » M M • » i» i 

MACHINIST 
Skilled with own tools for sraall 

fast growing manufacturirig cpra-
pany. Mušt know setup miga, latb-
es. for ahort run operation. Bene-
fite, profit sharihg, top wąges paid-

CA1X — 352-3830 

i*N€OMOiAHA — FOB BENT 

Briuora. buvusio savininke 2-iq 
miegamų apSild. butas. Oro vgsini-
aas, "built-in" orkaite. Plius Biege-
tow kiJimai visam bute. Puikiai deko
ruotas. 2 blokai nuo §v."Kryžiaas''ft-
goninfe. &iįitarioiui apžiūrėti iSdut*-
Knkit nuo pirmsd. k̂j į»enkta<į. *į^g*i 
f, r, ir 5 v. %."I5fį. $2^5602 

BNUOM. 4 kamb. faotaa su batdaš 
2-me aukšte. Ęu^ugusiems. 6541 §: 
čampbell Ąve. Skaeibint 

WA 5-6616 

Ąpieidžto California — nori prrktį 
Į 2-3-jų rrJegsrnųju bung4iow ^arbsc 
nuosavybę sti pajamom Chfčago^. 
^arąuette Parke. Vsieas. Skambint 
po* 5 v v. tel. 443-1966 ' " 

"U*« 
- » • — • < - - - * -

r$tais>tas 4 butu mūras. Atskiri 
nauji gazu šildymai. 2 auto mūro ga
ražas. Platus sklypas. Marąuette Pke 
$43,900. 

Tvarkingas 3-jų butų suras, gau
jas gazu šildymas. 3 auto raflro ga
ražas. Didelis sklypas. Gągę 2ke. 
$38,600. 

Gražiai apkaitas, su nauju stogu 
2-jų aukštų didžiulis namas. Naujas 
gazu Šildymas, nauja elektra. Dvigu
bai platus sklypas. Vakarų Marąuette 
Pke. Pelningas. $25.986. 

2 butų gi alus HiAras Marąuette 
Pke. 2 atskAi galo šildymai įrengtas 
belsmentas. Garažas. $32,000.00 

• kamb. rezidencija, tvirto mūra 
Prie* parką. Labai dideli kambariai. 
1% vonios. $28,000. - * . > , - . , 

VAIDIS RUL ESTITĮ 

pUBa&iai it su humoru pravedt;, siskirste į grupes. Maistu rūpina-. ^pMHBi Mf K h ' i i n mm 
REMK1TB «BRAVGĄr TeL 727-7200 7S745M 

B E * L Ę | T 4 I I -

g*CpJ§B B^IĮJ>ING FOR SALE 
Z. ̂ o r y — 4 ąpartment bldg. Vic. 
$B£h Si Ebmaa. Goed inconie. Call 
a£tejr6f .yL , ' 

476-1580 

llarquette Parke savininkas p r i 
duoda oVi kamb. gerai pratfūr?^ 
a»ūr. bangalow. Uždaras "pgftittft 
Gaz. apšild. Sutvarkytas beismė#-
tas. Garažas. Didelis grižiaT*peo-
dlntas kiemas, labai tanra."Vai&^ftfe 
fcrtsti. Arti bažny^os. krąuttflBB ^ 
eaiisiekimo. Kauta prleftamat 
Škambmt nuo 5 iki g v. v. ląvs?* 

- * • -

^įr«ifHmg 



MOŠŲ KOL ONI JOS E 
Dayton, Ohio 

TAUTŲ FESTIVALIS 

komitetas birželio mėnesio i, 4 
ir 3 #envuois vėl ruošiasi etniniu 
gįruį)i^ festivaliui Siame pasįco.-
4>me bus, išstatytą, lietuviško 
cįeao, išdirbinių paradą. Fe&ri-
Vątbic lietuviai ctalvvaus su savo 
programa, kurią atliks tautinių 
šįakių grupė "Vėjeliai", kurie 
kjubjpsčiąj tam ruošiasi, lįas sa
vaitę repetuojama. Tautinių šo
kių grupei vadovauja Judy Petro
vas, įai pagelbsti buvęs Grandinė
lės šokėjas Vytenis Cyvas, akorde
onų groja Cecilia Lisankis. Be to, 
bus. d<emcmstruo}ami ir parduo^, 
darni lietuviški valgiai Taip pat 
bus rodoma, kaip pasigaminti lie
tuviškais motyvais papuošalus. 
Šios lietuviškos programos va
dovas yra kultūrinio komiteto 
pirm. Petras Ziaukas s» gfuįpe tal
kininkų. Šia proga kviečiame ap
lankyti Daytona ir maloniai pre-
leisti laiką. 

METINIS PARENGIMAS 

Sv. Kryžiaus lietuvių parapija 
savo metini pareagiraa yra au-
mači ąsi liepoj 31 a. (Eitlt^cht 
Par i ) . &a proga išsiųstą visiems 
para#įečiara$ k draugams įaimė-
jimų bilietai, kurių trąųkpnas bus 
pikniko metu. Sis parengimas sų-
trau-jeia gausiai pujbliko% ygač pla
čioje apylinkėj gj-venančius Męiu-
Yitts. Todėi 'parengimo komite
tas kviečia draugus ta proga pasi
naudoti, aplankyti Daytono lie
tuvius ir malamai praleisti sek
madienio popietę, besivaiši-
aaat šeimininkių pagamintais 
valgiais. Iki malonaus pasimaty
mo. 

vaidinimą 
nykštukai" 
kviečiama 
ryvauti. 

