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Kleboną atskirti nuo parapijos reikalų, o bažnytinius re kalus pavesti "tarybiniams 
katalikams", kurie aklai vykdytų valdžios pageidavimus 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Mes visi atsisakėme pasirašyti 

šitokią subraukytą sutartį, nes 
Lietuvoje nei viename rajone ne
reikalaujama pasirašyti tokią su
tartį, išskyrus Vilkaviškio ra
joną. Mes, kaip katalikai, nieka
da nesutiksime, kad mūsų religi
nė bendruomenė būtų išregist
ruota. Taip pat buvome girdėję, 
kad ir Jūs, įgaliotini, šitokios su
tarties nereikalaujate. 

Mums atsisakius pasirašyti su
tartį, pavaduotojas Urbonas pa
reiškė, kad nušalina nuo pareigų 
mūsų bendruomenės pirmininką 
Vitą Paulauską, nes jis nesutikęs 
sudaryti naują sutartį. Urbonas 
mums pasiūlė čia pat vykdoma
jame komitete išsirinkti naują 
pirmininką, ko mes, aišku, nepa
darėme. Mums buvo įsakyta iki 
lapkričio 1 sudaryti naują sutar
tį, o nesudarius bus pasielgta pa
gal įstatymą, ty. mūsų religinė 
bendruomenė bus išregistruota. 

1977 rugsėjo 4, atsisakius iš 
pareigų buvusiam mūsų bend
ruomenės pirmininkui, mes vieto
je jo išsirinkome V. Paulauską 
ir apie tai tuojau painformavo
me Vilkaviškio raj. vykdomąjį 
komitetą, kuris leido jam eiti pa
reigas. Mūsų pirmininko nušali
nimą nuo pareigų laikome netei
sėtu, nes jis tarybiniams įstaty
mams nenusižengė. Jei mūsų pir
mininkas prieš mūsų valią ir bū
tų norėjęs sudaryti naują sutartį, 
mes jos vistiek nebūtume pasira
šę. Kol rajono vykdomasis komi
tetas neatsiųs mums motyvuoto 
rašto dėl pirmininko atleidimo, 

mes naujo nerinksime, nes turi-ji taip pričiupo pirmininką, kad 
me išsirinkę. šis prašė kleboną raminti žmo-| 

Mūsų religinė bendruomenė nes, nes galį jam (pirmininkui) 
buvo užregistruota 1948 ir visą blogai baigtis, 
laiką tvarkingai naudojosi jai pa- Lapkričio pradžioje naujų su-l 
tikėtu turtu ir mokėjo mokesčius tarčių sudarymas Vilkaviškio ra-| 
už bažnyčią, žemę ir k t Mūsų jone buvo sustabdytas, 
bendruomenė yra sudariusi su _ . . . , 
miesto vykdomuoju komitetu su- * a i h ^ T raJ°™**> P™{ 
tartį 1975 ir tos sutarties galio- M o l e ! ^ i r ? . b u v o bandoma suJ 
jimo laikas nepasibaigęs, todėl ^ n a u > a i Perredaguotas H 
naują sutartį sudaryti nemato- ^ į 1 ^ . . . , , 
me reikalo, o rajono vykdomojo . . K a m . t a r y b m e i J a l d z i a i P n r e l -
komiteto pirmininko pavaduoto- k e n a u ) ų s u t a r č l ų ? 

jo gąsdinimus laikome nusikals- G a I b u t norima Įpratinti reli-
tamais prieš naująją TSRS Kons- g i n e s bendruomenes dažnai at-
tituciją. naujinti sutartis, kad tarybinė 

Tad prašome Jus, drg. Igalio- valdžia galėtų kiekvieną kartą 
tini, padėti mums, kad nebūtų kir- įnešti į jas sau naudingų patai-
šinami žmonės, trukdomas dar- symų i r papildymų. Gal tai bu-| 
bas ir kad nesijaustume persekio- v o eksperimentas, kiek parapijų 
jami. Esame įsitikinę, kad mums dvidešimtukai ir vykdomieji or-
nereikės niekur kitur kreiptis gi- ? a n a i yra "sąmoningi]' veikti be 
nant savo teises. klebono žinios. Jei taip, tai val-

-, T _̂ j . • • džia galėjo įsitikinti, kad Lietu-. Kybartų religines . ° „ \ . JT- *• • i - I , » . . . voie mažai surasi tikinčiųjų, kunel bendruomenes nariai: ' . , . t , , , 7r ,.- v v neatsiklausę savo klebono, pasi-
rašinėtų kažkokias sutartis. 

Kybartai, 1977. X. 30 . — 
Šiuo metu ryškėja valdžios pa

stanga kleboną palikti nuošalyje 
RRT įgaliotinis atvykusiems nuo parapijos reikalų, įtikinti pa-

kybartiečiams pareiškė, kad baž- rapijų vykdomuosius organus, 
nyčios niekas neuždarys, o nau- kad jie yra pagrindiniai šeimi-
jos sutartys nereikalingos. Kokia ninkai, įpratinti juos veikti, ne-
veidmainystė. Pats įgaliotinis duo- atsiklausiant ir nesiskaitant su 
da įsakymą, o kai jį vykdant ky- parapijos klebonu ir pamažu į 
la triukšmas, tada kaltu lieka parapijų vykdomųjų organų sudė-
koks nors žemiau stovintis vai- tį pravesti "tarybinius katali-l 
džios pareigūnas, pvz., rajono pa- kus", kurie aklai klausytų ir vyk-l 
vaduotojas Urbonas. dytų visus valdžios pageidavimus.! 

Virbalio parapijoje apylinkės Atrodo, kad reikės dar daug me 
pirmininkas pats bandė surinkti tų, kol išsipildys šie valdžios lū-j 
dvidešimtuko parašus po nauja kesčiai, jei iš vis jie Lietuvoje iš 
sutartimi, bet apgauti pasisekė sipildys. Šitai, visų pirma, priklau 
tik kelis narius. Vėliau apgautie- sys nuo kunigų sąmoningumo. 

Kambodijos — 
Vietnamo 

karas išsiplės 

Washingtonas. — Amerikos 
oficialūs asmenys pranašauja, 
kad Kambodijos-Vietnamo karas 
gali tik labiau išsiplėsti. Greita 
laiku oras ien bus palankus ofen
zyvai, o Hanojaus radijas pirmą 
kartą pradėjo atakuoti Kambodi
jos šefą Pol Pot asmeniškai. Viet
namo tikslai aiškūs —prisijung
ti kai kurias Kambodijos teritori
jas ir nuversti "brolišką" režimą 
("Newsweek"). 

Palangos pajūris L Stropaus nuotrauka) 

"Aušta" Nr. 9 (49) 

Kokių ganytojų 
reikia Lietuvai? 

Tik ne tokių, kurie butų įraukiu bolševikams likviduoti 
Bažnyčią 
17 

Kai 1941 Raudonoji armija už-
užėmė Lietuvą, ir Tarybų Sąjun
ga likvidavo jos nepriklausomybę, 
šešios Lietuvos vyskupijos turėjo 
10 vyskupų: Vilniaus arkivysku
pija — 2, Kauno arkivyskupija 
— 2, Vilkaviškio vyskupija — 
2, Telšių vyskupija — 2, Pane
vėžio vyskupija — 1 ir Kaišiado
rių vyskupija — 1 . Po 1944 hit
lerinės kariuomenės sutriuškini
mo, sugrįžus Raudonajai armijai 
į Lietuvą, keturi vyskupai buvo 
priversti palikti savo kraštą ir 
išvykti svetur, keturi buvo suim
ti ir nuteisti kalėti, vienas mirė, 
ir liko Lietuvoje einantis savo pa
reigas tik Panevėžio vyskupas K. 
Paltarokas. 1955 vyskupui K Pal
tarokui pavyko gauti tarybinės 
valdžios leidime kreiptis į Apaš
talų, bosią su prašymu, kad bū

tų Lietuvos Bažnyčiai paskirti) 
nauji vyskupai. Iš pristatytų kan-| 
didatų popiežius Pijus XII paskyrė! 
du vyskupus: kun. P. Maželį ir 
kun. J. Steponavičių, kuriuos 
1955 rugsėjo 11 vysk. K. Paltą 
rokas pakonsekravo Panevėžio] 
katedroje. 

Netrukus grįžo iš Sibiro du 
vyskupai: vysk. T. Matulionis ir 
vysk. P. Ramanauskas. Kiti du 
ištremti vyskupai: arkivysk. M 
Reinys ir vysk. V. Borisevičius 
nesugrįžo į Lietuvą. Arkivysk. M 
Reinys mirė Vladimiro kalėjime 
c vysk. V. Borisevičius buvo su
šaudytas. Grįžusiems iš kalėjimoj 
vyskupiškų pareigų eiti civilinė 
valdžia neleido. Jie apsigyveno 
savo vyskupijose altaristų teisė
mis: vienas Birštone, kitas — 
Švėkšnoje. 

{Bus daugiau) 

Y. VOKIETIJA NORI 
NEUTRONINES BOMBOS 

Bonnos užsienio reikalų mmisteris Genscher, skubiai 
atvykę* į Wash ngtoną, bando perkalbėti Carteri nuo 
sumanymo bombos gamybą sulaikyti 

Britai apie 
Belgrado konferenciją 

— Todav's British Papers, ko
vo 2 biuletenyje, leidžiamo — 
The United Kingdom Mission To 
The United Nations, Yorkshire 
Post, ryšium su besibaigiančia 
Belgrado konferencija rašė, kad 
nieko nėra labai džiuginančio 
sovietų diplomatijoje. Priešin
gai — Kremlius, atrodo, įsitiki
nęs, kad agresijos ir propagandos 
keliu pasiekiama daugiau nei ran
kų paspaudimais konferencijoje. 
Nauja kieta linija aiškiai jaučia
ma Vakarams. Brežnevo pažiūra 
dėl SSSR disidentų ir Rytų Eu
ropos kolonijų nebesanti įžei
džianti ar reikalinga ginti pro
blema, Vakarams puolant Taip 
pat aišku, jog rusų ir Amerikos 
administracijos patyrė, kad ne
gali būti realaus progreso SALT 
derybose, kol automatiškai nebus 
atnaujinti kreditai, technologinių 
medžiagų ir javų pristatymas 
Rusijai ir Rytų Europos koloni
joms — nors ir Sovietų imperia
lizmas tebetęsiamas. * 

(E.) 

Washingtorms. — Streikuojan
tieji kasyklų konstrukcijų darbi
ninkai ratifikavo sutartį ir šian
dien grįžta darban. Nėra kliūčių 
necurati ir angliakasiams. 

•"j Washmgtonas. *- Associated 
Press žiniomis, Va'arų Vokieti
jos užsienio reikalu ministerio 
Hans-Dietrich Ger<herio sku
bus atsiradimas W; -hingtone ri
šamas su prezidente, .Carterio ap
sisprendimu sulaikyti neutroni
nės bombos gamybą. Ministeris 
turi uždavinį perkalbėti Carterį 
to nepaskelbti viešai. 

Gynybos departamentas aiški
na, kad "NYT" žinios apie ne
utroninės bombos sulaikymą yra 
kiek per ankstyvos, prezidentas 
galutinio sprendimo dar nėra pa
daręs. Carteris tik pasiuntė į V. 
Vokietiją valstybės sekretoriaus 
pavaduotoją Warren Cnristopho-
rą, norėdamas sužinoti Bonnos 
reakciją. Baltųjų rūmų atstovė 
Claudia Townsend irgi neigia 
spaudoje pasirodžiusias žinias 
apie bombos sulaikymą. 

Genscher Amerikos oficialiems 
asmenims norį pasakyti, kad Va
karų Vokietija remia neutrono 
bombą, be jos Europos apginti 
būtų beveik neįmanoma. Bomba 
yra tuo svarbi, kad ji nedidelė ir 
sprogdama nesunaikina pastatų, 
tik aplink iki 200 ar 300 jardų 

spinduliu paskleidžia radiacijos 
du kart daugiau negu reguliarus 
atominis ginklas, ir radiacijos ne
įmanoma išvengti. Ji skirta tik 
gynybai, sulaikyti tankų invazi
jai. 

Vakarų Europa vis labiau jau
dinasi didėjančia sovietų jėga ir 
pasiruošimu pulti. Tankų ir ki
tų sunkiųjų ginklų sovietai ir jų 
sąjungininkai Vidurinėje Europo
je turi kelis kartus daugiau nei 
Vakarai. 

Prieš neutroninę bombą smar
kiai veda kampaniją sovietai ir 
vadinamieji pacifistai Vakaruose. 

Washingtonas. — Po to, kai 
V. Vokietijos užsienio reikalu mi
nisteris Genscher apsilankė pas 
Carterį, spaudos žmonėms sakė, 
kad neutroninė bomba nėra vien 
Amerikos ir V. Vokietijos reika
las. Tai liečia visus sąjungi
ninkus. V. Vokietija yra vienin
telė NATO šalis, kuri aiškiai pa
sisakė už bombą. 

Valstybės sekretorius Vance, 
buvęs kartu su ministeriu, po 
konferencijos sakė, kad ir dabar 
galutinio sprendimo dar nebuvo 

I padaryta. 

Nusivylimas 
ekonomine politika 
Princeton. N.J. — Visuomenės 

opinijos tyrinėjimo agentūros pra
neša apie didėjanti nepasitenki
nimą Carterio administracija, 
negalėjimu sulaikyti infliacijos, 
Carterio ekonomine politika nu
sivylę 72 procentų amerikiečių. 

Washingtonas. — Karo laivy
nas priešinasi prezidento Carterio 
planams iki 2010 metų aktyvioj 
tarnyboj laikyti tik 400 karo lai
vų. 

Wasnmgtonas. — 1977 me
tais Amerikos vaikų darželiuose 
buvo 300,000 vaikų mažiau nei 
1976. Tai pirmas toks sumažėji
mas per 30 metų. 

Pabrangs mėsa 

Washingtorias. — Žemės ūkio 
departamentas teigia, kad šiais 
metais pakils mėsos kainos. Jau
tiena pabrangs 12 procentų, kiau
liena 10 proc., o apskritai mais
to kainos bus didesnės nuo 6 iki 
8 proc 

Ne vietoj politika 

Londonas. — Londono laikraš
čiai labai pasipiktino aktore Va-
nessa Redgrave, kuri, priimdama 
Oskarą už pagelbinį vaidmenį 
filme "Julia" prieš ją demon
struojančius žydus pavadino "sio
nistų valkatomis" ir pasakė poli
tinę kalbą. Aktorė priklauso radi
kalų revoliucionierių nedidelei 
grupei. 1974 kandidatavo į britų 
parlamentą, bet gavo vos kelis 
balsus. 

Naujas kariuomenes 
šefas 

Washingtonas. — Karo aviaci
jos šefas gen. David Jonės pa
rinktas naujuoju kariuomenės 
štabų viršininkų tarybos pirmi
ninku. Jis pakeis dabartinį vir
šininką gen. George Brown. Pa
keitimas bus nuo liepos 1. Rei
kės dar Senato patvirtinimo. 

Jo Idu derybų 
su teroristais 

Roma. — Vėl atėjo laiškas S 
Aldo Moro arba jo vardu para
šytas. Prie laiško pridėtas Raudo
nosios brigados reikalavimas už ji 
paleisti 15 teisiamųjų teroristų. 

Krikščionių demokratų vado
vybė dar kartą atsiliepė, jog jo
kių derybų su teroristais neves. 

Honolulu. — Iš liuksusinio 
laivo Queen Elįzabeth 2 Pacifike 
dingo turtinga našlė iš Ciuricho, 
Šveicarijos, Carla Iris Bodmer, 70 
metų. Paskutinį kartą ją laive ma
tė kovo 26 dieną 10 vaL vaka
ro, kai laivas buvo 900 mylių 
nuo Hawajų. 

ATSINAUJINO MŪŠIAI ANGOLOJE 
Johannesburg, P. Afrika, — 

"Chicago Sun-Times" korespon
dentas Daniel Drooz praneša 
apie atsinaujinusius mūšius An
goloje. Argus žinių agentūra, ge
riausiai informuota Afrikoje, sa
ko, kad provakariečių UNITĄ 
jėgos kontroliuoja Angolos Cuan-
do provinciją, ir valdžios kariuo
menė, remiama sovietų, kubiečių 
ir rytinių vokiečių, nori juos iš
vyti. Operacijoms vadovauja vie
nas sovietų, kitas Kubos genero
lai. Kubiečių prieš partizanus 
pasiųsta apie 5,000. 

UNITĄ užsienio reikalų minis

teris George Sangumba sako, kad 
Migais operuoja kubiečiai lakū
nai, degina partizanų kaimelius. 
Partizanai sunaikinę visus tiltus, 
ir sustiprinimus prieš juos gali
ma siųsti tik laivais arba oro ke
liu. "Lėktuvų pilotai visi baltie
ji", sako vietiniai žmonės. Masi
nės atakos prieš partizanus pra
sidėjo kovo 18. 