"Karalaitė ir' septyni 
•Visuomenė maloniai 

šiame parengime da-

SOL. D. MONGIRDAITĖS 
KONCERTAS 

Balandžio 30 d, Qmab.os lietu
vių moterų klubas surengė so
listės Daivos Mongirdaitės - Ri-
chardson koncertą, kuris praėjo su 
dideliu pasisekimu. Visuomenė, 
mėgstanti meną, turėjo progos 
pasigrožėti gražiu dainos išpildy
mu, ir gracinga laikysena sceno
je. Tai buvo vakaras, kurį omahie-
čiai ilgai atmins. Programą suda
rė lietuvių kompozitorių: Bud-
riūno,- Dvariono, Klovos, Sarpa-
liaus, Šimkaus ir Vanagaičio dai
nos, na ir arijos iš operų sekan
čių kompozitorių: Arditi, Gou-
noud, Puccini, Rimskio-Korsa-
kovo, Strausso. Šiame 

koncertą rengiant, beveik visos 
narės buvo Įsipareigojusios įvai
riais darbais, ir net kai kurie mū
sų vyrai, na, neveltui sakoma — 
visų turtų šaltinis naudingas 
darbas. 

J. P. D 

Hartford Conn. 
PAKIUAI PAMINĖTA 

MOTINOS MENA 

Hartfordo apylinkėje motinos 
kasmet gražiai pagerbiamos. 
Gegužės 8 d. motinos diena pra-

šv. Mišiomis. Klebonas 
kun. Juozas I\įatutis pasakė 
pamokslą, iškeldamas motinų 
nuopelnus ir jų didelį vaidmenį 
šeimose. Gražiai giedojo mišrus 
choras, vadov. muz. Jurgio Pet-
kaičio. 

Švč. Trejybės parapijos salėje 
motinos buvo sutiktos su mar
gaspalviais gvazdikėliais LB 
pirinininkas Steponas Zabulis, 
pasveikinęs motinas ir svečius, 
vesti programą pavedė Ramunei 
Bernotaitei. Susikaupimo mi
nute prisimintos mirusios moti
nos ir didvyris Romas Kalanta. 

Po to, prof. Vaidevutis Man-
tautas giliomis mintimis ir 
vaizdingais posakiais prabilo i 
motinas ir svečius, kurių buvo 
pilna salė. Minėjime dalyvavo 
k- Švč, Trejybės bažnyčios kle
bonas kun. Juozas Matutis. 

Programėlę atliko "Švyturio" 
mokyklos jaunimas, vadov. mok. 

no murai. Balnas gitara puiKai 
palydėjo Paulius Bernotas. 

Po minėjimo buvo jaukios 
vaišės. 

LIETTVOS ŽYDAI 
CHICAGOJE 

|. DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. gegužės mėn. 26 d. 

Lietuvos žydų klubas Cbica-
goje gegužės 21 d. AG Beth 

LB valdybos vaidu nuoširdi sinagogoje, 3635 Devon. turėjo 
padėka prof. Vaidevučiui Man- s a v o susirinkimą, kur kalbėjo iš 
tautui, jaunimui, jų vaaovei D. Sovietų Sąjungos emigravęs 
Dzikienei, gausiai aisilankusiom poetas dr. Uja Katz, dabar pro-
mamytėm, svečiamo ir visiems, fesoriaująs Columbijos kolegi-
vienaip ar kitaip pagerbusiems j G j e . Jis parodė įvairių disiden-
mūsų motinas^ tų žydų menininkų darbų, Lie-

M. Petrauskienė tuvos vaizdų skaidres. 

DIDŽIOJI LJETEVIC DIENA 

Balandžio 23 d. Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų kongre-

» rėmėsi centro valdybos 
rje, a^žve^us praėjusių 

Įoejtų. rėmėjų, veiklą, ilgiau su
stota prie Lietuvių dienos, šiais 
nastąis lietuvių gusjartinirno die
na —piknikas bus liepos 24 d. 
Piknikas, kaip ir visada daro-; 
mas grasoje Putnamo seselių j 
sodyboje. Paskutiniaisiais me
tais ne tik lietuviai, bet ir sve-į 
t įsieji šia diena pradėjo domė-
tis ir joje dalyvauti. Apie šven
tę kiekvienas turėtų plačiau in
formuoti tuos, kurie lietuviškos 
spaudos neskaito. Savo drau
gams kitataučiams pasiūlykirn 
vietą savo atrtomobilyje, vieto
vėse, kur organizuojami auto
busai, pakvieskime ir ne lietu
vius. Diena yrą turtinga įvai
riomis pramogomis, kur kiek
vienas randa kuo nors užsiimti. 
pasidžiaugti. 

Dienos programoj bus pamal
dos, procesija, pietūs, užkan
džiai, dovanos, meninė progra
ma, jaunųjų da;iininkų paro
do*. Čia galite Įsigyti lietuviš
kų knygTj, plokštelių, gintarų, 
nusipirkti ruginis duonos, Put
namo bitelių medaus. Šventėje 
dalyvauti itvia&tuaas vysk. Sa-
ladka. Dalyvauti jau pasižadė
jęs yra PLB vald. pirm. inž. Br. 
Nainys. 

Kviečiami visi lietuviai j Lie 
tuviu dieną, liepos 24 d 

Albina Iipčienė 

Omaha, Nebr. 
OMAHOS LJTUANISTfiVfc 

S. m. birželio 4 d. S vai va
karo Šv. Antano parapijos salėje 
Oaiąhos Utuanistiaė mokykla sta
to mokslo metų užbaigimo proga 

D. Dzikienės. Didelis ir gražus 
koncerte būrys jaunimo džiugino visus 

akompanavo Gladys May — tautiniais šokiais, eilėraščiais ir 
Omahos simfoninio orkestro pia- dainomis. Kepurinę — pašoko 
nistė. Publika buvo taip įsigyve- mergaitės. Toliau sekė dekla

macijos grupėmis ir pavieniai. 
Ypač vaidybiškai ir maloniai pa
sakė mažiausios mergytės. . į 

Pabaigoje tautiniai šokiai 
buvo atlikti su dainomis. Po 
šokių mergaičių ir berniukų bū
relis dainavo: Ant kalno gluos-

nusi, kad sukėlė solistei audrin
gą ovaciją gausiomis katutėmis. 
Tikimės, kad ir vėl kada nors tu
rėsime progos pasidžiaugti solis
tės Daivos Mongirdaitės žaviu 
balsu. 

Salė buvo išpuošta pavasario 
žiedais, kuriuos vakaruodama pa- nys. Saulutė tekėjo, Šaltyšius 
darė klubo narė D. Sulskienė. Šį ir paskutinę dainą — Ant kai-

A. t A. ONA GIIH)VAIN:ENĖ 
Gyveno Cicero, Illinois. Mirė geg. 25 d.. 1977 m. 

G:mė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno apie 85 na. 

Pasiliko dideliame nuliūdime anūkas Robert Girdvainis su 
žmona, 2 proanūkai, giminės Antanas Kazaitis ir Auna Jankaus
kas su šeimomis bei kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo amž'na narė sekančių dr-ių: T. Marijonų rė
mėjų, šv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir Pranciškonų rėmėjų. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 South 
50 Avenue. Cicero. 

Laidotuvės įvyks penktad.. geg. 27 d. iš koplyčios 8:30 vaL 
ryto bus atlydėta j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuilūdę: Anūkas, proanūkai ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, tel. OL 2-1003 

Mylimam sūnui 
A. t A. JUUW VYTAUTUI mirus, 

liūdinčius tėvus dr. Kazį ir Daili Bobelius, 
jų šeimą bei artimuosius g i N užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Pasaulio Lietuviu Gydytoju ir 
Amerikos Lietuviu Gydytoju Stjunga 

Gėle* visoms progoms 
KVIKLY KTLLS OftLEVYClA 

2441 Į V E S T I M STREET 
TrtrfmH PR MM» ir PR a-0834 

TUp pmt naujoji Barbaros ir 
0 « M fcfcM* krmtuv*. 

BAISY STOflC 
stovy, Oak L*wn 

Ketverių Metų Mirties 

Sukaktis 

A. A, 
Marijonos Balkus 

(BALAKAYlč«LEK£S) 

Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mirtis, atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą mamytę, kurios netekome 1973 m. gegužes 26 d. Pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse. 

Palikai tu mus dideliame iiūdesyje. Reikalui esant, tu visiems 
padėjai ir visus atiautei. Niekas negali mums Tavęs pavaduoti ar 
tavo vietą užimti.. Kol mūsų širdys sustos plakusios, mes nepamir
šim Tavęs, myliomji mamyte. 

Bet Tų jau mūsų nebegirdi ir nebematai. Mes lankom Tavo ka
pą, dabinam gražiom gėlėm ir laistom graudžiom ašarom. Sunku 
mums visiems tikėti, kad jau guli amžinai užmigus, bet Tavo švelni 
ivasia viešpatauja mūsų tarpe. Mylima Mamyte, iteekis ramiai, tavo 
geri darbeliai visi atlikti 

Mūsų brangiai mamytei pagerbti bus laikomos šv. Mišios Queen 
of Martyrs bažnyčioje, Evergreen Pke., per dvi savaites, geg. 22-31 ir 
birž. 1-5 d., 1977. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažstamus su 
mumis pasimelsti už a. a. Marijonos sielą. 

Sunūs Bernardas ir Dukterys: 
Sesuo Konstancija ir Sesuo Marijona (kazimierietes) 
ir Lee 

Brangiai Motinai Kanadoje mirus, 

.Lidijai Petersonienei, Vandai Šepetienei. 
ir JŲ šeimoms, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Elena ir Kazys Karveliai 
Aldona ir Antanas Paikai 
Ada ir Česlovas Staniuliai 

A. T i VALERIJAI PIŠNYS mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame liūdesio prislėgtam 
vyrui PETRUI. 

i 

Ignas Dubauskas su šeima 
Vincas Vaicekauskas su šeima 

A. t A. PETRUI VIDŽIŪNUI 
mirus Lietuvoje, sūnums JONUI, JURGIUI ir dr. JTJ0-
ZTJI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Rimvydas ir Giedrė, Raimundas Sidrtei 

A. t A. JULiUI VYTAUTUI BOBELIUI mirus, 
jo tėveliams p. DALIAI ir dr. KAZIUI BOBELIAMS, 
SESUTĖMS ir BROLIAMS, MOČIUTEI ir TĖVUKUI 
DEVENI.1MS bei giminėms skausmo valandoje reiš
kiame giliausią užuojautą. 

Berys Ir kra Karazijai 

Mūsų. Giminaičiui ir pusbroliui 

A. t A. Muz. Algirdui Kačanauskui mirus, 
broii GEDIMINĄ, bei artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Ona sčasinas 
Lialia ir Mečislovas v?asrlewski 
Ąžuolas Stelmokas 

Mažeika Fy Evans 
Laidotuvių direktoriai 

6 8 4 5 SOU14 YVESTERN AVE. 