J Nambijos pusę iš Angolos 
perbėgo apie 700 naujų pabėgė
lių, sako Raudonasis kryžius. 
Nuo civilinio karo pradžios 
į Pietvakarių Afriką (Namibiją) 
pasitraukė jau 35,000 angoliečiu. 

Saa Francsaco fcburiai 

Kinų frontas 
prieš sovietus 

Maskva. — "Kinijos vadovai 
planuoja sukurti platų frontą 
prieš Sovietų Sąjungą", skun
džiasi Maskva. Komentaruose 
apie neseniai įvykusį Kinijos liau
dies kongresą, Tass tarp kitko 
sako: 

"Kai dėl Pekino užsienio poli
tikos kurso, tai sesijoje buvo pri
tarta kurstomajai Mao Tse—tun-
go trijų pasaulių teorijai. Rem
damiesi šia koncepcija, Kinijos 
vadovai planuoja sukurti kažko
kį platų frontą prieš Sovietų 
sąjungą, blokuodamiesi su reak
cingaisiais sluoksniais, militaris-
tais bei įtempimo mažinimo prie
šais Vakarų šalyse, Pietų Afri
kos rasistais, Čilės fašistiniais val
dovais. Hua Kuo-fengo praneši
me visiškai iškreiptai vaizduoja
ma Sovietų Sąjungos ir Kinijos 
santykii] raida". 

NATO laivai 
prie Etiopijos krantų 

Nairobi — Etiopija pavadino 
provokacija, kai prie jos krantų 
Raudonojoje jūroje pasirodė 
Amerikos, Britanijos ir Prancūzi
jos karo laivai. Laivai, sakoma, 
ten pradėjo manevrus. Addis Aba-
bos atstovas per radiją sakė, kad 
tuo norima įbauginti Etiopiją ir 
pakelti moralę SomalijaL 

KALENDORIUS 

Balandžio 6: Vilimas, Platone, 
Daugirutis, Žintė. 

Balandžio 7: Aibas, Uršulė, 
Minvydas, Kiną. 

Saulė teka 5:27, leidžias 6:20. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, galimas 
lietus su perkūnija, apie 60 laips
niu, 
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i Š i 12 KUOPOS VEIKLOS 
112 kuopos Chicagoje susirin-į pradžioje, 

kimas įvyr kovo 21 d. Marquet-j Geraldina Mockuvienė pakvie
tė Parko parapijos salėje. Aticia-į tė visus prie vaišių stalo. Edu-
rė pirmininkas Albertas Zakarka. ardas Krivickas šventė •gimtadie-
Dvasios vadas kan. Vaclovas Za
karauskas vadovavo maldai Sek
retorė Sophie X:eminski perskai
tė praeito susirinkimo protokolą. 

Dvasios vadas trumpu žodžiu 
pasveikino vyčius Velykų proga. 

Pirmininkas A. Zakarka pasvei
kino kuopos nari Aloyzą Pakal
niškį, nauja inžinierių, ką tik 
baigusi universitetą. Palinkėjo lai
mingai tęsti •::": ' ;as medicinos 

Subscripdon Rates: $33.00 - Chicago, Cook Couoty, 
aad Caaada. Etoewhere i i tbe U.S-A. $31.00. Forags 

Lietuvių sporto darbuotojų suvėlavime Detroite. Ku .a Algirdas Bielskus iš Clevelando, toliau matyti 
Jonas Karpis, Toronto, Raimundas Korzonas. Chicaga. Jonas Nešukaitis, Toronto, ir Pranas Berneckas, 
ŠALFAS pirm. - Nuotr. J. Urbono 

nį. Sugiedota jam "ilgiausių me
tų". Atsilankė ir gerbiamas kle
bonas kun. Antanas Zakaraus
kas palinkėti vyčiams linksmų 
Velykų. E. P. 

PUIKIAUSI KELIAI I SEIMĄ 

Syracusų miestas yra vienas iš 
svarbiausių ekonominių centrų 
JAV šiaurės rytų dalyje. N e w 
Yorko valstijos viduryje, čia vyks
ta gyvas prekybinis judėjimas. 
Ypač kilti ėmė tos krašto dalies • 
gerbūvis, kai buvo iškastas Erie 
kanalas. 

Du tarpvalstijiniai plentai, di
delis aerodromas, vandens keliai 
į Didžiuosius ežerus ir i Atlanto 
vandenyną, brangios geležinkelio 

Pa#to išlakta* i««*»~"*, pakTitavtoai uZ gauta* 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad 
reto, gavus ii Jo mokesti, atžymima flri kada yra užsjnokėjęa. 

DRAUGO • •••!•!• m mokama B 

Ir Cook 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
savaituos 

$33.00 
31.00 
33.00 
34.00 
25.00 

6 men. 
$19.00 

1&00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
IŽJŪC 
15.00 
15.00 

9.00 

1 
dtea nuo 8:30 iki 430, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
840 — 4:00. 
8:30 — 12:00. 

Š I L A I N Ė S ŠOKĖJŲ 
T Ė V A M S S U S I R E N K A N T 

L i e t u v i ų tautiniai šokiai y r a 
i š s ivys tę i š žaidimų ir darbų. 
N o r s daugel iui būtų maloniau 
pasil ikti ža id imo nuotaikoj, ta 
č iau be darbo gražiai nėpašok-
si . Didžiaus ią darbą atl ieka t a u 
t inių š o k i ų vadovai, nes j i ems 
reikia ir pat i ems šokius i šs tu
dijuoti, i r ki tus išmokyti . Dir
ba, nors ir ža i smo nepamiršda
mi, ir šokėjai . Būna darbų, ku
rių at l ik imui reikia tėvų ir ben 

dynes iš Detroito vyks arti š im- j mizavimą ir sup lanav imą . T a i p 
t o sportininkų. Kaip žinome, be pat buvo priminta, k a d nedel -
krepšink), tinklinio, ten bus j s iant klubai r e z e r v u o t ų v i e š b u -
lengvoji atletika, plaukimas, j č iuose kambarius, k u r i ų k a i n o s 
stalo ir lauko tenisas, šaudy- Į įvair ios: Toronto u n i v e r s i t e t o 

- mas ir golfas. Visi š ių šakų į bendrabutyje nuo 3 6 - 4 0 dol . 
specialistai registruokitės pas i jaunimui ir 65-70 d o l . s u a u g u -

| klubo pirm. iki balandžio galo. į š i ems savaitei . T e n y r a penki 
Jis apie paskirų šakų sportinin j š imtai vietų. H o l i d a y Tnn v i e š -
kų dalyvavimą turi pranešti i š \ būtyje 300 k a m b a r i ų : 28 dol . 
anksto žaidynių organizaciniam v ienam ir 3 2 dol. d v i e m . R o y a l 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juo* grąžina tik iš anks 
to rusitarus. Redakcija už skelbi
mų turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymų. 

'iiiiiiiimifiiiiiiiiniiiiiUiiiiiiiiiiuiiiiHmiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiifiiiiii: 

komitetui. Neatidėliokite. 
Sporto klubo balius, kaip j a u 

York viešbutyje, k u r v y k s P L B 
se imas, banketai i r k i t o s pro-

anksčiau minėjome, yra ruošia- gramos. 40 dol. d i ena i . K a d a n -
druomenes""pagalbos7' Detro i to m a s įgūžės 13 d Programą at gi Torontas tomis dienomis vi, 

to^s?-£ol^^^l^etuviU tautVnfTšokių ansamb-; l i t e muziko Stas io Sližio vado-; suomet būna pi lnas l a n k y t o j ų , 

viausiai 
krašte. 

pasiekiamus visame 

Syracusų aerodromą aptar
nauja trys didžiosios oro linijos: 

"Atžalyno" j zervuoti 
rius. 

v i e šbuč iuose kamba-

l io "Šilainė" praeityje* ne kartą i vaujamas mergaičių ansamblis, j Pasaul io Lie tuv ių D i e n ų ren 
tėvai sudarydavo komite tus l š o k a m s gros Vytauto Petraus- gėjai ragina nea t idė l io jant re 
t a m t ikr i ems renginiams su - I* 1 0 vadovaujamas 
ruošti . Praėjus i rudenį buvo orkestras. B e to, programoje nu 

aosios oro unijos: ^ n u o m o n ė s k a d tokio k o matyta detroitiečiams s ta igme-
Amencan, Estern ir Allegheny. i * ^ut™ t a < , „ „ J na. Stalus jau galima i š anksto 

Prekyba ir politika eina išvien su 
kultūra ir menu. Prekybininkas 
Stasys Balzekas. lietuvių demokra
tų atstovas Amerikos lietuvių ta
ryboje, ir muzikas Faustas Strolia, 
vyčių caoro vadovas, suorganiza
vęs religinį koneertą Chicagoje 

Nuotr. V. Noreikos 
. • . 

mokykloje. 
Estelle Rogers pristatė 6 naujus 

narius^Louis V. Riley, Anna M. 
R i k y , Juozą Rudi, Genovaitę Že
maitienę, Frances Yerkes, a Edu-
ard Yerkes. 

Ritualų komiteto pirmininkė 
Rūta Dagienė pranešė apie pakė
limus,' ragino visus uoliai dirbti 
organizacijai. Irena Sankutė kal
bėjo apie "Vyčio'" žurnalą. 

Apie šv. Kazimiero šventę kal
bėjo tos šventės rengimo komi
teto pirm. Geraldine Mockuvie
nė. Pelno nebuvo. Pasiūlė skini 
mažą auką tiems, kurie plovė in
dus. Siūlymas priimtas. 

Iš tolimesnių pranešimų pa
aiškėjo, kad salės valdyba ruošia 
banketą balandžio 22 d. Deš im
tis organizacijų įsijungusios į dar 
bą, padėti vyčiams. Vyčių choras 
pakviestas atlikti jame progra 
mą. Balandžio 15 d. bus vartotų 
daiktų išpardavimas. Vyčių cho
ras važiuos Torontan į dainų 
šventę liepos 2 d. Liepos 4 d. bus 
apygardos gegužinė. 

Vyčiai remia iultūrinius paren
gimus. Balandžio 1 d. eina jie į 
lietuvių operą, o balandžio 9 d 
j "Lietuvos Aidų" radijo valan
dėlės banketą. 

Kovo 21 d. Chicagos vyčių cho 
ras giedojo religiniame koncerte 
Jaunimo centro salėje. Koncer
tas buvo gražiai suorganizuotas. 
gražiai atliktas. Keli dalyviai net 
verkę, girdėdami gražią religinę 
programą. Spaudoje apie tą kon
certą pasirodė du straipsniai. Vie
nas, pasirašytas J. Pr., pavadi
n o jį dvasine atgaiva. Antras, pa
sirašytas Algio Šimkaus, rado bu
vusį menkestlės vertės. Susirinki
m o dalyviai piktinosi antruoju 
įvertinimu. Klaidu VHH daro, kas 
ką berengtu, tačiau renginių 
vertinimas turėtų būti skatinan
tis , o n e toks, kad bijoti pradės 
žmonės ką nors berengti. 

Susirinkimui pasibaigus pirmi
ninkas A. Zakarka paprašė prisi
m i n i m ų knygų autorių Alek
sandrą Pakalniškį Sr. ką nors pa
pasakoti vyčiam*. A. Pakalniškis 
papasakojo apie Velykų papro
čius Žemaičiuose Šio šimtmečio 

mite to re ikia nuolatos, kad a n 
samblio egzistencijai re ikal ingai 
t ė v ų ir bendruomenės parama. • 
N u s t a t y t a s pradžios nario rno- j 
kest i s 25 dol. nuo šokėjo, jų šei- j 

Kuriems patinka važiuoti trau- m o S 5 sus i laukta f inansinės pa- į 
• ramos ir i š Detroi to L B apylin-1 

Nusileidžia jame dar Braniff ir 
North Central. Tai judriausias 
aerodromas tarp N e w Yorko ir 
Buffaio miestų. 

jau b 

rezervuoti pas Stasę Matvėkie-
nę te lefonu. 477-8765. 

SPORTO SĄJUNGOS 
(ŠALFASS) SUVAŽIAVIMAS 

Artėjant Pasaulio l ietuvių 

Bendrai s u v a ž i a v i m a s , be v i e 
no k i to aštresnio p a s i s a k y m o , 
buvo darbingas. J. U. 

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

K o v o 23 d. " D r a u g e " K . S . 
plačiai aprašė m i r u s i o sene l io 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija Ir moterq Ugos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Kd. (Cravrford 
Medical Bnilding) TeL LU 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marauf tte Medical Center 
6132 So. Kedzie ATenue. 

VaL: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 Iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrooJc 5-3048. 

TeL ofiso H E 4-5849: rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 . 5:00 vai. popiet, tre& ir flešt. 

tik susitarus. 

Rvtų — vakarų kryptimi trauki- T.AS vnMvtvvi TV>™ immitot** i _* - -J • • . : . I Jurgio Norkaus p a s k u t i n e s g y 
. . £ « « * » - * . vlv,c i ^ „ c vQ^,- o . = ? e 8 . v a l d y b 0 s - T e v u k o m 4 t e t a & : sporto žaidynėms, jų galutiniam . . ^ -. B * T l a M f t f l l w i ivenimo dienas ir j o la ido tuves . 

Al fonsas Kaspu- pasiruošimui aptarti balandžio! ^ t i , . . į . } . { 
a JVL:čmnienė, v i - j l d. buvo sušauktas specialus - - , g " \ . > f ! s l a u £ e * r 

p la idotuuvemis rūp inos i m ū s ų 
narės Marija J a n k a u s k i e n ė i r 

niai važiuoja kelis kartus kasdie- r -į^^ . ^ j ^ 
n ą ^ . , ^ ,. ; t i s , pirm.. Dana M;cmn>enė, v i - Į i d. buvo i ušauktas specialus 

Oreyhoundo autoousais g a l i - ! . : — , HviVj,r^a«, Altpvinin<! ^ A T ^ A M T L . . . 
• . - « • * - - c -v . i cepirm., axivaraas AiKevicius, . gALFASS atstovų suvaziavi-

ma a,važ;ur.i i Syracusus ^^\iM., Pi<inas Zaranka, sekr. i r : m a s Detroite. Suvažiavimas v y 
pu„ų. DĮdesnes kuopos, arba ke- J u r g i s I d z e l i s > p a r e n g i m , 4 v a d ū N Apvaizdos liet. para-
hos gretimos kuopos susnungu- L _ _ v 9 r h . « , a n « m W i f t « . ^ ™ L „ ^ . i t i l : C T, - T V 
1 
i - — _ . t 

šios. gali atvykti į seimą speda-
Iiai samdytu autobusu. Kaina ne
didelė, jei autobusas pilnas, net 
jei ir tris ar keturias valandas va
žiuotum. O ir linksma keliauti 
kartu. Pasiteiraukite savo miesto 
autobusų stotyje, ir nustebsite 
sužinoję, kaip pigu yra. 

Jeigu mėgstate vandens kelio
nę, galite atvažiuoti į seimą laivai. 

vas . k a r t u s u ansamblio vadove 
Galina Gobiene sudarė "Šilai
nės ve ik los į s tatus , kuriuos rei 
kia dar v i s i e m s šokėjų t ė v a m s 
patvirt int i . Š iam tikslui ir ki
t i ems g y v y b i n i a m s "Šilainės" 

jos Kultūros centre. Jį globojo 
Detroito sporto klubo Kovo va
dovybė. 