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

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALD&S F. BAlMrfi 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 

4605*07 South Hermifage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

T K U S 
vlARQUETTE FUNERAL HOML 

T Ė V A S iR Š O N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehilI 8-234M 
1410 So. 50th Ave., Cicero TOvmhaJi 3-2108-9 

AIKŠTE ATJTOMOBIUAMS 8T/4TYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai.. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS N- LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. L r T t A N T C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS G. LACPC (LA0KAWI0Z) ir S6NBS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Ylrtfnia 7-6#7S 
2424 W. 69th S T R E E T T*>L REpobHc 7-12tS 
11029 >outhw-est Highway. Pab» HiiU, Iii. Tel. 974-4410 

PETRAS BELIONAS 

4348 SO. CAJ.IFORNTA AVE. 1W. LAf»yette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. R A L S T E D STREET TeL YA*da 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. IJTTANTCA AVE. Tel. YArfa 7-1138-39 

VASAITIS • BUTKUS 

1446 SO, 50th A \ X ^ O C E R O , O L . TeL OLjmplc 2 - l 0 « 
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DRAUGAS, ketvirtadieniu 1977 m. gegužės mėn. 26 d. 
• ^ — — ^ ^ — — ^ ^ » 

x Poetas Tomas Venclova šį 
šeštadieni a t sk r enda iš San 
Francisco į J aun imo centro ren
giamas Poezijos dienas Chica-
goje. Savo poeziją Tomas Venc
lova skaitys Poezijos vakare 
šeštadieni, 8 va i . vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Sekmadienį, 
gegužės 29 d. 12 vai., vidudienį, 
Jaunimo centre ska i tys paskai
tą "Lietuvių poezija abipus At
lanto". 

x Juozas Kar ibu ta s , gyvenąs 
Los Angeles, Calif., keliauja po 
pasaulį ir " D r a u g u i " atsiuntė 

josi spaustuvės įrengimais ir J sveikinimus iš Romos. 

X Elena Juciūtė, buv. Sibiro 
kalinė, knygos "Pėdos mirties 
zonoje" ir kitų raštų autorė, 
a r t ima "Draugo" bendradarbė, 
svečiuodamasi Chicagoje. vakar 
apsilankė "Drauge", tarėsi su 
dienraščio redaktoriais, domė-

nauja spausdinimo technika. E . 
Juciūtę globoja R. ir St. Peter
sonai, kurių namuose j i y ra 
apsistojusi. Į Bostoną grįžta 
ateinančios savaitės viduryje. 

X Viktoras Martinka, Aldo
nos ir Napoleono sūnus, iškilus 
Morgan Park akademijos abitu
r ientas , be visos eilės atžymėji-
mų y r a išrinktas į National Me-
r i t i r Ulinois valstijos mokslo 
garbės narius. Ateinantį rude
nį Viktoras pradeda medicinos 
studijas Northwestern universi
te to garbės programoje. 

X LKVS "Ramovės" skyrių 
ats tovų suvažiavimas įvyksta 
1977 m. gegužės 28—29 d. Tau
tiniuose namuose, 6422 So. Ke-
dzie Ave, Chicago, 111. Suvažia
vimo proga iškilmingos pamal
dos įvyks gegužės 29 d., sekma
dienį, 11 vai. tėvų jėzuitų ko
plyčioje, 5620 So. Claremont 
Ave. Pamaldas atnašaus vysk. 
V. Brizgys, pamaldų metu ko
plyčioje giedos sol. Margarita 
Momkienė. Tuojau po pamaldų 
žuvusių kovotojų už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę pa
gerbimas prie Laisvės kovų 
paminklo. Visuomenė kviečia
ma pamaldose ir žuvusių kovo
tojų pagerbime dalyvauti. 

X I r vienam kambariui ir vi
sam butui geriausi vėsintuvai 
Emerson Quiet Kool pas Gra-
dinską, 2512 W. 47 St.. Tel. 
FR 6-1998. (sk . ) . 

X šakių klubo ruošiama ge
gužinė įvyks gegužės 29 d. Pra
džia 12 vai. Vyčių sode ir salėje. 
Bus užkanda, muzika, šokiai ir 
dainos. Kviečia Šakių klubas. 

(p r . ) . 

X Maloniai kviečiame atsilan
kyti į Trijų Dailininkų parodą, 
kurioje dalvvaus Audronė Am-
brozaitytė, Juozas Gudinskas ir 
Danguolė Stončiūtė - Kuolienė. 
Parodos atidarymas 1977 m. 
gegužės 27 d., 7 vai. vak. Čiur-
bonio galerijoje, 5620 S. Clare
mont Ave. Paroda tęsis iki bir
želio 5 d. Rengia Chicagos Stu
dentai Ateitininkai. (pr . ) . 

MARQUETTE PARKO NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS 

Marąuette Pa rko lietuvių na
mų savininkų susirinkimas įvy
ko gegužės 20 d. Marąuette 
P a r k o parapijos salėje. Susi
rinkimą pradėjo ir jam vadova
vo pirm. J . Bacevičius. St. Pat-
laba perskaitė protokolą, ku
r is pri imtas be pataisų. J. Ba
cevičius susirinkusiems priminė, 

Edvardas Valeska. Toron- . , . „ _ , „ _ „ 
.; . ' ; kad prieš 5 metus Romas Ka-

x Patiksl inimas. Gegužės 23 
d. "Drauge", O. Algminienės 
korespondencijos "Motinų pa
gerbimas Lietuvio sodyboje", 
II sk. paskut inis sakinys turė jo 
būti toks : " P o t o pasimelsta — 
Dieve, grąžink m u m s laisvą 
Lietuvą". 

X Apie " l i t uan i s t i n į švietimą 
Pietų Amerikoje" Mok. ir Jaun . 
studijų savaitėje paskai tą skai
tys kun. A. Saulai t is . Paskai
tą bus paįvairinta skaidrėmis 
Kun. A. Saulait is t a ip pa t bus 
stovyklos kapelionu. 

x Kazys Sutka i t i s , Souder-
ton, Pa,, a t s iun tė malonius svei
kinimus, p r enumera tos mokestį 
ir 12 dolerių auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x 
to, Ont , a tnau j indamas prenu 
meratą a ts iuntė ir auką. Ačiū. 

X T. Bildienė, Hamilton, 
Ont.. pranešdama "Draugo" ad
ministracijai apie savo adreso 
pakeitimą, a t s iun tė ir auką. 
Dėkojame. 

X Aukų a t s i u n t ė : V. Urma-
navičius — 2 dol., K. Ragelis 
ir EI. Smith — po 1 dol. Ačiū. 

X Audronės Miglinaitės i r 
Gražučio Matučio, žinomų Chi
cagos lietuvių jaunimo organi
zacijų veikėjų sutuoktuvės įvyks 
gegužės 28 d. 2 vai . po pietų, 
Švč. M. Marijos Nekal to Prasi
dėjimo parapi jos bažnyčioje. 

x Rapolas Pa l ta ras , čikagiš-
kis, lietuviškos knygos mylėto
jas , buvo į "Draugą" užsukęs, 
apsirūpino lietuviškomis knygo
mis, aplankė spaudos darbuoto
jus ir susipažino su dienraščio 
paruošimo darbu. 

X Lietuviškos poros. Švč. M. j 
M. Gimimo parapi joj skelbiami 
šie sutuoktuvių užsakai : Gražu
t is Matutis — Audronė Migli-; 
naitė, Marius Bernatavičius —! 
Marija Buivydaitė, Edmund Vi-
žinas — Gražina Vindašiūtė. 

x An tanas Juodzevičius, Chi
cago, UI., a tnauj ino prenume
ratą, užsakė didesnį kiekį lie
tuviškų knygų ir pridėjo 5 do
lerių auką. Dėkojame. 

X Marija Stankienė ir sūnus 
Viktoras S tankus , Cleveland, 
Ohio, a t s iun tė "Draugo" knygų 
prekybai laiškus, kuriais užsisa
kė įvairių lietuviškų knygų už 
80 dolerių. Tuo jiedu gražiai 
papildė savo knygų rinkinius ir 

• ' • - • 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Marijonų bendradarbių seimo, įvykusio pereitą sekma dienį vienuolyno patalpose prie "Draugo", dalyviai. 
Jų tarpe svečias iš Romos kun. D. Petraitis, vicegene rolas. Aukštai dešinėje taip pat iš Romos svečias kun. 
B. Jakimowicz, generalinis tarėjas. Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

X RAŠOMOSIOS maS. lietuvišku 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 83rd St, 
ir vakarais pas A Daugirdą tel. 478-
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J L. Giedraitis, 10 Bany Dr., E. 
Northport N. Y, 11731 (sk.) 

Įkar tu pa reme leidimo darbą. 
x NAMAMS PIRKTI PA-, 

SKOLOS duodamos mažais mė-i _, ,. „ ~ . . , , , ! X Poezijos dienų "Dauraoti-nesinia-s ]mokejimais ir priei-i 

lanta Lietuvoje žuvo liepsnose 
šaukdamas ' 'Laisvės Lietuvai". 
J o laidotuvių proga Lietuvos 
jaunimas užtvenkė Kauno mies
to gatves, reikšdamas prieš oku
pantą protestą. 

Susirinkimas minutės susi
kaupimu pagerbė Romą Kalan
tą i r daktarų, visuomenės vei-
mėjų, mirusius du jaunuolius: 
Eugenijų Kriaučeliūną ir Julių 
Bobelį. 

Ekonomistai A. Baliūnas ir 
Povilas Dirkis susirinkusius in
formavo apie reikalą įsteigti fi-

; nansinę grupę, kur i turėtų su-
| organizuoti finansinę bendrovę, 
į kuri rūpintųsi namų supirkimu, 
j jų pataisymu ir perleidimu į tin-
! karnas rankas . Tokiu būdu 
j mūsų kolonija būtų saugi nuo 
Į nepageidaujamo elemento. Susi-
Į rinkimas iškeltai minčiai prita-
jrė, tik pageidavo sudaryti stu
dijinę komisiją, kuri paruoštų 
įstatus, sudarytų planus ir pa
teiktų susirinkimui. Pirminin
kas perskaitė keletą laiškų ir 
pranešimų apie savininkų drau
gijos einamuosius reikalus. In
formavo, kad greitkelio klausi
mas, kuris keletą metų buvo 
atidėliojamas, j au pajudėjo. Jo 
pravedimas Marąuette Parkui 
nepakenks. Greitkelis praveda
mas į pietus nuo Marąuette Par
ko geležinkelio žemėmis. Namų 
savininkų piknikas — gegužinė 
įvyks gegužės 29 d. Onos Bruz-
gulienės sodyboje prie tautinių 
kapinių. 

NAUJA BIOLOGfc 

Vilija Kerelytė gegužės 20 d. 
St. Xavier kolegijoje gavo bio
logijos bakalauro diplomą. Jau
noji biologė touau šioje srityje 
sieks magistro laipsnio. V. Ke
relytė yra uoli lietuviškoje vei
kloje. J i mokėsi Marijos aukšt . 
mokykloj i r lankė Chicagos 
Aukšt. lituanistinę mokyklą bei 
Pedagoginį lituanistikos insti
tutą. Veikli skautė akademike. 
Kolegijoje buvo lietuvių Nemu
no klubo pirmininkė. Sumani 

NAUJA BALFO VALDYBA 

KANADOJE 
— A. a, Česlovą Skarbaiiene, | — Lietuvių delegacija Luko-

aktyvi Detroito jūrų šaulių Į ševičienė, R. Bulota ir J . Berno-
"Švyturio" kuopos šaulė, mirė 
gegužės 15 d., sulaukusi 66 m. 
amžiaus. 