Suvažiavime dalyvavo 25 at
stovai su 45 balsais. Detroitie
čiams suvažiavime ats tovavo 

(Nukel ta į 4 ps l . ) 

SKAUTŲ PADĖKA 
Detroi to Gabijos i r B a l t i j o s 

tuntų sesės ir bro l ia i nuoš ir -
k l a u s i m a m s svarstyt i balandžio j V y t a s Rugienius, Algis Rugie- i ^ a * dėkoja S k a u t ų T ė v ų K o -
16 d. 12 va i . p. p. Kultūros cent i n ius ? Vladas Simutis, Ignas ! ^ t e * 1 " ' s e s ė m s Židin ie tėms, t ė -
re yra š a u k i a m a s "Šilainės" šo- j Anužis ir Jonas Urbonas. Šuva-! ^""ams. v i s i ems d o v a n ų auko-
kėjų t ė v ų susir inkimas. Visi t ė - žiavimui pirmininkavo Alg i s j ^°2^^s loterijai bei s k a u t ų v i e -
vai raginami susirinkime da- į Rugienius ir Raimundas Kor- ' n e t a m s > v i s i ems s k a u t ų bičru-
lyvauti . į ̂ nas. Sekretoriavo Jonas Kar- į K a m s ' p a a u k o j u s i e m s s a v o 

ŠUainės vadovei š ia i s meta i s j pis ir Jonas Nešukaitis. Šuva- d a r b {*> laiką ir m e d ž i a g i n i u s i š -
padeda Rusnė Baltrušaitytė , , į ž iavimo atidaryme invokaciją ; t e k l i u s - organizuojant ir prave-
kuri m o k o g imnazis tų grupę, j perskaitė Dievo Apvaizdos kle- j f a n t K a z i u k o Mugę . Mes dėko-
J i ems akordeonu gro ja L i n a s ! bono asistentas kun. A n t a n a s ' J a m e P^čiaja i l i e tuv i škaja i v i -
Orentas. S tudentų grupę m o k o Paškus. L B Detroito apylin- s u 0 1 1 * ^ * a v o g a u s i u a t s i l an -
Galma Gobienė, groja R i m a s ! kės vardu suvažiavimą pa- i k v m u ^ s v e č i a v i m u s i parėmu-
Kasput i s j sveikino apylinkės pirm. A l 

Kita is m e t a i s "Šilainė" š v ę s i fonsas Juška. Taip pat suvažia-
veiklos tr i sdeš imtmet į . Per tfek į vimą raštu sveikino P L B pirm 
metų ji gražiai įprasmino jau-Į inž . Bronius Nainys, 
nimo laisvalaikį , daug kartų s u ; P o atidarymo ceremonijų bu-
teikė dž iaugsmo l ie tuviams. Į vo kibta prie darbo. I š Sąjun-
daug k a r t ų reprezentavo l ietu- j gos pirmininko Prano Bernec-

Dr. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Chicago, Dlinoig 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir boto: OLymple 3-4156 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak., 

isskyrua trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL KEUance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietavis gydyto.1as) 

S925 West 59tii Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-S 
vaL vak. Tred ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KfDtKIV CR VAIKI UGOS 

SPEClAIJSTfi 
MEDICAL UULDING 

7156 South Western Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 288-2919 
Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik suritaru* 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 We»t 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. tr 
ketv. 1-4 ir 7->: antrad. Ir penkt 
!0-4; iefitad. i»-3 vai. 

Ofls. teL 735-4477; Bes . 246-2839 

DR. LDECKYS 
GYDYTOJA IR CE3RURG£ 

Specialybe — Nervsj tr 
Fmocines Hgoa. 

CRAWFORD MEDICAL ELDG. 
6449 S». Pulaski Road 

Pagerbiamas Aleksandras Mockus 
už nuopelnus Lietuves vyčių orga
nizacijai. Illinois-Indianos apygar
dos dovaną įteikia jam 112 kuopos 
pirmininkas Albertas Zakarka 

Nuotr. G Janulos 

Iš Syracusų uosto puikiais van
dens keliais, kad ir Barge kanalu, 
galima patekti j Erie ežerą per 
Buffaio, į Šv. Lauryno vandens 
ke'ią ir Atlanto vandenyną per 
Oswego uo tą, j Hudsono upę ir 
N e w Yorką per Albany. 

Tad. mieli draugai, labai leng
va yra į Syracusus nuvažiuoti ir 
iš jo grįžti. Pradėkite planuoti ke
lionę tuojau, kad iki rugpiiičio 
mėnesio visi klausimai buty * ^ . . . . , , . 
spręsti Mes n<ra, lauKiamek.ek ^ ^ ^ * * * > p i r m V y t ą 
galint didesn.o žmonių skaBaus. T Į Į ^ M U 4 7 ^ 9 0 3 1 

(Ts "Vyč»") I PaaaJilio Lie tuviu sporto žai 

v ins k i ta tauč ių tarpe. N e v i sa 
da ve ik imo są lygos buvo pa
lankios^ n e visada buvo t inka
mai ver t inama ar suprantama 
ve ikimo padėt is , tač iau niekas 
negali sakyt i , kad m u m s "Ši
lainės nereikia, kad m e s ga l ime 
ats i sakyt i v ienos iš gyvųjų mū
sų tau t inės kultūros apraiškų. 

Pranas Zaranka 

SPORTO K L U B O "KOVO" 
ŽINIOS 

Į apygard ines žaidynes, ku
rios į v y k s Chicagoje balandžio 
22-23 d. i š Detroi to v y k s t a : dvi 
vyrų " A " k lasė s komandos, dvi 
jaunių " A " kla*ės. v i ena jaunių 
"B" ir v i ena jaunių "*>" k l a s ė s 
krepšinio komandos. Taip pat 
vyksta t ink lminkės : moterų ir 
merga ič ių "AM ir mergaičių dvi 
"B" komandos . Be minėtų krep 
šinio ir t inkl inio, v y k s s ta lo ir 
lauko t e n i s o ir šachmatų var
žybos. Tenis ininkai ir šachma-

ko pranešimo matyti, kad spor
tininkai tikrai sparčiai ruošiasi 
Pasaulio l ietuvių sporto žaidy
nėms ir laukia dalyvių i š Aust 
ralijos, Europos ir kitur. Užsa
kyta salės, aikštės, baseinai. 
Rezervuoti viešbučiai ir telkia
mi pinigai. Aukų rinkimas Ka
nadoje jau vyksta . Tikisi gauti 
paramos iš Ontario provincijos 
ir Kanados federalinės val
džios, bet jų akys atkreiptos j 
Amerikos lietuvius. Amerikoje 
aukų telkimui vadovauti J A V 
LB Krašto valdyba yra pakvie
tusi visuomenininką ir sporto 
darbuotoją Aleksandrą Vakse-
lį. Aukų telkimas turėjo būti 
pradėtas kovo pradžioje, bet 
jau ir balandis ir nieko nesi
girdi. Amerikoje reikalinga su 
telkti per 40 tūkstančių dole
rių. J is bus pravestas per L B 
apylinkes, kurių yra per 80. 
Šiek tiek šlubuoja klubų ir pa
vienių sportininkų registraci
jos- Suvažiavimas 

į s i e m s mus moral ia i i r mater ia 
liai. Tamstų a t s i l a n k y m a s p a s 
m u s taip pat davė m u m s malo^ 
nią progą parodyt i i r plač iau 
paskleisti l i e t u v i š k a s t rad ic i ja s 
ir tautodailę bei s k a u t i š k u s 
rankdarbius. Taip p a t davė m ū 
sų jaunajam a tža lynu i darnaus 
bendravimo pavyzdį . 

Detroito S k a u t i j o s vardu vi 
s i ems l ie tuviškas s k a u t i š k a s 
ačiū. 

Dalia GUvydiertė, 
Gabijos Tunto tuntininkė 

Jonas Ašmiuos, 
Baltijos Tunto tuntinmkas 

RADIO PROGRAMA 
progra 
Stotie? 

sekma 
vai. pr 

— O — 
Seniausia Lietuvių Radio 

ma Naujoj Anglijoj ;§ 
WNSR, 1360 banga, veikia 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 
pietų — perduodama vėliausių, pa 
saulinių žinių santrauką ir komen 
tarai, muzika, dainos ir Magdutė* 
pasaka. Sią programą veda Stepo 
oas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis J BaJtic Florist* 
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, So Boston, Mass 
02127. Telefonas 268-0489 Ten pat 

kreipėsi į \ gaunamas dienraštis "Draugą*" ir 

visus klubus ir sportininkus n ė j Ffįf* d k W * P M > r h * f t B 6 H«nvtttai 
atidėliojant registruotis, n e s **" 
delsimas sunkina žaidynių orga 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5893 
Specialybė Akių ligos 

S907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K d A 

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

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vaL tr n-oo 6 iki 8 vai. 
vale šedtad. nuo 1 iki 4 vaL 

O P T I C A L S T U D I O 
V I O L E T A KAROsarre 

7051 So. Wasbtenaw — Tel. 778-«7«e 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rSmu pasirinkimas. 

VaL: pirm., antr., penkt. 10-S:SO. 
Ketv. 1-8 v. vak. šeSt 10-4 v. s> p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CH1RLRGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

akis. Pritaiko akinius tr 
"Oontact leasesr* 

2618 W. 71st S t — TeL 731-5149 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tre& 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES m 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2696 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, redd. 448-5545 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No . Weetera Aveane 
1002 N o . Western Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

689-4441 — 561-4605 

ištaigos Ir bate teL 652-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 8 o . 4 9 a G o v t , Cleere, BL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Ilskyrun treč. tr Sestad. 

DR. J. I . SIMONAITIS 
O Y D Y T O t A 8 

Adresas 4256 W. SSrd Street 
Ofiso telef. BE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR «-061T 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet 

Ofiso teL HE 4-2123. Ntrmj GI 8-«1M 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad 

2-5 ir 6-7 — IS anksto sosftaru*. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C YVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8167 West 71st Street 
Valandos: 1-6 vaL popiet 

Treč. ir Sečtad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 5864166, namo 381-3772 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6284 80. Nanagaasett Ateane 

VaL: pirm., antr., ketv. h- penkt 
2-7; ialtidlMilalg pagal susitarimą. 

Perskaitę "Draugą"', duokite H kitiems. 



i * m'•••» . « « V i i G ^ ^ ^ ^ P ^ * 
K W « « « K . ' T ' " * 1 - - \. 

Šiurpą keliančio 

SIBIRO PUOŠIMAS 
Kiekvienam lietuviui, o ir kiek

vienam iš Rytų Europos žmogui 
Sibiras sukelia šiurpą. Kiek ten 
taigose nukankinta lietuvių ir ki
tų tautybių žmonių, jokia statis
tika negalės suskaičiuoti. Ten už
pustyti tūkstančių lietuvių ir mi
lijonų kitų tautybių žmonių kau
lai, ten išlieti upeliai kraujo ir 
ašarų ir dabar ten tebekankina-
mi žmonės. Sibiras yra šiurpą ke
liąs žodis, apie Sibirą daug paraše 
Solženicynas ir kiti autoriai, Si
biras yra kančių vieta. 

Ir visa tai gerai žino Maskva, 
todėl jau anksčiau pradėjo Sibirą 
puošti, grąžinti iš Sibiro į Vaka
rus, taip pat ir į Ameriką atsiun
čia ansamblius, norėdami paro
dyti, kad ir Sibire žmonės gyve
na, kad ten nėra vien tik kanki
nimų vieta. Pastaruoju metu dar 
labiau suaktyvintas Sibiro daili
nimas ir puošimas, kad Sibirą 
pavaizduotų ne kalėjimu, kuria
me laikomi komunizmui prie
šingi asmenys, bet niekuo iš ki
tų sričių nesiskiriančia Sov. Są
jungos dalimi. 

* 
Rašytojų draugijos suvažiavi

mui Sov. Rusija turi gana daug 
miestų, tačiau šįmet Sov. Rusi
jos rašytojų draugijos suvažiavi
mas buvo suruoštas Sibiro, Tke-
menės mieste sausio 25-27 d. Ir 
buvo suruoštas todėl, kad iškel
tų Sibiro kultūrinę svarbą. "Lite
ratūros ir meno" vasario 6 d. nu
meryje Alf. Maldonis rašo apie 
suvažiavimą Sibire, kuris ten su
ruoštas ne atsitiktinai. Esą, 
draugas Brežnevas akcentavo di
džiulę literatūros svarbą Įgyven
dinant komunistų partijos pla
nus, vystant šalies ekonomiką, 
materialinę ir dvasinę kultūrą. Ir 
Maldonis vergiškai pripažįsta, 
kad "Šią mintį mūsų kūrybinė 
inteligentija suprato, kaip įsaky-

'mą, raginimą aktyvinti savo pa
stangas, gilintis į svarbiausių pla
nų įgyvendinimą, būti pirmose 
gyvenimo linijose. O viena šių 
pirmųjų linijų tai Tkemenės re
gionas su jo lig Šiol neregėtais 
istorijoje tempais išvystyti ir to
liau tebevystomu naftos ir dujų 
gavybos bei jų perdirbimo komp
leksu". Toliau Maldonis džiau
giasi, kad lankėsi sename To-
bolsko mieste, kur vyksta didžiu
lės statybos. Cia jie susitiko su 
draugiškais darbo žmonėmis. 
Tkemenės srities partijos pirmi
ninkas pareiškė: c^isi turi do
mėtis šiuo mūsų kraštu, nes pa
viršutiniškų, pravažiuojančio 
stebėtojo akimis pagautų įspū
džių šiandien nepakanka net 
laikraštinei apybTaižai,^ 

Kaip matome visi raginami 
gėrėtis Sibiru, ir ten nusiųsti 
šimtai Sov. Rusijos rašytojų, kad 
iš Sibiro grįžę paskleistų savo 
apylinkėse apie Sibiro grožį ir 
naudingumą, ką paklusniai ir 
padarė Lietuvos rašytojų sąjun
gos pirm. A. Maldonis. Žodžiu, į-
vairiais būdais raginama di
džiuotis ir grožėtis Sibiru. Koks 

s jo tikrasis "grožis" tai jau plačiai 
aprašė Juciūtė, Rūkienė, Tautvai
šienė, Butkus, Kreivėnas ir dau
gelis kitų lietuvių ir nelietuvių. 

Ne kartą esame akcentavę, kad, 
jei komunistai labai susirūpinę 

išeivijos lietuvių nutautimu ir iš 
viso kultūra, tai tegu pasiunčia 
savo solistus ne tik į Ameri
ką, bet ir į Gudiją ar Sibirą. Tam 
tikra prasme okupantas į šį siū
lymą atkreipė dėmesį, nes į Sibi
rą buvo pasiųsta dainuoti Ameri
koj koncertavusi Nijolė Ambra
zaitytė. Ji dainavo Omske, Novo
sibirske, Tomske. B viso davė 
ret trylika koncertų. Akompana
vo pianistas Aug. Maceina. Tik 
nereikia manyti, kad tuos kon
certus girdėjo koncentracijos sto
vyklų kaliniai Ne, juose lankėsi 
šiaip laisviau gyveną vietos gy
ventojai, kurių tarpe yra ir lietu
vių. Komunistinė spauda nerašo 
apie solistės susitikimus su lietu
viais, kaip mielai ji rašo apie jos 
susitikimus su laisvojo pasaulio 
lietuviais. Vargu ar Sibire prie jos 
koks lietuvis buvo prileistas. Ko
munistų partijai tarnaująs meni
ninkas yra didelė asmenybė ir ei
liniai žmoneliai vargu prie jų ga
li pro partijos narius prasispausti. 

Taip į Sibirą koncertuoti buvo 
pasiųsti ir vasario 19-21 d. kon
certavo Lietuvos valstybinės fil
harmonijos Čiurlionio kvartetas. 
Jis koncertavo Barnaule, Krasno
jarske ir kitur. Apie šiuos kon
certus komunistinėje "Tiesoje" 
kovo 11 d. ir 12 d. laidos rašo 
St. Lipčius, toli gražu negražin
damas Sibiro vaizdo. Jis pastebi: 
"Čia didesnę metų dalį šėlsta vė
jai, ilgos žiemos, daugiamečio į-
šalo sukaustyta žemė, atšiaurios 
pūgos, beveik du mėnesius trun
kanti polarinė naktis. Čia kaip 
šventės laukiama pirmosios sau
lės, greitai prabėgančios vasaros. 
Mieste gyvena ir dirba 160 tūks
tančių žmonių". 

Kaip matome didelio džiaugs
mo neteikia ir oficialūs, partijos 
palaiminti reportažai, tačiau vi
sas tas vaizdas puošiamas kultū
rinėmis gėlytėmis, kad Sibiras at
rodytų panašus į kitus miestus 
su kultūriniais centrais ir kultū
rinėmis programomis. 

* 

Nuo caro laikų, nuo sukilimi-
nių metų ligi dabar Sibiras lietu
viams yra žiauri Rusijos okupa
cijas primenanti vieta. Ne tiktai 
primena, kas yra buvę praeityje, 
kai po 1863 m. sukilimo išga
bendavo į Sibirą ištisus Lietuvos 
kaimus, bet taip pat primena, 
kad tuose Sibiro plotuose gyvena 
įkalinti ar šiek tiek daugiau 
laisvi lietuviai, išvaryti iš savo 
namų vien todėl, kad taip norė
jo okupantas. Šiandien okupan
tui nelabai patogu, kad laisvaja
me pasaulyje Sibiras minimas, 
kaip bausmių vieta, todėl jis įvai
riais būdais stengiasi Sibirą pa
gražinti. Tegu Maskva šaukia Si
bire rašytojų suvažiavimus, tegu 
siunčia lietuvius menininkus, te
gu gražiai aprašinėja Sibiro tur
tus, lietuviams Sibiras yra ir liks 
žiauri vieta, kur gyvena nekaltai 
pasmerkti mūsų broliai. 