— Los Angeles L B Jaunimo 
Ansamblio tradicinė Jaunimo 
šventė įvyksta birželio 4 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak., Glendale 
miesto auditorijoj, 1401 N . Ver-
dugo Rd. Ruošiama graži dai
nų ir tautinių šokių programa. 
Dalyvauja apie 200 jaunimo. 
Taip pa t San Francisco "Vaka
rų Vaikai". Groja Latvalos or
kestras . Po programos šokiai 
ir kt . Visi kviečiami atsilan
kyti ir paremti jaunimo pastan
gas. Ypatingai paramos reika
linga studentų grupė, kuri vyk
s ta su koncertais i Europą. 

— Arizonoj, kaip skelbia 
Phoenbc laikraščiai, respubliko
nų par t i ja rag ina lietuvių kil
mės Lou Grabb siekti guberna
toriaus posto. Lou Grubb (Gra
bauskas) niekuomet neslepia 
savo lietuviškos kilmės. 1973 
m. laišku pakviestas tuometinio 
Phoenbco LB apyi. pirm. gen. 

Balfo Chicagos apskrities val
dybos posėdis buvo gegužės 2 1 
d. "Laisvosios Lietuvos" redak
cijos įstaigoje. Posėdžiui pirmi
ninkavo Feliksas Sereičikas, se
kretoriavo Kostas Januška. Bu
vo svarstoma gegužinės, įvyks-j Vlado- Mieželio, atsilankė į Va-
tančios liepos 24 d. re ikala i į sario šešioliktos minėjimą. 
Gegužinė įvyks Polonia Gar-1 — Feliksas Andriūnas, JAV 
dens vietovėje. Valdyba pas i - 'LB Kraš to valdybos vice-pirm 
skirstė pareigomis: Valerijonas finansų reikalams, aplinkraščiu 
Šimkus — pirm„ Juozas Mac- kreipėsi į bendruomeninius vie-
kevičlus — vicepirm., Feliksas netus iki š. m. birželio pradžios 
Sereičikas — vicepirm., Jonas I atsiskaityti už 1976 metais su-
Jasaitis — jaunimo reikalams, rinktą solidarumo mokestį. Tai 
Bronė Motušienė — ižd., Kos- ragintina atlikti, kad JAV L B 
tas Januška — sekr., Grožvy- Kontrolės komisija, pirminin-
da Giedraitytė — protokolų Paujama kun. dr . K Bučmio, 
;ekr„ Edv. Litvinas — koresp., 
Stasys Patlaba — informacija, 

galėtų iždo knygas patikrinti i r 
pilni duomenys būtų pateikti 

Jonas Kreivėnas — ryšiams su Clevelande birželio mėnesio vi-
Kazys Balčiūnas duryje įvykstančiai JAV L B 

sesijai. Gražiu pavyz-crganizacijom, 
— organizacijos reikalams Chi
cagos Vakarų pusėje. Vy
tautas Lapenas —• organiza
cijos reikalams Chicagos Pietų l y h i Chartos p ramaty to tautinio 
pusėje Kostas Repšys — pa- solidarumo įnašo prasmę ir JAV 
rengimų vadovas, Kotrvna Rep- ' * £ J*1"***0 valdybai į Philadel-

tarybos 
džiu y r a vyskupas Vincentas 
Brizgys, kur is supranta I i e tu -

šienė — parengimų šeimininkė, 
Vladas Navickas — ypatingiems 
reikalams. 

Naujai valdybai linkėtina dar 
nios, našios ir sėkmingos veik
ios. S. P . 

PUODŽIŪNO BALETO 
STUDIJOS VAKARAS 

Jaunučio Puodžiūno baleto 
ttudija, švęsdama dešimtmetį, 
šeštadienį Jaunimo centre su
rengė vakarą. 

Pradžioje raš. N. Užubalienė 
pasidžiaugė, kad ši baleto s tu
dija praturtino mūsų kultūrinį 
gyvenimą. Iškėlė J . Puodžiū
no ir jo talkininkės V. Karo-
saitės nuopelnus 

.........^ p a r e m e 
' Dėkojame. 

namais nuošimčiais. 
; nes poezijos va landa" Jaunimo 

, , .. , T- - - - ^.-, J centro kavinėje įvyks šį šešta-
Mutua: Federal a avmg . 2212 g v a J v£ g t u d e n l a i E 

l^^I1^ R & a d - ^ Pakštaitė, L. Rimkus, L. Regis 
** , - i t i i ' <Pr-> įr y . Undervs dainuos, pr i ta rda-

x Lietuvio šv . Kazimiero ka- „ . ^ ^ ^ ^ i r k i t a i g i n s t r u . 
pinėse kapų puošimo dieną, g e - į m e n t a i s , m ū s ų voetų eilėraščius, 
gūžės 30 d., šv. Mišias 10:30 v. ; D a u g i a u s i a p a č i u s t u d e n t ų su-
r. a tnašaus kun. L. Zaremba. į k u r t o m i s m e lod i jomis bus pa-
Bus dalijama šv. Komunija. Mi- j d a i n t l o t a apie 20 puikių poezi-
šios bus naujoj vietoj, prie nau-į 3 0 g ^ ^ I r k i t i P o e 7 i i o s &. 
josios raštinės, vidury kapinių, j nu^ r e n g i B i a i w k g j aun imo cen-
Automobiliai bus įleidžiami į k a - j t r < > . k a v i n e j e ; k u r į r e i ka lu i 
P m e s - * P r ) (esant, y r a vėsinama. 

Pirm. J. Bacevičius visus pa-
i kvietė atsi lankyti į gegužinę, 
t prašė prisidėti dovanomis lai
mės šuliniui. Dovanas galima 
įteikti Stasiui Patlabai. Pikni
ke šokiams g ros garsus or
kestras . 