"Tiesa" rašo, kad šiaurėje 
skamba Čiurlionis, bet mums 
skamba sušalusi žemė ant nu
kankintų Sibire lietuvių kapų. Si
biras, anot Tautvaišienės, yra 
tautų kapinynas, jo nesušildys 
ir pančių nepalengvins į jį siun
čiamos dainos ir gėlės. 

Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

TRYS METAI 1)2 KIAULE 
Kovo 25 d. "Tiesoje" rašoma: 

"Prie Pakalniškių skyriaus veisli
niu kiaulių fermos sargo nebuvo-
V. Macius išstūmė langą. A. Ged
minas įlindo į vidų ir atkabino du
ria. 

Nusidobe kiaulę abu vyrai apie 
Šeštą valanda rvto užsuko pas pa
žįstamą S. Lalą ir, paaiškinę, koks 
reikalas, pasikvietė jį į talką S. 
Lalas pasiėmė reikiamus įrankius, 
maišus, ir visi trys nudūmė į pa
miškę. Sudoroję skerdieną, padali
jo ją į tris dalis ir, grįžę į miestą, 
paslėpė švietimo skyriaiis garaže. 

— Po darbo pasiimsime, — pa
sakė V Macius kišdamas raktą po 
«v——.'< 

Kai jis kartu su Gedminu atėjo 
pasiimti mėsos, garaže bebuvo likę 
tik du maišai. 

S. Lalas dievažijosi nieko neži
nąs apie trečiąjį maišą. Taip tvir
tino abiem draugams, taip teigė ir 
tardytojui. Skerdieną sudoroti pa
dėjęs, kad kiaulė vogta žinojęs, 
bet už pagalbą jokio atlyginimo 
negavęs. Milicijai todėl neprane
šęs, kad bijojęs. 

Akmenės rajono liaudies teis
mas nusikaltimo iniciatorių A. Ged
miną nubaudė laisvės atėmimu tre
jiems metams atliekant bausmę 
bendro režimo pataisos darbų ko
lonijoje Tara pačiam laikotar-
ptai acteistas te V. Mados. Tik jis 
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UETUVIŲ BENDRUOMENE 
GERAME KELYJE 

Pokalbis su Pasaulio Lietuvių. Bendruomenes pirmininku Br. Kamiu priei seimą 
Artėjant PLB seimui Toronte 

ir dabartinei PLB valdybai bai
giant kadenciją, užkalbiname 
PLB pirmininką inž. Br. Nainį. 

— Prieš penkerius metus per-
ėmėte PLB vairą. Kokiame kely
je radote Pasaulio .Lietuvių 
Bendruomene? 

— Gerame. Bendruomenė bu
vo suorganizuota. Tuose kraštuo
se, kuriuose Bendruomenių ne
buvo, jų funkcijas atlikinėjo PLB 
valdybos pakviestos didžiosios or
ganizacijos. Buvo pradėtas orga
nizuoti lH Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas, buvo leidžiamas 
"Pasaulio Lietuvis", tarp kraštų 
Bendruomenių buvo pradėti kul
tūriniai, bendruomeniniai ryšiai. 
PLB jau turėjo autoritetą, svar
biausia, jos kadencijai baigiantis, 
ižde atsirado ir šiek tiek pinigų. 
Mat, dr. Juozo Kazicko vadovau
jamas II PLJ kongreso lėšų tel
kimo komitetas, susipažinęs su 
PLB valdybos labai kukliu iždu 
ir siekdamas tą iždą padidinti, už
simojo ir sutelkė daugiau lėšų, 
įegu jų reikėjo kongresui. Nuo 
kongreso likę pinigai buvo ati
duoti PLB valdybai, kuriuos, 
priimdami pareigas, ir paveldė-
jome. Darbas palengvėjo. Tuoj 
pat galėjome tęsti pradėtus dar
bus ir vykdyti sumanytus naujus, 
nes bent pradžiai turėjome lėšų. 
Mus išrinkęs seimas padarė re
alius, gyvenimiškus ir daug vei
kimo laisvės mums duodančius 
nutarimus. Taigi darbo sąlygos 
buvo neblogos. 

— I ką daugiausia PLB valdy
ba kreipė dėmesio savo kadenci-
ioje? 

— I didžiuosius mūsų tikslus: 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje, pa
dėti okupuotai tautai atgauti lais
vę ir valstybinę nepriklausomybę. 
Tiems tikslams siekti rinkomės, 
mūsų manymu, tinkamiausias 
priemones, kurios gal kiek ir sky-

JURG1S įANUŠAITIS 

rėsi nuo anksčiau panaudotų. 
Kiek galėjome kratėmės dabar 
madingos posėdinės, popierinės 
veiklos. Todėl neorganizavom ko
kių nors konferencijų, suvažiavi
mų ar svarstybų, neskelbėme iš
kilmingų Šukių ir nerašėme nei 
sau, nei kitiem nutarimų ar re
zoliucijų. Didelį dėmesį kreipė
me į darbą ir rezultatus. 

Dirbome lituanistinio Švietimo!, 
kultūros, Lietuvos laisvinimo, 
jaunimo srityse ir tai veiklai pa
tys telkėmės lėšas. Rūpinomės 
kaip galima plačiau paskleisti 
Bendruomenės idėją. Todėl to
bulinome "Pasaulio Lietuvf. 
Tur būt, sutiksite, kad šis periodi
nis leidinys jau tapo rimtu Bend
ruomenės balsu, ryšių ir informa
cijos šaltiniu tarp visame pasau
lyje pasklidusių lietuvių. Visose 
srityse pasiekėme neblogų rezul
tatų, apie kuriuos daugiau pa
kalbėsime už trijų mėnesių 
PLB seime. Didelį dėmesį kreipė
me ir nuoširdžiai dirbome kultū
ros, ypač kultūrinių ryšių veik
los srityje. Kultūrine veikla garsi
nome Lietuvos vardą, drauge ryš
kindami jos dabartinę nedalią, 
sunkią vergiją, skriaudas, skelb
dami ir jos siekius išsilaisvinti iš 

bai reali atrama. Tos veiklos re
zultatai labai geri, nes visur vi
sas lietuviškas darbas pagyvėjo. 
Pietų Amerikos lietuvių vadovai 
atvirai sako, kad ši PLB valdyba 
prikėlė juos vos ne iš karsto. 

— Ar pastangos kultūros ir 
švietimo darbuose davė vaisių ir 
kaip tuos sunkius uždavinius 
įveikėte? 

— Realios, apčiuopiamos nau
dos susilaukėme daug. Tai buvo 
matoma ir Vl-tame Pietų Ame
rikos lietuvių kongrese .Vietinių 
vadovų pastangomis buvo suor
ganizuota tikrai gera jaunimo 
stovykla, kurioje dalyvavo šimti
nė stovyklautojų ir kongrese jau
nimas atliko visas kultūrines, me
nines programas. Mūsų ten nu
siųstus menininkus sekdamas, 
jaunimas pradėjo burtis į dainos, 
šokių grupes, mokytis, daryti pa
žangą. Anksčiau taip nebuvo. 
Taip pat padėjome ir Šiaurės 
Amerikos menininkams pasirody
ti kitų kraštų lietuviam. PLB 
valdybos pastangomis ir lėšomis 
į Australiją nuvyko mūsų poetas 
Bernardas Brazdžionis. Jo pasi
klausyti publika rinkosi taip gau
siai, kaip niekada anksčiau į vie
tinių literatų vakaras. Pietų 
Amerikoje vėl pradėjo veikti se
niai užgesusios lituanistinės mo
kyklos: Argentinoje, Urugvajuje, 

Inž. Bronius Nainys — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas Nuotr. V. Noreikos 

nuo bausmės lygtinai atleistas, bet 
tuos trejus metus turės dirbti nuo
sprendį vykdžiusių organų nuro
dytoje vietoje. 

S. Lalui iškelta atskira baudžia
moji byla., Jam reikės atsakyti pa
gal baudžiamojo kodekso 228 
straipsnio 1 dalį. numatančią baus
mę už žinomai nusikalstamu būdu 
gauto turto įgijimą arba realiza-
vinią 

Ir dar viena aplinkybė: buvo pa
žeistas reikalavimas valstybinį 
transportą ne darbo metu laikyti 
garažuose. Tuo tarpu V. Macius 
Švietimo skyriui priklausančią ma
šiną naudojo kaip nuosavą. Netgi 
nusikalstamiems tikslams." 

žiaurios okupacijos. Taip veikiant, 
mum pavyko pasiekti ir politinės Venecueloje ir Kolumbijoje pra 
naudos. dėtos organizuoti jaunimo sto-

— Jūs stipriai pajudinote Pie- vykios, kuriose mokoma lietuvis 
tų Amerikos, Australijos ir kitų 
kraštų LB veiklą. Kokie to rezul
tatai? 

— Jau esu minėjęs apie glau
džius su kitų kraštų Bendruome
nėmis ryšius. Siuntėme talkinin
kus jaunimui, meno vienetus, lan
kėmės patys, informavomės, ska
tinome veiklą, rėmėme lėšomis, 
knygomis, spauda. Kvietėmės vei
kėjus į Siaurės Ameriką pasitobu
linti lituanistikos seminaruose, 
stovyklose. Kvietėmės meninin
kus, dažnai susirašinėjome. Labai 
daug naudos atnešė m PLJ kon
gresas, parodęs, kad ir Pietų 
Amerikos lietuviai gali atlikti di
delius darbus, kai mato konkretų 
tikslą. Už JAV gyveną lietuviai 
pajuto, kad jie nėra palikti vieni, 
bet turi stiprų užnugarį. Pasiju
to esą Pasaulio Lietuvių Bnd-
ruomenės gyva dalimi. Suprato 
PLB valdybos reikšmę ir pradėjo 
su ja uoliai bendradarbiauti Jie 
įsitikino, kad Bendruomenės veik
la nėra nei. žodinė, nei popierinė 
ir kad PLB valdyba yra jiem la

ko žodžio bei rašto. Jaunimas pra 
dėjo leisti savo laikraštėlius, pa
tys juos redaguodami. Žodžiu dir
bame, kaip sugebame 

—Kokie santykiai su kitomis 
organizacijomis ir kituose kraš
tuose? Kokios nesutarimų prie
žastys? 

— PLB valdyba nesutarimų 
neturi. Su kraštų Bendruomenė
mis ir su kitomis organizacijo
mis mūsų santykiai normalūs, 
geri, draugiški. Nuomonių skir
tumus mes pajėgiame išlyginti. 
Nesutarimų nėra nei pačioj 
JAV LB. Tik kažkodėl kažkas 
bando taip įtaigoti. Kol kas ne
sutaria tik JAV LB ir Altą. Tų 
nesutarimų priežasties reikia ieš
koti Amerikos Lietuvių Tary
boje, kuri bet kokiomis priemonė
mis nori Bendruomenei uždraus
ti dirbti Lietuvos laisvinimo dar
bą ir Vasario 16 proga telkti tam 
darbui lėšas. Tas nesutarimas yra 
JAV LB ir Altos reikalas ir PLB 
seime jį svarstyti nebūtų pras
mės. Atrodo, kad tas nesutarimas 

nustos savo reikšmės ir reikalai 
išsilygins savaime, maždaug taip, 
kaip jie išsilygino tarp Vliko ir 
diplomatinės tarnybos. Bendruo
menę visuomenė remia, jos dar
bam pritaria, gausiai aukoja. Al
tos priemonės Bendruomenei kliu
dyti jau kaip ir pasibaigė, kai "re
organizuoti" be plūdimosi bei 
šmeižimo nieko kito negalėjo pa
daryti. JAV LB pasirodė per stip
ri, kad nusigąstų kažkokio tam
sios praeities atentatininko diri
guojamų kelių erzelininkų. 

— Už politinę veiklą ir lėšų 
telkimą Vasario 16 proga LB 
vis priekaištaujama. Ar LB nu
mato ateityje tai pakeisti? 

— Vasario 16 proga sutelkia
mų lėšų atsisakius, JAV LB lik
tų be pinigų ir nieko gero ne
galėtų atlikti. Lietuvių Bend
ruomenė šiuo metu jau yra stip
riausia lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo darbo darbi
ninkė, rimčiausias ir pajėgiau
sias lietuvių išeivijos veksnys. 
Sąmoninga visuomenė tai žino, 
užtat Bendruomenės veiklą uo
liai remia Bara tie, kurie turi ki
tus tikslus, arba tie, kurie nori ne 
dirbti, o tik vadovauti ir galvoja, 
kad Bendruomenė nori iš jų pa
veržti kažkokią valdžią. 

Tos veiklos atsisakyti reikštų 
skriausti tautą ir išeiviją. Reikia 
tik siekti, kad visos lėšos būtų 
telkiamos į vieną iždą ir iš jo 
skirstomos. Tai Bendruomenė jau 
seniai siūlo. Tikiu, kad šis suma
nymas ateityje realizuosis. 
' — Kokie PLB ateities veiklos 
keliai ir Jūsų linkėjimas? 

— Linkėčiau, kad būsimoji 
PLB valdyba mūsų darbą tęstų. 
Manau, kad mūsų pasirinktas 
kelias buvo geras. Tik sparčiau ir 
drąsiau reikia juo eiti. Reikia dau
giau lėšų, platesnių bei dažnes
nių ryšių, daugiau nuoširdžių 
darbininkų. 

Labiausiai linkėčiau išeivijai 
suprasti Bendruomenės jungties 
reikšmę ir stoti į aktyvių jos 
darbininkų eiles. Jau ir dabar 

JAUNIEJI ""• 
VATIKANO DIPLOMATAI 
Popiežių Paulių VI aplankė 

Popiežiškosios Bažnytinės aka
demijos studentai, kurie, už
baigę akademijos diplomatinius 
kursus, ruošiasi išvykti diplo-
matinėn tarnybon Apaštalų So
sto nuncijatūrose {vairiuose 
pasaulio kraštuose. Studentams 
tartame žodyje Paulius VI nu
rodė Apaštalų Sosto diplomatų 
svarbiausius uždavinius ir jų 
misijos ypatingą pobūdį. Vati
kano diplomatai, kalbėjo Popie
žius, yra visų pirma kunigai ir 
diplomatini darbą jie privalo 
dirbti šios savo kunigiškos mi
sijos dvasioje. Pirmutinis jų 
uždavinys yra būti veikliu tar
pininku Apaštalų Sosto san
tykiuose su įvairių kraštų Baž
nyčiomis — jų vyskupais, kuni
gais ir tikinčiaisiais pasaulie
čiais. Kontaktuose su pasauli
nėmis valdžiomis, Apaštalų So
sto diplomato veikla turi vi
sada remtis Kristaus skelbtos 
Evangelijos principais. Visada 
prisiminkite, kalbėjo Paulius 
VT jauniesiems Vatikano diplo
matams, visada prisiminkite, 
jog jūs atstovaujate Kristans 
Bažnyčiai, kuri skelbia pasauliui 
taiką, kuri rūpinasi pasaulio 
pažanga, kovoja už teisingumą 
ir visos žmonijos brolišką ben
dradarbiavimą tarpusavio mei
lėje. 

Papiežaškosios Bažnytines 
akademijos diplomatinius kur
sus šiais metais baigė apie 40 
studentų iš trylikos {vairių pa* 
šaulio kraštų, šią Akademiją 
savo laiku yra baigę taip pat 
du lietuviai — prelatas Audrys 
Bačkis ir prelatas Jonas Bulai
tis, kurie abu dabar dirba Apaš
talų Sosto diplomatinėje tarny
boje. 

kiekvienas, matydamas dabarti
nius Bendruomenės laimėjimus, 
gali jos naudą pajusti. Jeigu taip 
būtų išeivija susiorganizavusi 
pradžioje šio šimtmečio ir taip 
būtų dirbusi, kaip dabar dirba 
nuoširdūs bendruomenininkaL 
gal tą mūsų dabar įsivaizduotą 
lietuvių išeivijos milijoną turė
tume ne popieriuje, o gyvenime. 
Tai vertėtų įsidėmėti ir įvairių 
rūšių politikieriams ir ne akme
nis ant Bendruomenės kelk) mė
tyti, o padėti juos nurinkti. Bend
ruomenė į ateitį žvelgia realiai, 
blaiviai. Jos veiklos keliai platūs, 
darbų sritys didelės ir reikšmin
gos. Tais keliais Bendruomenė, 
manau, eis ir ateityje, — baigė po
kalbį PLB pirm. Br. Nainys. 

— Ar kas gali atsiminti, ka
da laikai buvo nesunkūs ir pi
nigas ne retas? 

Ralph W. Emerson 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE AP2YALGA, 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
ST. D Z K A S 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto suorga
nizavimas 1943 metais buvo logiška išvada padėties, 
kuri susidarė 1941 metais okupantui privertus laiki
nąją. Lietuvos vyriausybę nutraukti savo veiklą. 
Pogrindinė rezistencija jau buvo taip išplitusi, kad 
vieningos politinės vadovybės reikalas buvo visai pri
brendęs. 

Nuo 1943 metų rudens Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kurį toliau trumpumo dėlei Vli-
ku vadinsime, savo užsibrėžto tikslo — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo — tebesiekia be paliovos, 
nežiūrint besikeičiančių aplinkybių ir užsitęsusos sve
timųjų okupacijos. 

I ISTORINĖ VLIKO KILMĖS IR ORGANIZACIJOS 

APŽVALGA 

1. Politinės vadovybės organizavimo reikalas 
ir bandymai 

Lietuvos valstybinė nepriklausomybė buvo su-
naklnta, kai 1940 m. birželio 15 d. į kraštą įsiveržė 
Sovietų kariuomenė, o netrukus po to, bolševikiniam 
terorui siaučiant, buvo įvesta komunistinė santvarka. 
Prieš sovietinę iavaoįą ginklu nebuvo pasipraesinia, 

tačiau pogrindinis veikimas prasidėjo, kai tik buvo 
įvestas sovietinis režimas. Žymi tautos dalis tikėjo 
rezistencijos okupantui būtinumu. Tai rezistencijai va
dovavo kovos organizacija — Aktyvistų Frontas. 
Tuo būdu sėkmingai buvo pasiruošta sukilimui, kuris 
paruošė dirvą laikinosios vyriausybės sudarymui pir
mąją, vokiečių - rusų karo dieną (1941.6.22), dar sovie
tinei kariuomenei krašte tebesant 

Tačiau laikinoji Lietuvos vyriausybė po poros 
mėnesių turėjo savo ribotą veiklą nutraukti, nes ji ne
sutiko būti naujojo okupanto, hitlerinės Vokietijos, 
klusnia talkininke. Taip Lietuvos valstybinė nepriklau
somybė vėl buvo sunaikinta ir šalyje įvesta formali 
okupacinė vokiečių administracija. Tauta tuo būdu ne
teko organizuotos politinės vadovybės ir turėjo savo 
jėgas nukreipti į pogrindinę rezistenciją. Tačiau pasi
keitus okupantui, pasikeitė veikimo sąlygos, o sovieti
nės okupacijos metu sėkmingai tautos rezistencijai 
vadovavęs Aktyvistų Frontas, iš centrinių politinių jė
gų paveiktas, jau nebeegzistavo. Kad ir nesant centri
nės vadovybės, bet rezistencija per trumpą laiką vėl 
ėmė reikštis visame krašte. Kadangi buvo aišku, kad ši 
okupacija užsitęs, rezistencijos pobūdis turėjo keistis. 
Ne ginkluotam sukilimui pasiruošti, bet tautos teisėms 
ginti ir ruoštis karo atomazgoje nepriklausomą Lietu
vą atstatyti pokarinės Europos sąrangoje turėjo būti 
pagrindiniai naujosios rezistencijos uždaviniai 

Kai pradėta bandyti iŠ naujo sudaryti vieningą po
litinę tautos vadovybe, pogrindyje jau aktyviai reiš
kėsi rezistenciniai sąjūdžiai, nepriklausomos Lietu
vos laikų politinės partijos ir naujai susikūrę karinio 
pobūdžio junginiai, šalia vienkartinių, paskirų sambū
rių paskelbtų atsišaukimų, netrukus pasirodė ir peri
odiniai pogrindžio laikrašiai; pirmasis jų, Nepriklau
soma Lietuva, išleistas 1941 m. lankrityje. Po io w»V* 
visa eilė kitu. Vad jie formavo pavergtos tautos poli

tinę mintį ir atskleidė okupanto kėslus panaudoti lie
tuvių tautos resursus savo kariniams tikslams atsiekti. 

2. Paruošiamieji Vliko steigimo darbai 

Pradžioje, nepavykus sudaryti vieningos politinės 
vadovybės, buvo suorganizuoti du politiniai centrai: 
Uberalinių grupių Vyriausias lietuvių Komitetas b* 
katalikų pasaulėžiūros bei neutraliųjų veikėjų — Lie
tuvos Taryba. Abu sambūriai vykdė savo pasiimtus 
uždavinius, tačiau gyvenamasis laikas reikalavo vie
ningos, visą tautą apimančios politinės vadovybės, ku
ri galėtų vykdyti svarbiuosius ano meto uždavinius, 
turėdama visos tautos pasitikėjimą. 

Tad 1943 metų pradžioje paskirų asmenų incia-
tyva buvo vėl pradėti pasitarimai dviems politiniams 
centrams apjungti. Sunkumai kilo iš natūralaus po
linkio gyvam ir veikiančiam sambūriui nenutraukti 
savo veiklos, kad ir siekiant aukštenio tikslo —vie
ningos vadovybės. Pirmuosius pasitarimus pradėjo 
S. Lūšys (LT.) ir J. Audėnas (V.L.K). Pirmas for
malus posėdis įvyko 1943 m. birželio 29 d., kuriame L. 
Tarybai atstovavo S. Lūšys ir A Darnusis, o V.L. 
Komitetui — J. Audėnas ir R Bieliukas. Po šio sekė 
visa eilė pasitarimų ir neformalių išsikalbėjimų, kol 
buvo pasiektas pilnas sutarimas. Daugiausia nedar
nos kėlęs klausimas, kurios organizacijos bus forma
liai atstovaujamos vyriausiame organe, pagaliau buvo 
išspręstas. Buvo sutarta, kad naujajame organe, ku
rio vardas dar nebuvo sutartas, savo atstovus turės 
šios partijos bei kovos sąjūdžiai: Krikščionių Demo
kratų Partija, Lietuvos Darbo Federacija, Socialde
mokratų Partija, Tautininkų Sąjunga, Valstiečių Liau
dininkų Sąjunga, Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lietuvių 
Frontas, Nacionalistų Partija ir Vienybės Sąjūdis. 

(Bu* daugiau! 
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DETROITO 2INIOS 
(Atkelta iš 2 pusi.) . perskaitydamas Alfonso Nako ko-

I respondencinį aprašymą LB Det
roito apylinkės steigiamojo susi
rinkimo, kuris įvyko 1953 m. 
balandžio 12 d. Po to buvo susi
rinkusiems pristatyti ir gėlę pri
segant pa-gerbti buvusių Detroito 
apylinkės valdybų pirmininkai ir 
tuo pačiu visi jų vadovavusių val
dybų nariai. Per tą dvidešimt-
penkmetį, Detroito apylinkei va
dovavo 17-ka pirmininkų. Vienų 
kadencijos buvo trumpos, kaip 
Stasio Šimoliūno tik vienas mė
nuo, kitų po kelis metus, Vlado 
Paužos, Jono Urbono. Štai jie: 
Stasys Šimoliūnas, dr. Justinas 
Pikūnas, Jurgis Mikaila, Česlovas 

T\O • • A ion į Staniulis Vytautas Kutkus, Leo-
poldas Hemingas, Juozas Oren-
tas, Vladas Pauža, dr. Kęstutis 
Keblys, dr. Vytautas Majauskas, 
Jonas Urbonas, Algis Ragienius, 
Jonas Gaižutis, Arūnas Udrys, 
Vladas Selenis, Jaunius Gilvydis 
ir Alfonsas Juška. Gaila, kad iš jų 
šioje sukaktuvinėje šventėje tik 
aštuoni tedalyvavo. Pateisinamas 
Vlado Selenio nedalyvavimas, bet 
kitus atrodo Floridos saulė pavi
liojo. 

Po pirmininkų pristatymo bu-
balius!™ Perskaityti sveikinimai: Mi-

^""jau nebe u i < c h l g a n o gubernatoriaus wilham 

Vanda šepetienė. Valdvba ta 
ria .ioms nuoširdų ačiū. Taip 
pat dėkojame kun. Alfonsui Ba-
bonui, laidotuvėse atlikusiam 
relipin.es apeigas. 

* * » 
Kovo 19 d. pyraeų išparda

vimas Kultūros centre puikiai 
pavyko. Narėms, prisidėjusiom 
kepiniais, darbu ir pinigine au
ka, priklauso padėka. Ypatin
gai dėkojame dr. Aleksui 
Zotovui už stambią piniginę au
ką i r Pranei Balandienei. kaip 
ir visada, paaukojusiai didžiulį 
tortą. 

Pirmininkė 
kienė balandžio ir gegužės mė
nesius praleis atostogaudama 
užjūriuose. Tuo laiku visais rei
kalais prašome kreiptis j ją pa
vaduojančią vicepirm. Emiliją 
Kutkienę, tel. 646-2967. arba iž
dininkę Angelę Zablockienę, tel. 
647-4571. Sekretorė 

"KARTĄ PAVASARF' 
ABITURIENTŲ BALIUS 

Detroito skautų tėvų komite
to ruošiamas tradicinis abitu-
rientu-čių 
"Kartą pavasar} 

CLASSIFIED ADS i flEJuP frANTS) VTSAi 

MISUELLANEOUS 

Detroito mergaičių choras ir tėvų komitetas kviečia visus atsilankyti 
j pavasarinį balių balandžio 15 d. Nuotr. Lu Kulikausko 

kalnų. Jis įvvks balandžio 29 d . 
Kultūros centre. Jau yra užsi-! i n d ž i o 2 d. Lietuvių bendruome-
registravę š ie jaunuoliai: P a u l i - i n e s d l e n a Michigane, senatoriaus 
ta Abariūtė, Janina Mikolaity-
tė, Vida Mikalionytė, Ramoną 
Urbonaitė, Andrius Anužis, 
Paulius Butkūnas. Stasys Er-
lingis, Tauras Majauskas, Vin
cas Žebertavičius. Vidas Neve-
rauskas ir Alfredas Raguckas. 
Tikimasi, kad jų skaičius padvi 
gubės. Tradiciniam abiturien
čių šokiui sadutei, kaip ir kiek
vienais metais, mergaites ruo
šia "šilainės" tautinių šokių 
ansamblio vadovė Galina Gobie-
nė. Joms gros Vidas Neveraus-
kas. Stalus rezervuokite pas 
dr. Povilą Šepetį telefonu — 
274-5578. Kiek žinau, jau nema
žai užsakyta. Abiturientus sve
čiams pristatys inž. Algis Zs-
parackas ir Lilė Gražulienė. 
Rengėjai kviečia visus gausiai 
baliuje dalyvauti. J. U. 

SUSIRINKIMAS 

Kviečiame visą jaunimą atsi-1 
lankyti į LJS bendrą susirinkimą,' 
kuris įvyks sekmadienį, balandžio 
16 d. po 10:30 vai. mišių Dievo 
Apvaizdos parapijos klaėie. Šia
me susirinkime bus duodamos in
formacijos dė! kongreso ir kitų 
artėjančių įvykių. 

JAUNIMO MENO PARODA 

Mielas jaunime, kviečiame da
lyvauti Lietuvių Jaunimo sąjun
gos ruošiamoj meno ir fotografijų 
parodoj, kuri įvyks šeštadienį ir 
sekmadienį gegužės 13 ir 14 die
nomis. Prašome savo žavingus kū
rinius registruoti pas: Aldoną 
Petrauskaitę tel. 336-6381, Lu
cijų Kulikauską tel. 937-82I7 r ar
ba Giną Alantą tel. 941-1405. 

RAŠYT. VYT. ALANTĄ IŠTIKO 
ŠIRDIES SMŪGIS 

Didįjį Šeštadienį rašyt. V. Alan
tą ištiko širdies smūgis. Guli 
Fordo ligoninėj. 

PAMINĖTAS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS DETROITO 
APYLINKĖS DVIDEŠIMTME

TIS 

Be didesnės prieš minėjimą rek
lamos, susirinkus per trejetai šim
tų detroitiečių ir keletai kaimynų 
windsoriečių. balandžio 2 d. kuk
liai paminėtas Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės dvide-
Šimtpenkmetis. Ar toks būdas ge
ras ar blogas palieku spręsti ki
tiems. 

Minėjimas vyko Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kultūros 
centre. Alki numalšinę maistu, 
valdybos narė^ Baukienė ir Gri
gaitienė, talkinamos kitg bendra
minčių, sėdomės prie gėlėmis pa
puoštų stalų minėjimui. 

Minėjimą pradėjo dabartinis 
valdybos pirm, Alfonsas Juška, 

paminėti gauti sveikinimai raštu: 
iš Detroito skautų Baltijos ir skau
čių Gabijos tuntų tuntininkų ir 
Detroito ateitininkų. 

Minėjime pagrindinis kalbėto
jas buvo JAV LB 'Krašto valdybos 
pirm. inž. Algimantas Gečys. Jį 
minėjimo dalyviams pristatė, mi
nėjimo programai vadovavusi val
dybos vieepirmininkė Janina Ud-
rienė. Algimantas Gečys, savo 
tikrai kruopščiai paruoštoje kal
boje suminėjo LB darbus, džiaugs
mus ir rūpesčius ir kvietė visus 
pamirštant asmeniškumus prie 
vieningo darbo, ko iš mūsų lau
kia broliai ir sesės tėvynėje. 

Pasibaigus oficialiai daliai, 
scenoje parirodė Stasio Butkaus 
Detroito šaulių kuopos globoja
mos kanklininkės, vadovaujamos 

j Danutės Petronienės, aktorius 
Karolis Balys ir Galinos Gobienės 

I vadovaujamas Šilainės tautinių 
i šokių ansamblis. Tikrai vėl buvo 

nonų, kanų Romovenų ir O r g a n i - j m a I o n u m a m i g r a k s č i u s š i l a i n i e . 
zacijų centro vardu. Jonas Švoba, Č J u s . t e s ^ ^ k u r i g m s ? M U 

— Tautinės sąjungos Detroito'nepagailėjo plojimo. Minėjimas 
skyriaus ir Kristina Daugvydienė! baigtas Lietuvos himnu. 
— Birutiečių vardu. Be to buvo! Jonas Urbonas 

G. Milliken — skelbiantis ba-

Robert P. Griffin ir PLB pirm. 
Broniaus Nainio. Žodžiu sveikino 
Stasys Šimoliūnas — karių sava-

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ 

Šventasis Tėvas yra pakar
totinai nurodęs, jog krikš
čionių vienybės problema liečia 
visus pakrikštytuosius, o ne vien 
teologus ir ekspertus. Ekume
ninių santykių rėmuose 1977 
metais katalikų Bažnyčia ir 
pats Popiežius palaikė glaudžius 
santykius su Konstantinopolio 
patriarchatu , anglikonų Baž
nyčios vadovybe ir su kitomis 
krikščioniškomis ir neprikščio-
niškomis religinėmis bendruo
menėmis. 
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MARIJA NURElKlENfc 
SIUNTINIAI 1 UETUVĄ 

Lmimi pa#eh»Qiamofc gero* r f i t a 
prefcčn. Mrt°*w m £ w o f » a mimtffHv 
inm MS. «9tb SC Cbfcsage, OJL S0S2S 

TEL. — WA 5-27S7 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 
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Apdraustas perkraustymas 
{•aini} atstumų 

TeL: 876-1882 arba 37*4098 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ii kitus kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chicngo, DL 606S2, telef. 9275980 

E E A L E 8 T A T E 

VIDURAMŽIU 
GINKLŲ MUZIEJUS 

Londone, Tauerio romuose, 
surinkta viena didžiausių pasau
ly viduramžių ginklų kolekcija, 
kurią pradėjo Anglijos karalius 
Henrikas VIII. Muziejaus sar
gu daug metų dirba Raselas 
Robinzonas. Visą gyvenimą jis 
paskyrė ginklininko amatui. 

1 0 % — 20% — 80% 
už apdraoda. nuo ugnies 
pas mos 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208Į4 Wast Mttfc Street 

Chicago, nUnois 
Telef. GA 

t kam*. aaBr. 3 miegami. 63 Ir TaL-
$27.500. 

Grąžos buag&Vosv — 6 kaino. 2 ži
diniai 83 xr Kedae, $64,200-

15 metų n, Sft kasat, S 
miegami. Daug rūbinių. 2-4 mas. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54.000. 

2-jų aukštų — po 6 kamb. roto. 
65 ir Tarman. $32,500. 

S0 akrų fem&i Lemoote. SiO.OOC 
už akrą. 

Š I M A I T I S REALTY 

2351 W. 63rdSt., 436-7878 
Barb&nk, OL Mūrinis bi-levei na
mas ant didelio sklypo. 4 miegami, 
virtuvė, "dinette", salionas. įreng
tas rūsys, iy2 vonios. Centr. oro 
vėsinimas. Naujas maudymosi ba
seinas. 2 maš. mūr. garažas. Kaina 
S69.900. Tet 599-2740 

nasuoaisBssiiaaHHM 
MABQUETTE PARK 

2-Jų butų marinis po 5 kamb. 
Gazu šildymas. Mūr. garafas, Arti 

ir Talman. žemiau $34,000 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

U 

— Niekas nepadarys laimingu 
tokio žmogaus, kuris to nenori. 