Nu ta r t a rašy t i laiškus valsty
bės departamentui, kad P. A. 
Bražinskams leistų pasilikti 
JAValstvbėse. i. Kaunas 

Vilija Kerelytė 
parengimų, programų pravedėja 
Dėsto Chicagos Aukšt . mokyk
loj ir y ra Pedagoginio lituanis
tikos instituto neakivaizdinio 
skyriaus lektorė, dėstanti lietu
vių kalbą ir literatūrą. Priklau
so Tarptautinei biologų drau
gijai. 

Sekmadienį Lemonte, jos tė
velių naujai pastatytoje rezi
dencijoje, buvo suruoštos vai
šės naujos biologės garbei. Kun. 
J. Vaišnys. SJ, kuris yra sutuo- . . . . . 

\ : ,.' , . CTT„n,= tvarkytojui F. Daukui 
kęs jos tėvelius, pasakė s ^ J K i - ; ^ ^ . ^ į P o w / > r ( A x 

nimo kalbą, pasidžiaugdamas 
Vilijos veiklumu. gabumais 
moksle, linkėjo ir toliau dirbti 
lietuvybei. Buvo susirinkusių 
apie 60 svečių. Sveikinimo žo
dy kun. J. Prunskis iškėlė Vili
jos talentingumą moksle ir lie
tuviškoj darbuotėj. 

Vilijos tėvelis Alfonsas Kere
lis, yra inžinierius, vadovaująs 
kelioms statybos firmoms, mo
tina Jolanda baigusi La Salle 
universitete dekoravimo kursą. 
Vilijos lietuviškas nuotaikas 
daug ugdė ir jos močiutė. 

Kor . 

phiją neragintas prisiuntė soli
darumo mokestį už 1974-1977 
metus. 

— Dr. A Koncė, San Francis
co, Cal. k a r t u su savo tėveliais 
iš Chicagos buvo atvykęs į Los 
Angeles aplankyti savo pažįsta
mų. Dr. A. Koncė iš profesijos 
y ra ortopedikas ir San Francis
co mieste tu r i savo ligoninę ir 
gerai verčiasi. 

— Kun. P r a n a s Baltrumas, 
gražiai besidarbuojąs "Drain" 
Oreg., misijos parapijoje, birže
lio 12 d. švenčia savo kunigys
tės 45 metų sukaktį . Nors jo 
sveikata nestipriausia, bet da r 
atlieka pareigas Draine ir pava-

dėkojo ga r so duoja kaimyninį kleboną. 
Deko-i ' 

tas, lankėsi Quebeko provincijos 
ministerijoje, kur buvo priimti 
aukštų ministerijos pareigūnų 
ir paties ministerio J. Couture. 
Pusant ros valandos trukusiame 
pasikalbėjime buvo išdėstytas 
Letuvių nusistatymas dėl savo 
kultūros išlaikymo, įsijungimo į 
vietinį gyvenimą ir vyriausybės 
pagalbos. Patir ta , kad finansinė 
pagalba visuomeninei ir kultū
rinei veiklai y ra galima. Taipgi 
sužinota, kad prie imigracijos 
ministerijos kviestiniu būdu su-
darv tas natariamasis komitetas, 
kurin įeina 15 asmenų — 6 
prancūzai ir 9 etninių grupių 
atstovai. Nėra nė vieno baltie-
čio. Pokalbis buvo mandagiai 
nuoširdus, bet be angažavimosi 
iš vienos ir kitos pusės. 

— A a. inž. Ladas Giriūnas, 
78 m., mirė Montrealyje Balan
džio 27 d. palaidotas iš Šv. Ka
zimiero šventovės Cote de Neigs 
kapinėse. Velionis buvo nepri
klausomos Lietuvos savanoris -
kūrėjas, karininkas. Šermenyse 
ir laidotuvėse dalyvavo žmona 
dr. Vitalija (Kudirkaitė), sūnūs 
— inž. Ladas, stud. Linas, pus
broliai Valaičiai iš New Yorko, 
art imi velionies draugai inž. Mi
kaila iš Detroito, Antanas Ma
tulionis iš Plat tburgo ir daug 
montrealiečių. Lietuvoje liko se
suo ir brolis. 

— KLK centras parašė raš tus 
Vatikanui ir Lomžos vyskupui 
Seinų lietuvių reikalu. Juose 
prašoma atsižvelgti į Seinų lie
tuvių prašymus ir leisti lietuviš
kas pamaldas sekmadieniais Sei
nų katalikų bazihkoje. Panašius 
raš tus rengia ir KLK Moterų 
dr-jos centro valdyba. Kova už 
lietuviškas pamaldas Seinų ba
zilikoje vyksta jau 30 metų, ta
čiau lenkų dvasiškiai lietuvių 
pageidavimų nepaiso. Buvo leis
tos lietuviškos pamaldos t iktai 
mažytėje buvusioje protestantų 
šventovėje, kuri toli gražu ne
gali patenkinti lietuvių katalikų 
reikalų. 

kostiumai 

IHUllt1llltlinillllIfl!1lllllIIllllUXfftmmtra ] x Marąnet te P a r k o Lietuviu 
X A. a. Leonardo šimučio Namo Savininkų draugijos t r a -

sur inkta dokumentinė medžią-j Picinė gegužinė - piknikas bus 
ga — kaip Amerikos lietuviai j gegužės 29 d. Bruzgulienės so-
laimėjo VVashingtono užtarim* d v b ° j e (prie Tautinių kapinių) 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė !Willow Springs. Bus skanaus 
išiaisv:n*,: L;^*uva, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 

rba". Knj-ga i ar kainavo 10 

maisto, įvairiausių skanumynų, 
šiltų pončkų, atgaivos baras , 
tur t ingas laimėjimų šaltinis. 

dol.. dabar ją "D-auge" galima gros geriausi ir judrus .ietuviai 
gau t i už 3.35 dol. su persiun- j griežikai i r kiti malonumai bei 

f r rv- v 
-4r«įfaTtf-omT*.t temk* Jūsų. NuoSir-
(i ožiai p rašome dalyvauti, (p r . ) . 

Pokalbis su Simu Kudirka Bostone. Iš kairės Brigitte Lebens-Nacos. 
YoKeirJofl InikraSCiu korcsp.: Glor'.a Nagri "Boston OkteT, Šmam Ko> 
dirka ir Daiva Kezienė. Nuotr. L. Tamošaičio »LJ:S.) 

racijos S. RamonOj 
— V. Karosaitės. 

Talentingas J. Puodžiūnas 
y ra ne tik baleto mokytojas, 
bet ir choreografijos kūrėjas. 

Pirmuoju numeriu ėjo Gersh-
wyno Mėlynoji rapsodija. Gy
va, smagi, su daugeliu klasiki
nių formų, bet ir su gausiais 
moderniškų bruožų įnašais. At 
liko vyresnių ir jaunių šokėjų 
grupės, sklandžiu tikslumu. Mė
lynąją rapsodiją praturt ino da
lyvavimas paties J. Puodžiūno 
ir V. Karosaitės. Stebino baleto 
figūrų gausumas ir įvairumas, 
pritaikytas mažųjų ir vyresnių 
grupėms. 

Mažoji rapsodija — ilgas vei
kalas ; tai gyvas liudijimas Puo-
ežiūno choreografijos talento 
bei balerinų miklaus išsilavi
nimo. 

Antrasis veikalas — Mažoji 
siuita — turėjo daugiau lietu
viškų užuominų, kaip muzikos 
garsuose, taip ir šokyje, o ypač 
kostiumų ornamentuose. 

Pradėta su mažiausiom šokė
jėlėm — pupuliukais, dominuo
jant D. Pajėdaitei. Scenos cha
rakteriai priminė karalių rūmų 
juokdarį, arlekiną, vaidilutes, 
šokėjas. Čia buvo V. Karosai-
1ės valsas, paaugesnių šokis, te
ma 9M variacijomis, nakt inmas. 
mažoji rapsodija, muzikinė " ta-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

TAKSIAI PENSININKAMS 

Evanstono, Chicagos prie
miesčio, taryba patvirtino pla
ną, pagal kurį turintieji dau
giau kaip 60 m. amžiaus netu
rės mokėt už taksį brangiau 
kaip 1 dol. 50 et., nežiūrint į 
ku r tame priemiesty važiuotų. 
Miestas pensininkams duos ku-

bokinė", dalyvaujant i r "karą- j ponus, su kuriais jie gaus pa-
bui su karal iene" bei trimiti- j pigintą važiavimą taksiu, o pas
ninkui. Čia į ta lką atėjo D. Ba-; kiau miestas tuos kuponus iš-
reišaitė, J . Učiukas, V. šadaus- \ pirks. 
kas . 

Šiame spektakly buvo nebe 
baleto numeriai, o du ištisi ba
leto veikalai su tokia gausia 
šokio mozaika, kurią dar pra
tur t ino Karosai tės ir Puodžiūno 
dalyvavimas. Puodžiūno baleto 
studija gali pasidžiaugti šokėjų 
gausa, š io spektaklio progra
moje ma tėme: 

T. Brandonicio, L. ir R. Bilu-
tės, Th. Ha r t s , T. Jurkšaitytė, 
A. Jasai tytė , A. Kižytė, L. 
Kriaučiūnaitė, M. l i s . D., A. ir 
N. Mackevičiūtės, J. ir R. Ra
manauskaitės, I. ir L. Vaičiu
lytės, L. Markauskaitė, A. Acce-
turo, A. Aleknaitė, G. Aleksai
tė, D. Balzaraitė. D. Garūnaitė, 
R. Graužinytė, E . Kelbowicz, V. 
ir M. Pociūtės, D. Užubalytė, 
D. Vaičaitytė, C. Zapolytė, Ch. 
Checchia, L. i r L. Chiapetta, V. 
Didžbalytė. D. Dirkytė, R. Ku-
lytė, 2. Lietuvninkaitė. D i r L 
Didžbalytės, A. Gražytė, S. 
Kroli, E. Mackin. R. Matonytė. 
R. Variakojytė. A. Vrtaitė. 

Publikos buvo artipilnė salė. 

ŠUNYS IŠGELBĖJO 
Susan Heck, 34 m., i r jos 

duktė 12 m. suskubo išbėgti iš 
užsidegusio namo 3501 S. Mo-
zart tik todėl, kad jų du šunys 
taip garsiai pradėjo loti, kad 
jas pažadino. 

REKORDTNĖ ŠILIMA 

Antradienį Chicagoje tempe
ra tū ra vėl pasiekė 90 laipsnių. 
Net devynias dienas iš eilės 
Chicagoje buvo tokia pa t 90 
laipsnių temperatūra ir tai yra 
rekordinė šilima gegužės mėn. 
antroje pusėje. Vietomis kelių 
asfaltas susiraukšlėjo, kliudyda
mas susisiekimui. 

LATVIŲ FILMAI 
Naujas latvių dokumentinis 

filmas bus rodomas penktadie
nį, gegužės 27 d , Lincoln Fe
deral Sarings salėje. 6655 Cer-
mak Rd., Chicagoje. Filmas 
slapta išgabentas iš Latvijos, 
rodo koncentracijos lagerį Ry
goje, duoda pasikalbėjimus su 
keletą buvusių kalinių, kuriems 

Žiūrovai gėrėjosi Puodžiūno ir pavyko emigruoti į laisvąjį pa-
Karosaitės sugebėjimais bei jų šaulį. Ant ras filmas — "Red 
mc inių šokių grakštumu. ' China". pavaizduoja padėtį ko-

l d. P r , j murugtinėje Kinijoje. 

-*<w»r • 
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