T. Allen 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus k 
kirus daiktus. Ir Ii toli miesto lei
dimai ir pūna apdrauda. 

TEL. — WA ft^OfiS 

M. A. i I M K U $ 
VOTART PUBLIC 

IVOiME TAX SERVICE 
4259 So. M aplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VKKTiMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRASIMAI tr 
kitokį* blankai. 
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Valdymas 
sai-Inoc 

SotariatM - Vertimai 

REALTY 
L B A C E V I Č I U S 

So. Kedzto Ave. -

Budraitis Realty Co. 
Mea m 99 kitom naara panlaitee 

trtaigom aptarnaujame pietvakarių 

Reikalinga* 
A U T O M O B I L I U 
M E C H A N I K A S 

kreiptis į saviinnką 
\į$ią Cesą — Tel. GR 6-T7T7 

DE^GNIER & DEAFTSMAN 
HECH_\NICAJL 

Fasteat gTOwing nydraulio vaire m a -
aufacturer i s midwest baa openiaga 
ln their engrneering departmefflt £or 
desAgner and drafsman. 

MODtJLAK CONTROLS 
742 N . Prineetom Vffla Paxk 

T A — 8Š3.52U 

PRESSMAN 
Eicerienced Multilitu 1250 opera-
tor for Near north commercial 
shop. 

Call PAUL at 
2 2 2 - 1 4 6 0 

• 

MACHINISTS 
Need several maintenance Machinists 
with at least 1 year minimnm experi-
ertee. 
Steady work, many benefits including 
prof it sharing. 

A p p i y 
BAGOBAFT CORPORATION 

OF AMERICA 
3900 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
An Eauai opporteuuty employar 

V T J B A l I S M O T E R Y S 

Po Velykų rekolekcijų Dievo Apvaizdos parapijoje. Kun. dr. Antanas 
Paškus, kun. Vikt. Kriščiūnevičius, klebonas, ir kun. dr. Jonas Gutaus
kas, svečias iš Kanados, pravedęs rekolekcijas Nuotr. J. Urbono 

uniiiii B l u s a i 

2422 WEST MAROUTm SOAO 
OHICAGO. iUJNOtS 60629 

PHONt 312 9354697 
U.SA. 

n 
1978 kovo meti. gauti inašai 

Santrumpa: atm, įn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardės, 
reiškia |našq is viso. 

AR YOU THIS PERSON??? 
Eam S?O.0O0 PLFS! 

National real estate marketing net-
•work offers conrplete training in Real 
Estate Professton. No cosc to you! 
Succeas assured if you follow our 
p«.n. Choico oi localiuiis. CaJl 
Warren rvunham 

9 6 3 - 3 8 0 0 
He cares about helping you. 

•UETUVOS ATSIMINIMŲ" 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tar

nauja New Jersey. NefW York Ir Con-
neoticut UetuvianrĮs! 

Kas šeStadienj n i o 4 iki 5 vai. po
piet iŠ WEVD Ptoties Ncw Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak. 
97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas i. Štokas 
I4«7 Force Orive 

Mofintains,.!, X. A. 07092 
TeL 232-5565 (oode) 20t 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu-
rižkų kultūrinių vaJandų angių kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersov WSOU S9.5 meg. 
FM). Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. i. Štokas). 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Ir 
NORINTIEJI 

PARDUOTI AM PUCTH 

i. 
vteq ritfiu t0mtk 

BUBNYS — TeL RE 7-ftl«8 

TELEVIZIJOS 
Boaivoto* Ir Paprastos. SadUaL 

Stereo tr Oro Vėsintuvai 
Psrdsvfanss Ir Tsfeyms* 

MIGLINAS TV 
ZS4« W 69tii S t , t e l TM-14M 

irimtiHiimv 
iTMtrta prefeJa . 
giai L« mūsa sandelio. 

OOSMOS P.ABCEL& ESPRRSS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

SSSS 8. Halsted SL, Cbicago, DB «OW« 
8501 W. *9th 8t^ Otiiomv*, XB. 

TeML: S3&-17S7 — 
Vytaartaa Vi 

i i i i i t i i n m i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i t M M i i t i i m i i i 
nf f •iivftffintfff*T^iini9fffVffttfff*ffvifffirifffiii 

taip pat. acejojast 
DRAUDIMO, ar 
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ matosiai jums pstanaas 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 6Srd St., Cfekago. BL 

TIMsTH. 

E x p e r i e n c e d 
M I C R O F I L M 
O P E R A T O R 

Fajnifiar with filmiiig & develop-

I ing process. Also need experi-
enced TYPISTS & BOOKKEEP-
ERS. Mušt kave knowledge of 
Polish language. 

Visit our Persorniel Office. 

Polish National 
Alliance 

6100 N. Cicero Ave. 
er call _ 286-0500 

-. 

Sudiev Ziemaie 
S kamfc. naujo tipo 

ir g&ražaa. Centr. oro šildymas tr 
vSsinimas. Galinio tuoj pažiūrėti tr 
nupirkti už $28,»60 
Parke. 

4 vieneto mtras Ir faratea, Mar-
(jtiette Parke. Naujas jraza UUymaa, 
NaSie aUdooda v i JS8.800. 

» kamb. labai miaHenm n « r o aa-
mas ant plataus sklypo, t inkamas 
seimai žartagal g j v e u l l Axtt 
Ketbda SS3.800. 

Po 
$5.00 

$10.00 
$20.00 
$25.00 
$45.00 

$50.00 

$95.50 

Marcruette Parko Lituanis
tine Mokykla $1.926.45 
Audronis, A. ir A $210.00 
Butėnas, F. atm. įn. $20.00 
Vaičjurgis, J. $75.00 
Girdvainienė. M. atm. jn. 
$145.00 
Burkus, J. $50.00, kpt. Gu-
dynas, Pr. atm. įn. $250.00, 
Patlaba, P., kun. $350.00, 
Varnas (Varonecka), J. atm. 
įn. $50.00 
VaiSnys, A., teis. ir E. atm. 
įn. $895.50 

$100.00 Antanaitis, A. T. ir A. J. 
$500.00, Gečas J. M.D. 
atm. įn. $700.00, kpt. Gu-
dynas. Pr. atm. įn. $250.00, 
Jurgutis. VL, Prof. Dr. 
$100.00, Leugoud, E. 
$2,695.13. JAV LB Hot 
Springs Apyylinkė $200.00, 
JAV LB Waukegano Apyl. 
$3,040.00, Lieruvių Tan'ba 
New Jersey SlOOdrt, We-
nys, K atm. Jh. $100.00 
Skallgius, Ed. atm. įn. 
$277.00 

$200.00 Bertuulis, A K. $200.00, 
Girulienė, O. atm. įn. 
$200.00, JAV LB Floridos 
Auksinio Kranto Apylinkė 

$200.00, Lukošiūnienė, Jadv. 
atm. įn. $200.00 
Didžiulis, A. Dr. atm. Jn. 
$1.000.00, Makaitis, Pr. 
atm. įn. $400.00 
Lietuvos Agronomams — 
Sibiro Tremtiniams Pa
gerbti Stipendijų Fondas, 
$5,500, Vaičekauskas, St 
Juz. atm. įn. $500.00 
Miceika. J. $1,000.00, Ri
mas, Mot. ir Aid. $1,000.00, 
Petkus. A ir A. $1,000.00 

Santrauka; 
1 x $5.00 — $5.00 1 x $10.00 — 
$10.00: 1 x $20.00 — $20.00, 1 X 
$25.00 — $25.00: 1 x $45.00 — $45.00; 
4 x $50.00 — $200.00: 1 x $95.50 — 
— $95.50: 9 x $100.00 — $900.00; 
1 x $17700 — $177.00; 4 x $200.00 
— $800.00; 2 x $250.00 — $500.00; 
2 x $500.00 — $1,000.00; 3 x $1,000.00 
— $3.000.00. 

fšviso 31 narys $6,777.06 

$250.00 

$500.00 

$1.000.00 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės atokų Ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 

į vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. Glass blocka. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — eSt-2980 

K2:2m 

K A I P SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

$177.00 
«. • 

Kazys Barzdaka», 
Udiainkas 

XX amžiaus nniona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautinianie madonų meno festi

valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZ1-
NO monografija, kori yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas Kartu ir XX amžiaus 
Madona, Kaina 25 dol. Puiki dova-
as Ir tJoka bent kuriomis progo
mis (teikti bent kam: svstrmtau-
žim ar lietuviui. 
Oaunams DRAUGE, 4545 West 
63rd St, Chkago, VU 606G9 Už
sakant pridėti 50 centų už Dersiun-
tfaną. ntnojaus gyventojai moka 
B nroc nukeacin. 

MpL IHa. 

TestamenM sa legaliSkomls 
formomis M p M M i 

įau gttnuml 
Tai nauja pagerinta laida 
Cla suoseklial sptarismas testa

mentų reikalingumas ir jų galia 
bei nurodoma jų forma ir pmluudlį-
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-st 
veikianėrus įstatymua, bet Ir Vo
kietijoje, Anglosaksų pasaulyje be) 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

n tr 

Marquette Pka Verttagaa plrMJul. 

Keypunch Operątor 
Immediate opening for full-time op
erątor. Small congenial department, 
Ojuiet southw<eRfc side neigbborhood. 
ExceUent frirtges. 12 holidays, pen-
skm, bealth insuranee. 8:30 to S 

KELL ELECTBIC 
TeL — T78-6111 

Aa Siqu*i oppertumty ecciovcr 

WANTED — MOTERYS 

Tvirtas S-fo mak&ttf mSraa. 2 botai 
Ir maloni biznio patalpa, t aoto 
garažaa Savininteaa asaUette iki 
H8.500. atama«tt« Parka 

Valda Red Estate 
2625 West 7lst Street 

Tei 737-7200 tr 7374834 

MATUKE WOMAN PRESSEB 
9:30 a.m. - 3:30 p.m., 4 days per 
week. We will train. Apply toe-
fore 4 p.m. 

CHARM CSLEANEBS 
1149 Ojrden, Downers Grove, BL 

IŠNUOMOJAMA — f t » KENT 

Lšnuom. apšild. 5 kamb. butas 
2-me aukšte. Suaugusiems. 69. ir 
Fairfield apyl. $240M į mėn. 
Skambint po 6 v. v. 776-5490 

LIETUVIŠKAM RESTORANUI 
REIKALINGOS 

PADAVĖJOS 
SKAMBINT 326-2724 

Išrroom. 4 kamb. (2 mieg.) butas 
vidutinio amž. šeimai. Jokių gyvu
liukų, šilima, gazas ir elektra, 66 
ir Sacramento apyl. Skambint nuo 
4 iki 8 v. popiet teL 476-6642 

TUOJAU REIKALINGA 
patikima suaugusi moteris dirbti 
'Taudromat" - skalbykloj ir rūbų 

I valymo bisiyje Glenview apyl. 
Skambint 724-5155 arba 948-9034 

ĮSIGYKITC DABAC ! 

D I I 1 S I O 

Apsimoka skelbtis dkn. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas ne
turtų dienraštis, gi skelbimų kai-

yra visiems prieinamos. 
> M H O M M •» . • .»» a;a:>3C«M 

fVrakaitę "Draugą". ŽTiotefe 

% BOema parfskaityti 

Va^ĮfsB^mB^mHmVHOmMHmflmmmmmiHaiBi 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALO 

* 

VIMdnių kortelių naudojimas yra 
graius paprotys. Bimieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų Ino-
mų atstovams tnrgri gražiss vizi-
tžass korteles. 

Kreipkitės i "TVrauigo*' adminis-
tacij% visais panaMals reikalais. 
BOslte patenktetl nrftmj patamavi-

Ramkito 
• « . - . — 

tuos bizruerina, kn» 

http://relipin.es


•« • 9 —*"• < 

< . . . . v . . . v * » r , 
. . . 

. . , • ' • • • • ' 

S e k m a d i e n į , 
Balandžio 23 dieną 
Z: 00 valandą po pietų 

J A U N I M O CENTRE 
C H I C A fi O J £ 

Jftau dalyvavimas koncerte pa
gelbės mūsų dienraščiui tęsti sa
vo svarbą uždavinį. Kviečiame vi-

gausiai dalyvauti. 

D R A U G O D A I L I O J O Ž O D Ž I O 

l \ C N C E C T 4 $ 
I R D V I D E Š I M T S E P T I N T O J O ROMANO P R E M I J O S Į T E I K I M O I Š K I L M E S 

Sol. DAKA STANKAimfi 
Akompamios nrux ALVYDAS VASAITIS 

LAUREATAS ANATOLIJUS KAIRYS 
Premiją $1,000 skiria ADA ir ANDRIUS SKUČAI 

Bilietą kainos: $4.00 ir $5.00 
BILIETAI GAUNAMI: 

Draugo administracijoje, 
4515 West 63rd Street! 

ir Marginiuose, 2511 W. 69tt* Str. 
Tel. — 778-4585 

M 0 S Ų KOLONIJOSE 
Beverly Shores, Ind. Rusija nepajėgė nė dalelės duoti! miesto laikraštyje. 

to, ką buvo pažadėjusi, plana
vusi. 

Prof. dr. Tomo Remeikio kal
ba buvo palydėta gausiais ploji
mais. 

Po to kalbėjo kun. Charles 
Doley, Šv. Onos katalikų, bažny
čios klebonas, kuris pasisakė, 

„ kad 9 kartą su lietuviais mini 
bos prez. Vincentas Šaulys, LB , r « * i » &• 
4- \L~ • - T TT Vasario 16 dienos šventę. Simas 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Beverly Shores, Ind., lietuviai 
minėjo nepriklausomybės šven
tę. Ryto metą prie miestelio ro-! 

tušes buvo pakelta tautinė vė-: 

liava. Dalyvavo miestelio tary-

tarybos narys inž. Jaunutis 
Dagis, PLB vicepirm. Jonas 
Kavaliūnas, jo žmona Ona, Be
verly Shores Lietuvių klubo! 

ir valdybos narė 
henė. 

Minėjimo dalyviai paaukojo i 
1023 dol. — tarybai 408, Vlikui 
315, LB 300. —VK — 

Cambridge, Mass. 
TARPTAUTINIS FESTIVALIS 

Kovo 19 d. viešoji Cambridge 
biblioteka suruošė tarptautinį 
festivalį. Lietuvius atstovavo 
Bostono Lietuvių tautinių šokių 
grupė, vad. Onos Ivaškienės, 
Gedimino ir Lillian Ivaškų. Be 
lietuvių šoko portugalai, airiai 
ir lenkai. Kiekvienai grupei bu
vo skirta 20 minučių. Onos 

Brangiam tėvui ir uošviui 
EDVARDUI SKALIŠIUI mirus, 

sūniį Edvardą ir marčią Eleną nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Antanas ir Maria Rudžiai 

Kudirka mums atvirai parodė, 
kaip iš tikrųjų dabar yra pa
vergtoje Lietuvoje. 

Buvo perskaitytas sen. Ri-
f ± T J ° ^ , R ^ d Ž ^ chard Lugar laiškas, atsiųstas 

i lietuviams per inž. Eugenijų 
i Bartkų. 

12 vai. Šv. Onos bažnyčioje; Meninės programos dalyje\Ivaškienės grupę apibūdino Ele-
kun. Juozas Beleckas atnašavo. Daiva Dambrauskaitė, Vidas i n a Vasiliūnienė, daugiau kalbė-
šv. Mišias, gražiame pamoksle Noreika ir Alma Noreikaitė gra į Jusi a P i e Lietuvą, jos specifinį 

žiai padeklamavo, o studentai i kalbinį bei kultūrinį charakte-
Rita Markelytė ir Alvydas Zy-jrj. kaip apie šokius. Šokius 
gas, pritardami gitaromis, su-Į charakterizavo Lillian Ivaška, 
žavėjo dainomis, kurių žodžiai: Lietuviai išėjo savo "kaimo" 
n* melodijos parvežtos iš Puns-! austais rūbais, kurie estetiški, 
ko lietuvių. Meninę programą nesijaučia monotonijos, spal-

Vasario 16 d. minėjimas Beverly Shores, Ind. Garbes stalas. Iš kairės 
miestelio tarybos prez. Vincentas šaulys, Daiva Dambrauskaitė, 
kun. dr. Juozas Beleckas, dr. Tomas Remeikis, pirm. Valerijonas Ra-
dys, Karylė Jonynaitė ir klebonas kun. dr. Charles Doyle 

Nuotr. Kazimiero Pociaus 

išryškindamas mūsų pasiauko
jimą ir meilę tėvynei. Po Mišių 
mokyt. Jonas Kavaliūnas, kuris 
buvo komentatorius, kvietė lie
tuvius papuošti tautiniais mo
tyvais bažnyčios altorių (ginta
ro dirbiniais). Tai būtų paliki- suorganizavo mokyt. Stasys Ru- vingi, bet nerėžia akies. Pašo
mas mūsų čia įmintų pėdų. 

Po pamaldų Pines miestelyje, 
Stankūnų restorane, įvyko Vasa 
rio 16 d. akademija, kurioje da
lyvavo per 100 žmonių iš plačių 
apylinkių. 

Pirm. inž. Valerijonas Radys, 
pakvietęs sukalbėti invokaciją 
prof. dr. kun. Juozą Belecką, 
jautriais žodžiais atidarė akade 
miją — minėjimą, išryškinda
mas mūsų vieningą darbą dėl 
lietuvybės išlaikymo ir veda
mos kovos dėl Lietuvos laisvės. 
Baigdamas kvietė visus gausiai 
aukoti pagrindinėm organizaci
jom. 

Stud. Karilė Jonynaitė jaus
mingai perskaitė nepriklauso
mybės aktą. 

Lietuvių klubo vicepirm. mo-

dys, kuris taip pat parūpino ko čigonėlį, aštuonyt, malūną, 
Michigan miesto radijo stočiai į gyvatarą, našlį, jonkelį ir lan-
juostelę ir taip pat jo dėka bu.-1 dytinį. 
vo išspausdinti du straipsniai Festivalio proga buvo iš

spausdinta keturių puslapių is
torinė brošiūra, su tų tautų 
emblemomis. Trečias puslapis 
buvo paskirtas Vytautui Di
džiajam, jo didelei valstybei. 
Išeidamas vienas airis man pa
sakė: aš daug sužinojau apie 
Lietuvą. L S. 

Pakeliant vėliavas prie Beverly 
Shores, Ind. miestelio rotušės. B 
kaires miestelio tarybos preziden-

kyt. Stasys Rudys pristatė šios į tas Vincentas šaulys, Ona Kava-
dienos pagrindinį kalbėtoją Kūninė, inž. Jaunutis Dagys. Mei-
prof. dr. Tomą Remeikį, kuris i J ^ ^ ^ L . ™ * * : . J ? ! ^ .**»• 
išsamioje studijoje išryškino 
Rusijos disidentinį judėjimą ir 
galimas mūsų krašto laisvės 
perspektyvas, kaip jis pats pa
sisakė, nesivadovaudamas emo
cinėmis mintimis, bet į šį rei
kalą pažiūrėdamas šalto anali
tiko akimis. Jo manymu, Rusi
joje ir jos pavergtuose kraš
tuose yra per 5.000 aktyvių disi 
dentų, susibūrusių didesniuose 
miestuose. Jų judėjimas ir suda 
ro kalno viršūnę, kuris plečiasi 
ir apima platesnes mases, ypač 
pavergtuose kraštuose. Bet pa
čioje Rusijoje tas veikimas di
desnių liaudies masių nepasie
kia: liaudis, per ilgus šimtme
čius neturėjusi laisvės, lyg ir 
priprato prie vergijos, O val
dantieji, tai gerai suprasdami, 
juos mėgina papirkti skanes
niu, kartais numestu, duonos 
kąsniu. Tad ir disidentinis ju
dėjimas, plačiau išplitęs tik in
teligentijos sluoksniuose. Todėl 
ir žiūrima, ar prasimato sąly
gos, kad galėtų įvykti artimes
nėje ateityje pasikeitimai. Par
tijos vadai pasenę, ir prasideda 
kova, kas užims jų vietas. Nau
jieji vadovai, kurie taikstosi 
prie valdymo sosto, susidurs su 
daugybe sunkumų. Dabar aršiai 
vykdoma rusifikacija iššaukia 
nacionalinį judėjimą, veikimą. 
Ten tautinis susipratimas yra iš 
siplėtęs ir sudaro daug pavojų 
esamai santvarkai. Taip pat ir 
ekonomija neauga, kaip planuo
jama, ir turėtų būti ir nenuma
toma, kad ji anga. Per 60 metų 

liūnas ir pirm. inž. Valerijonas 
Radys Nuotr. Kazimiero Pociaus ganizmui. 

BRTJE3ĖS UOGOS 
NAUDINGOS 

VAIRUOTOJAMS 

Šveicarijos medikai teigia, 
kad bruknės uogos naudingiau
sios automobilių vairuotojams. 
Ženevos universiteto prof. K 
Liubichas teigia, jok bruknių 
uogų sirupas gerina regėjimą, 
pagreitina reakciją, mažina vi
bracijos poveikį vairuotojo or-

jm. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. ADOMAS RUSENĄS 
Amžinybėn iškeliavo 1976 m. bal. 8 d. sulaukęs 55 metų 

amžiaus. 
Liūdnas mirties metines minint šv. Mišios už jo sielą bus 

atnašaujamos bal. 9 d., sekmad., 10 vai. ryto T. Jėzuitų koply
čioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus a. a. Ado
mą prisiminti savo maldose. 

Motina, žmona, dukterys ir s&nūs 

Broliui ir dėdei 

A. t A. JONUI VENGLOVAViCIUI minis, 
jo seseriai, mūsų narei, KONSTANTINAI MICKEVI
ČIENEI, valdybos naiei GRAŽINAI MICEVIČIŪTF7 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

PETRAS LENGVINAS 
Union Pier vasarvietes savininkas 

Mirė mašinos nelaimėje 1978 metais balandžio 3 d. St. Pe-
tersburge. Floridc^e. sulaukęs 73 metų amžiaus, gimęs Santakų 
kaime, Batakių parapijoje. Lietuvoje. 

Paliko giliai r.uliūdę: žmona Maria, sesuo Mary Neiman
tienė, sesuo Agota Lengvinaitė, brolis Jonas, Čikagoje, brolis 
Simas su šeima, Lietuvoje, dukterėčia Florenoe Kastys su šei
ma, kiti giminės ir draugai. 

KŪNAS bus pašarvotas šiandien 5 vai. Kosary koplyčioje, 
3100 West 59th Street, Chicago, Illinois. 

BUDĖTUVfiS įvyks penktadieni 7 vai. vak. Tėviškes Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 6641 South Troy St., 
Chicagoje. 

LAIDOJIMO PAMALDOS bus šeštadienį, 10 vai. ryto ten 
pat, o po pamaldų bus laidojamas Bethania kapinėse. 

'Visi giminės ir pažįstamieji nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse. 

ŽMONA, SESERYS ir BROLIS 

(Vieton gė!ių aukoti bažnyčiai) 

A. t A. EUGENIJA! JONKAITIENEI mirus, 
jos vyrui VINCUI JONKAIČIUI ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą. 

Aleksas ir Zina Pociai 
su seimą 

A. t A. ANELEI ŽEMAITIENEI mirus, 
dukrai Vincentinai ir jos šeimai reiškiame 
gilia užuojautą. 

Elena ir Domas Giedraičiai 

A. t A. JONAS DAINIS 
Gyveno Northbrook, Ulinois. Anksčiau gyv. Australijoje. 
Mirė baL 3 d., 1978, 9:30 vai. ryto, sulaukęs 57 nu amž. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Pasiliko dideliame nubudime žmona Barbara (Pipins), 

brolis Ben Dainis. brolienė Isabelė, švogerka Ina Ragis su vy
ru Adolfs, gyv. Hamilton, Kanadoje, švogerka Julija Lescycin 
su vyru Jacob, gyv. Hamilton. Kanadoje, 12 sūnėnų ir dukte
rėčių, Lietuvoje 2 seserys su šeimomis, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71 St 

Laidotuvės įvyks penktad., beJ, 7 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, brolis, seserys ir kiti gtmtaes 
Lsid. direkt. Dooald A, Petkus, teL 476-2345 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P. GAIDAS Ir GEBALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Callfontla Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 

1605 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArd* 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN /ME. 

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

PETKUS 
TĖVAS IR S 0 N U S 

MARQUETTE FUNERAL H O M E 
TKY1 MODEBNISKOC KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I4I0 So. 50th Ave., Cicero Tū*nhall 3-2108-9 

AfKATt AUTOMOBILIAMS fTATYTl 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Vlrgmia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpubUc 7-1213 
11028 Soutlmest Highway, Palos Hills, BL T̂ eL 974-4419 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRflET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50tb AVR, CICERO, UJU TeL OLTmpic 2-1663 



f ) 

. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. balandžio mėn. 6 d. 

X &k> penktadienio kultūri
nėje Jaunimo centro kavinės 
vakaronėje kun. Alfonsas Graus-
lys skaitys paskaitą tema "Di
džiosios Vatikano antrojo idėjos 
ir jų pagrindai". Vakaronės 
pradžia 7:30 vai. vak. 

x Papigintomis kainomis kny
ga išpardavimas, "Draugo" ad
ministracijos paskelbtas nuo 
kovo 16 d., eina su dideliu pa
sisekimu. Daugeliui prašant 
administracija dar žada papigi-
nimo laiką pratęsti Apie tai 
paskelbsime vėliau. 

X Ona Kisieliūtė - Bilerienė 
ir Leonas Bileris iš Spring Vai-
ley, N. Y., įsirašė leidėjais mo
nografijos "Mūsų Jurbarkas", 
kurią paruošė rašyt. Antanas 
Giedrius - Giedraitis dar prieš 
savo mirtį Veikalas leidžiamas 
Chicagos Jurbarkiečių sambūrio 
ir jau baigiamas galutinai pa
ruošti. O Bilerienė yra jurbar-
kietė, jos vyras Leonas iš Ma
žeikių. . 

X Teofilė Mišausltienė buvc 
nuvykusi į Santa Monicą. Calif.. 
aplankyti savo artimųjų. Ypač 
daug draugiškumo patyrė, lan
kydamasi pas savo draugus Al. 
Vidugirienę, inž. Vytautą, Ele
nos ir Dainos Vidugirių šeimo-

X Rašyt. Anatolijų* Kairys, 
"Draugo" romano laureatas, 
laimėjęs Ados ir Andriaus Sku
čų skirtą tūkstančio doL premi
ją, buvo plačiai paminėtas Los 
Angeles leidžiamose "Lietuvių 
Dienose". Jo nuotrauka puošia 
žurnalo viršeli, nuotraukomis iš 
jo g>"venimo ir dramų pastaty
mų iliustruotas straipsnis apie 
jo kūrybą. Jo premijuotas ro
manas "Po Damoklo kardu" jau 
išspausdintas ir baigiamas pa
ruošti platinimui. Premijos įtei
kimas bus balandžio 23 d. 3 vaL 
p. p. Jaunimo centro salėje. Bi
lietai jau platinami. 

X Helen Relce, lietuvaitė 
žurnalistė, daranti diplomą Illi
nois universitete Champlain, BĮ., 
yra parašiusi išsamų straipsnį 
apie Chicagos, ypač Marąuette 
Parko lietuvius. Straipsnis, 
kaip praneša dienraščio atsto
vas, bus išspausdintas "Chicago 
Tribūne" balandžio 30 d. kul
tūriniame priede (Magazine). 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE I VOKIETIJOJE 

— SoL Aldona Stempufienė- — Bieholte Vasario 16 čia 
Švedienė, su dideliu pasisekimu gražiai atšvęsta kovo 4 d. Sv. 
atlikusi koncertą amerikiečių Mišias Liebfrauen bažnyčios 
publikai Clevelande, dabar ruo- koplyčioje aukojo ir turiningą 
šiasi lietuviškam koncertui ge- pamokslą apie šv. Kazimierą 
gūžės 9 d. Jai akompanuos jos 
vyras kompozitorius Jonas Šve
das. 

pasakė kun. dr. Konst. Gulbi
nas. Vargonais grojo ir giedoji
mui vadovavo A. Bučinskas. 

. . . _ , „ Erdvioje Paulsheim svetainėje, 
Vargo'umnkų Mu^kn są- ^ ^ ^ v V o k k _ 

junga reng'.a konce:*tą balan zio 
15 d. Kultūros židiny Brookly-
ne, N. Y. Programą atliks: 

i / . . . i i ^ ^•UlvJiLj gos uanauj Girėno Ltuanistines mokyklos mokinių GU mokytojais Nuotr. A. G. Plaoo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ORGANIZUOJASI 

PRIESPAUDA. KENČIANČIOS 
. TAUTOS 

je, O. ir A. Mironų ir M. ir A. 
Maskoliūnų šeimose. Grįžusi ji 

tijos ir Nordrhein - Westf alijos 
vėliavomis, minėjimą pradėjo 
vietos LB apylinkės reikalų ve-

Pavergtų ir kitų laisve susi
rūpinusių tautų atstovai balan
džio 4 d. posėdžiavo Chicagos 
miesto centre. Pranešimą pa
darė ses. Ann Gillen. Papasa
kojo apie tarpreliginį sąjūdį, ko
vojanti dėl žmogaus teisių už 
geležinės uždangos. Jų sąjūdis 
organizavo protesto demonstra
cijas, kai šiame krašte lankėsi 
rusų psichiatrai. Buvo keliamas 

dėkingumu j reikalavimas, kad politiniai ka-
lliniai nebūtų siunčiami į psi-

Genė Ugianskienė ir Benediktas p ^ e i k i n d a m a s 
Povilavičius, pianistė Aldona ^ Hoghartz bei kitus 
Kepalai*, vargonų vuluozas - ^ fr a a i š k i n d a i n a g > k o . 
pianistes Albinas P ^ t a s , ^ ^ n u o t a i k o m i s 
klarnetistas X iktoras Prižgm- ^ui«„ . _, „ , ,. . . švenčiamos Lietuvos neprncau-tas ir New Yorko hetuvių vy- . 7T ^ 7^j_ „ ^ «.^ , - .. . ._ somybes atstatymo 60-osios merų choras "Perkūnas , k"?riara . . . T, ... . . . . . „ J^JUM J7. . „ _,. . _ . . tr?es. Isrerške padėką vokiečių diriguoja Vytautas Daugirdas. \ I*T~V KA*,, 

linhis už geležinės uždangos, gia gegužinę Vyčių salėje, kad įstaigoms, globojančioms lietu-
rašo jiems laiškus, daro pastan- net lietus negalės sugadinti ge- — K u n . Jono Gasiuno 50 me- V u s bei sukeikusioms paramą ir 
gas išlaisvinti. Išleisti iš Sov.jros nuotaikos. | tu kunigystės jubiliejaus St. Pe- šiam renginiui. Tenoras H. J. 
Sąjungos kaliniai pareiškė, kad - . . . • tersburg, Pla., Lietiivos Vyčių Zimmermann, palydimas pianis-

l a b a i ^ g j Vakarienei jvainas gerybes, kuopos iniciatyva įvyko visųjtės H. Bauerfield, abu iš Bon-
I sunešė Zarasų klubo nariai i r : organizacijų atstovų pasitari- nos, padainavo trejetą mūsų 
geros valios žmonės, žinodami, mag j r DUV0 nutarta kun. J. 

tokie laiškai 

Straipsniu lietuviams verta su 
sidomėti. 

visus su dideliu 
X Viktoras Nakas, studijuo- i n u o l a t prisimena, 

jąs Washingtone, gavęs pirmą-i Į . j chiatrines ligonines. Tas tarp-
ją tūkstantinę, skirtą Kriauče- x ***** Šelvy*, Uncago, 111., j T " , . . £ 
Huno šeimos a a Eueeniiaus "įsipirko "Drauge" lietuviškų; religinis sąjūdis veda akciją, 
uuno šeimos a. a. ^"ugemjaus . f . , . . . . n s , H ] m , . l k a kad už geležmės uždangos butų 
Kriaučeliūno vardu, atvyks | » £ * »«*nm ir panko auką ^ ^ daueiau^naldo. na-
premijos įteikimo iškilmes, ku-;AClu* 

yra 
mingL 

Ukrainietis J. Kulas iškėlė, 
kad Sov. Sąjungos agentūros 
labai seka tautybių laikraščius, 
daro iškarpas ir jas išverčia, 
J. Kulas painformavo, kad ir 
ki'uose JAV miestuose formuo
jamos panašios organizacijos 
ginti žmogaus teises. J . Pr. 

ZARASIŠKIŲ KLUBO 
BANKETAS 

Balandžio 1 d. Vyčių salėje 
įvyko Zarasiškių klubo pavasa
rinis banketas ir šokiai. Sve
čių buvo pilna salė. Klubo 

kad klubas turtų sau nekrauna, į Gasiūno jubiliejų švęsti balan-
o iš parengimų gautomis paja-jdžį0 26 d. (trečiadienį). Iškil
niomis remia mūsų kultūrinę ir į mingos pamaldos 1 vaL p. p. 
politinę veiklą. 

Vakaro valandos slinko inter-
Holy Name bažnyčioje. 2:30 
vai. p. p. iškilmingas minėjimas 

valais: pietūs ir šokiai ir vėl at- | Lietuvių klubo salėje. Visais 
virkščiai, grojant orkestrui iš!reikalais kreiptis į jubiliejaus 
Cicero. 

Buvo i r gausių dovanų pa
skirstymas. Tai buvo tyliau
sias momentas, kai visi kaklus 
ištiesę žiūrėjo į savo nusipirk
tus numerius, matydami, kad 
kiti glėbiais nešasi laimikius. 

pirm. Petras Blekys pasveiki-JAš irgi seilę varvinau bežiūrė-
no zarasiškius ir svečius šiltais' damas į laimėjusius, bet anot 
ir linksmais žodžiais. Į prof. A. Zujaus, nė velnio ne-

Vakarienė buvo puiki. O kai laimėjau. Vis dėlto nesigailiu, 
pradėjome šaltąją vakarienę nuo Buvo malonu pabendrauti su 
aštuntos vakaro, tai valgėme ir zarasiškiais. Vakarienė ir toks 

komiteto pirm. K Kleivą arba 
į savo organizacijų pirminin
kus. 

leidžiama daugiau maldos na 
mų, kad būtų leista lengviau 

nos bus Jaunimo centro kavi-| x Teodoras Blinstrubas. Chi- e m i g r u o t r ir susijungti perskir-
nėje balandžio 16 d. 3 vaL p. p.!cago, HL, žinomas visuomenės t o m s ^ ^ ^ g ^ atsišauki-
Meninę programą atliks solistai veikėjas, prie prenumeratos mo- m u o g e skelhiSi a p i e N> sadūnai-
Nenja Linkevičiūtė ir Algirdas j kesčio pridėjo 7 dolerių auką. t ę ^ 0 ^ sąjūdžiui ir pries-
Brazis, akompanuojant muz. į Dėkojame. I paUcia Lietuvoj. 
Alvydui Vasaičiui. Įėjimas lais-\ „ , __ _ . a A i " . •-. 
vas visiems Kviečiami jauni- X Balandžio 7 d. sueina «0 j Sesele Ann dalyvavo septynių j šokome pakaitomis iki 3 vai. ry- šiltas draugiškumas vertas 
mas ir vyresnieji susipažinti s u ™ * * n n o ** ** p r o f - P e t r ° Š a l " a s m e n u delegacijoje, susidedan-1 to. Mat, jau tokia zarasiškių tūkstančio dolerių, o visa tai 
jaunimo reprezentaciniais d a r - ' Č U , , s ** AnUnin&& Šalčiuvienės-; čioje iš įvairių tikybų atstovų,! vaišingumo tradicija, tai pem- gavome už 8 dolerių bilietą, 
bais lietuviškoje veikloje jOnstaitytė* mirties. Ta proga kuri vyko į Belgradą. Čia jie'. p i u atskridimo proga rengiami Primintina, kad balandžio 30 

į bus atnašaujamos šv. Mišios T. lankė įvairias delegacijas. Su-įkfobo banketai Bet nedera pa- d. 11 vaL ryto tėvų jėzuitų ko-
X Lietuvos Dukterų dr-jos Jėzuitų koplyčioje balandžio 9 si iko amb. Goldbergą, Vatika- j miršti, kad zarasiškiai ir rude- plyčioje yra užprašytos šv. 

pavasario balius rengiamas ba-įd., sekmadienį, 12 vaL Prašo-; no delegaciją. Buvo priimti irjniop "pimpes" (kaip tarmiškai Mišios už mirusius k'ubo narius, 
landžio 22 d., 7:30 vaL vak. j me gimines ir pažįstamus pasi-; vengrų delegacijos. Reikšmin- j gako) paiy^ taip pat šauniais Zarasiškių klubo valdyba ma-l Kun. L. Zaremba sveikina Cleve-
Jaummo centre. Šalte - šilta \ melsti už juos. (pr.). jga, kai Goldbergas pasakė sti- j banketais. O šiais metais lie- loniai kviečia narius pamaldose; lando Lietuvių 
vakarienė, ruošta O. Norvflte-j į ^ ^^ ^ ^isu<>_ prią kalbą prieš žmogaus tei-jpos n^n. Zarasiškių klubas ren- dalyvauti. M. 8. 
nes. Programą^_išpiMy^Jauna m M r i l l f a k o R ^ KsiSakaiįio ^ sių laužymą Soy. Sąjungoje Ru-
dainimnke Jūrate Tautvilais su m i r u g i o i m ^ ^ ^ mumjos delegatas atėjo 1 pa-
grtara. Šokiams gros L. Bich- ^ d ^ ^ m € t sukakties s v e i k i n t l - APS*"68**™' **d 
nevičiaus orkestras. Labai ža-, ' /* •. • _ * „ , * - Maskva tremia į Sibirą disiden-

. . . . . . . ! proga bus atnašaujamos sv. Mi- . . * . -2_ 
vių dovanų la imėj imams- tarp ^ b a J a n d ž i o 9 d . ^ ^ ^ tus ir siunčia kolonistus , jų jų dailininkų: M. šilefldo, B. 
Morkūnienės ir J. Siskino pa-j 11 vaL rvto T. Jėzuitų koply- vietą. 

veikslai. Stalus rezervuoti pas 
Olgą Vaičaitienę teL 582-9784. 

(pr.). 

X Jonas Kelečras ir Vita 
Rnibytė - Vasaitienė išpildys iš
trauką iš Vydūno kūrybos, Vy
dūno Jannimo Fondo 25 metų 
minėjime. Minėjimas įvyks ba
landžio 16 d., sekmadienį, 3 v. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose na
muose. Rezervacijas priima 
D. Eidukienė 376-2153.' (pr.). 

X 1978 m. keKonin { VBni* 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
Sa Talman A ve.. Cbicago, BL 
60629. telef. 7S7-1717. (pr.). 

x Jaunųjų Akademikų meno 
paroda, kuri turėjo įvykti ba
landžio 7 d. neįvyks — nukelia
ma į spalio mėnesį. (pr.). 

X Putnamo seselių namo sta
tybai 300 dol. aukojo S. Vaiš
vilai, o po 100 dol. dr. Kazys ir 
Marija Ambrozaičiai, Julija Bi-
čiūnienė, dr. Antanas ir Elena 
Razmai ir Marija Remienė. 

Posėdy dalyvavo latvių, estų, 
žydų, rumunų ir kitų atstovai. 
I š lietuvių dalyvavo kun J. 
Prunskis. Apskritai, šiame są-

X Lietuvių jaunimui šokiai! jūdy dalyvauja 9 tautybės. Su
si penktadienį, bal. 7 d., nuo įdarytas nominacijos komitetas 

čioje. Prašome draugus ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose. 

(pr.). 

6:30 iki 11 v. v. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Gros "Sacra-
roento Ave." (Pete Aglinsko) 
orkestras. Įėjimas 2.50 dol. 
Ruošia "Iituanicos" skautai. 

pasiūlyti vadovybę Chicagos 
komitetui Numatoma leisti 
informacijų biuletenį, kas naujo 
įvairių tautybių srityje. 

2ydų atstovė B. Meyers pa-

CHICAGOS ŽINIOS 

Netvarkingai apsirengę nebus į pasakojo, kad Chicagoje yra 
leidžiami į salę. (pr.). 

X Vydūno Jaunimo fondo 
25 metų sukakties minėjimas 
įvyks balandžio 16 d., sekma
dienį, 3 vaL p. p. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Rezervacijas 
priima D. Eidukienė iki balan
džio 10 dienos, telef. FR 6-2153. 

(pr.) . 
X Antras Kaimas su nauja 

programa pasirodo Playhouse 
salėje, 2515 W. 69th SU šešta
dieniais, balandžio 15 ir 22 d. 
Pradžia 8 vai. vak. Staliukų 
rezervacijos būtinos: 434-7004. 

(pr.). 
X Abiturientų dėmesiui, Liet. 

apie 30 žydų grupių, kurios 
adoptavo po vieną ar po du ka-

X Aleksandras Atutis užsu
ko į "Draugą" ir, pasinaudoda
mas papigintų knygų išpardavi
mu, jų įsigijo už didesnę sumą. 

x Juozas Tofiušis, Chicago, 
BĮ., rašytojas ir skautų organi
zacijos veikėjas, įteikė 10 dole
rių auką. Nuoširdžiai dėko
jame. 

WTXETKA — BLAIVI 

VVinetkos priemiesčio balsuo
tojai balsų dauguma — 1,258 
prieš 1,073 — nusprendė toliau 
laikytis prohibicijos — neleisti 
pardavinėti svaigalų. 

NUTEISTAS 
UNIJOS VADAS 

Federalinis teismas nuspren
dė, kad buvęs McCormick šofe
rių unijos vadas Chicagoje Da-
vid P. Kaye nebegalės būti 
renkamas unijos vadovybėn, j 
nes jis buvo nuteistas už netei
singumus. 

VADŲ KURSAI 

Chicagos miesto sąjunga sa
vo vadinamoj Emergency School 
Aid įstaigoje, 1902 W. Monte-
ray, praves visuomenės vadams, 
mokyklų vadovams kursus, ku
rie prasidės antradienį. 

nares 
moterų sąjungos 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

PARAMA UŽ ŠILDYME 

Federalinis iždas paskyrė mi
lijoną dolerių Chicagos miestui, 
kad padėtų neturtingoms šei
moms išmokėti skolą už šildy
mą pereitą žiemą. Bus duoda
ma parama tik šeimoms, kurių 
pajamos neaukštos. Keturių 
asmenų šeima, per metus uždir
banti ne daugiau, kaip 7,313 nį laiką darbavęsis šv. Pauliaus 
doL, paramą galės gauti. Bus par. vVaterfonį Conn., paskir 

— LB Floridos apygardos 
valdyba balandžio 12 d. SL Pe-
tersburgo Lietuvių klubo salė
je šaukia metinį apygardos su
važiavimą, į kurį atvyks ir LB 
krašto valdybos atstovas. Ta 
proga ten pat rengiamas solis
tės Ginos čapkauskienės kon
certas. Be oficialių atstovų, 
maloniai kviečiami dalyvauti 
suvažiavime ir koncerte vieti
niai bei tolimesnių vietovių lie
tuviai 

— Kun. Jonas Grigonis, ilges-

liaudies dainų (Kur tas šaltinė
lis, Pamylėjau vakar ir Mergu
žėle brangi) lietuviškai porą 
vokiečių ir 3 italų. Pianistė 
skambino ir solo. Ji apdovano
ta gėlėmis, o solistas — "Chris-
tus stirbt in Litauen** knyga. 
Paskaitą apie Vasario 16 Aktą 
ir jo įpareigojimus mums skai
tė VLB valdybos reikalų ve
dėjas J. Lukošius. Minėjimas 
baigtas tautos himnu. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Juozas Gučius, miręs 

vasario 22 dieną Adelaidėje, 
paliko įdomius savo atsimini
mus, kuriuos jo stalčiuose ap
tiko velionio žmona A. Gučiu-
vienė. J. Gučius buvo radijo 
darbuotojas, teatralas, režisie
rius, kai kurių dramų, komedi
jų, satyrų autorius. Palaidotas 
Centennial kapinėse. 

— A. a. Petronėlė Grigonienė 
mirė kovo 20 d. Morningtono 
ligoninėje, sulaukusi 84 metų 
amžiaus. Liko Petronėlės sū
nus Vladas Anglinskas (iš pir
mojo vyro). Velionė buvo vei
kli lietuvių tarpe. Palaidota 
Frankstono kapinėse, greta 
prieš porą metų mirusio savo 
vyro Antano Grigonio. 

— Kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
sėkmingai pravedęs rekolekcijas 
keliose hetuvių kolonijose, bu
vo Australijos hetuvių tinkamai 
įvertintas ir gražiai išlydėtas. 
Jo išleistuvių proga adeiaidiš-
kiai suruošė jaukų pobūvi 
Kalbas pasakė klebonas kun. A. 
Spurgis, MIC, ir Pranas Pus-
dešris. Eilė mašinų palydėjo į 
Chicagą grįžtantį malonų sve-
čią. 

Aukas siųsti rėmėjų iždininko Mot Federacijos Chicagos klu-
pav. P. Norvilai — 7114 S. ̂  jaU je^tus metus rengia abi-
Richmond Ave^ Chicago, DL turientų pristatymo pokylį. Šių 
60629. (pr.). 

X Tradicinis Dzūku- Draugi
jos balius įvyks gegužes mėn. 
6 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Staliukus rezervuoti te
lefonais 925-9159. 927-3375 ir 
927-5980. (pr.). 

X Reikalinga raštininkė — 

metų pokylis įvyks gegužės 20 
d., 7 vaL vak. Sheraton Inn res
torane, 9333 S. Cicero Ave. Dėl 
informacijų prašome kreiptis į 
V. Aleknienę tel. 238-6378. 

(pr.). 
X Vytautas Beleckas iš New 

Yorko, Sunny Hills Lietuvių ko
miteto pirmininkas, lankysis 

Mutual Federal Savings and Chicagoje nuo bal. 7 iki 9 d. Jį 
Loan Association of Chicago. Į galima pasiekti teL 737-1717. 
Skambint 847-7747. ,(akJ. | (sk.) 

duodama iki 250 dol. ir bus iš
mokama įmonei, kuriai už šil
dymą šeima skolinga. Pinigų 
neduos šeimai 
TRIUKŠMAS IR SVEIKATA 

OHare lėktuvų sukeliamo 
triukšmo įtaką į gyventojų svei
katą pradės studijuoti Illinois 
universiteto mokslininkai. Stu
dijoms akstiną davė žinios iš 
Los Angeles, kad ten rasta, jog 
lėktuvų triukšmas neigiamai 
veikia į naujagimių sveikatą. 

LIEPIA SKIEPYTI 

Chicagos tėvai raginami pasi
rūpinti, kad vaikai būtų įskie
pyti nuo polijo. tymų, difterito, 
tetano, kokliušo ir rubelos. Ne
įskiepyti vaikai rudenį nebus 
priimami į mokyklas. 

GUDŲ SVENTfc 

Chicagos gudai sekmadienį, 
balandžio 9 d. švęs 60 m. su
kaktį nuo Gudijos paskelbimo 
nepriklausoma 1918 m. kovo 25 
d. Bus iškilmingas banketas 
Regency Inn, 5319 W. Diversey 
Ave., Chicagoje. Programoje 
— kalbos, dainos, poezija, mu 

Detroito skautų Kaziuko mugėj. Jonas Asminas, dabartinis Baltijos 
tunto t'intininkas, Genovaitė Asminienė ir Česlovas Anužis, buvęs ilga
metis Baltijos tunto *ĮiwHni"tfg'f 

tas nuo kovo 17 d. į Sv. Jono 
parapiją Middletovm, Conn. 

— Leonardas Jakaitis iš Ha
miltono, Ont., buvo atvykęs į 
Phoenbtą savo artričio gydyti 
Čia jis gyveno pas K. Mor
kūną. 

— Jurgis Usvaldas iš Toron
to, Ont., galvoja Phoenbce pa
silikti ir pradėti čia savo namų 
statymo biznį. Jis yra laikinai 
sustojęs pas Juozą 2adavičių. 

mas jų krašto vardas, kad vyk
domas tikėjimo persekiojimas ir 
laužomos žmogaus teisės. Vie
na energingiausių gudų veikėjų 
Chicagoje yra Vera Romuk, 
išievijoje lankiusi hetuvių gim
naziją ir gerai mokanti lietu
viškai. 

DAUGIAU MOKfcS 

Šeimoms, kurios pasiima glo
boti ir auklėti našlaičius ir ki
tus globos reikalingus vaikus, 
Illinois valstija nuo ateinančio 
mėnesio mokės 13% daugiau. 
Dabar tokių vaikų Illinois val
stijoje yra 9000 ir padidinimas 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

7.ika. Gudai kelia protestą' mokesčio už jų auginimą parei-
prieš okupantus rusus, prieš kalaus 1.6 mil. doL naujų iš-

Nuotr. J. Urbono Sovietų Sąjungą, kad iškreipia- i laidų. 

TeL: 776-3599 
Chicago, nhnois 60629 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak. 
šeštad. 9 vaL iki 1 vaL d. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiH 

M tik fse|o « spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

T R Y S D R A M O S 
1. RŪTELĖ, 4 v. drama 
2. SAULĖS RŪMAL 4 v. dra

ma 
3. ŽMOGUS IR TILTAL 3 v. 

drama 
Rinkinys dedikuotas nepri

klausomybės 60 m. sukakčiai 
paminėti. 

Kaina su persiuntimu $6.55. 
Užsisakyti: 

D R A U G Ą S 
4S4S W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

mnnimmnmBBMaB—— 


