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Belgrado šešėlyje 
Partija ir vyriausybe viena meta panoro atkreipti Belgrado kcnferenciį:s dėmesį, kad 
ir Lietuvoje yra "religijos ir sąžines laisve" 
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Švenčionys. 1977 m. lapkričio 
10 i Švenčionių raj. kunigai ga
vo šitokį kvietimą: 

"5s«enčionių raj. Liaudies depu
tatų tarybos vykdomasis komite
tas praneša, kad 1977 m. lap
kričio 15 d. 11 vai. Švenčionių 
raj. Kultūros namų poilsio kam
baryje (Švenčionys, Vilniaus g. 
Nr. 2, antras aukštas) įvyks su
sitikimas su vadovaujančiais ra
jono Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto darbuoto
jais. 

Kviečiame Jus dalyvauti susi
tikime". 

Šį pranešimą pasirašė rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas V. Mačionis. 

Atvažiavę kunigai susirinko į 
Švenčionių kleboniją, o vėliau 
buriu nuėjo į Kultūros namus. 
Čia juos mandagiai sutiko pava
duotojas Mačionis, kiekvienam 
padavė ranką ir įvedė į poilsio 
kambarį. Ant stalų buvo padėti 
kavos puodukai ir deficitiniai sal
dainiai. Kunigus paprašė sėstis 
už stalu. Kažkokia labai manda
gi dama stengėsi kunigams pa-
tarnauti. Dauguma kunigų kavos 
atsisakė, nes jautė kad tai juoko 
verta komedija. Už kito stalo at

sisėdo pavaduotojas Mačionis, ra
jono žemės ūkio viršininkas Li
sauskas ir rajono kultūros sky
riaus viršininkas. 

V. Mačionis pasakojo apie vi
sokias smulkmenas: kiek ko par
duota, kokios rajone esančios 
įmonės ir pan. Lisauskas —apie 
kiaulides, derlius ir melioruoja
mus laukus, o kultūros skyriaus 
viršininkas — apie mokyklas. 

Po to leido kunigams pasiteirau
ti juos dominančiais klausimais. 
V. Mačionis, paklaustas už kiek 
rublių parduodama radone per 
metus degtinės, atsakė: "Degtinės 
praduodama už 2.500.000 rub., 
vyno — už 1.300.000 rub." (Ra
jone gyvena 40.000 žmonių). Sa
kė, kad kituose rajonuose, pvz. 
Mažeikių, prageriama dar dau
giau. 

Kunigai prašė V. Mačionį, kad 
būtų atspausdinta katekizmų, 

giesmynų, kad pakartotinai ir di
desniu tiražu būtų išleistas mal
dynas, kad už kilovatą elektros 
energijos, sunaudotos bažnyčio
se, būtų mokama ne- 25 kap., o 
4 kap. (šitiek moka visi tarybi
niai piliečiai), kad būtų galima 
laisvai pirkti bažnyčių remon
tams reikalingų medžiagų, kad 
bažnyčių tarnautojams būtų 
skiriamos pensijos. Mačionis vi-
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sus pageidavimus užsirašė ir pa 
reiškė: "Aš nesu kompetetingas 
juos patenkinti". Pažadėjo per
duoti atitinkamiems organams. 

Panašūs rajono darbuotojų su 
sitikimai su kunigais buvo orga-
irzuojami ir kituose rajonuose 
Koks jų tikslas? Matyt, norėta at
kreipti Belgrado konferencijos dė 
mesį į "religijos ir sąžinės lais 
vę" Tarybų Lietuvoje. O gal ta 
partijos ir vyriausybės pastangr 
auklėti "tamsybininkus", ramin
ti juos, — netriukšmaukite, nie
kur nesiskųskite, mes jūsų pagei 
davimus užsirašėme, svarstysimr 
juos ir Lt. 

Teisia? • 

Katedros šventoriuje stovėjo 
kryžius su užrašu: "Kun. J. No
reika ir kun. A. Gargasas. Tėvy
nės gynėjai rusų sušaudyti 1863 
m." Kažkas atnaujino visą užra
šą, tik sunaikino žodį: 'rusų" 
Kas davė teisę naikinti istorin 
užrašą, kuris daugiau kaip šimt
metį skelbė tėvynainiams, kas ir 
už ką sušaudė šiuos Tėvynės gy 
nėjus? 

Dabar šventoriaus kamputyje 
stovi kryžius su atvira — nauja 
tarsi kraujuojančia anų kunigu 
žarzda, padaryta 1977 pavasari 
išsigimusio tautiečio ranka. 

"Aušra" Nr. 9 (49) 

• Suniekintas mokslas 
Kodėl žlugdoma gabiųjų mokslininkų karjera 

23 Tiesa, nerimstantį sąžinės balsą 
— , ~ y .. x Jam tekdavo slopinti alkoholiu ir 
(Tęsinys iš vakar dienos) kartkartėmis keikti tuos, kas taip 

Tačiau dar stipresnę reakciją skaudžiai sutrypė jo ' žmonis 
sukėlė straipsnio pabaigoje auto- kurną gyvybės kaina, 
riaus pateikti samprotavimai o visa kritiko kaltė ta, kad 
apie rašytojų moralinį veidą: pateikdamas nors ir labai bend-

"Kartais stebiesi, kiek daug vei- ru^ bet gilius samprotavimus 
dų turi pats rašytojas: čia jis S p j e rašytojo vidaus pasaulį ir 
drabsto skundais savo literatūri- j 0 kūrybą, jis paskatino panašiu 
nį Mokytoją, o netrukus drožia principu paanalizuoti ir Lietu-
patetiškai ašaringą kalbą apie vos pastarųjų dešimtmečių kul-
jo atminimą; čia jis visam pa- tūros gyvenimą, 
šauliui šauki., apie neteisingai Keršto ilgai laukti neteko. V 
užgautą ir sužalotą savo jaunys- Kubiliaus daktarinė disertacija 
tės mūzą — kumelaitę, o kartu a p i e XX amžiaus lietuvių poezi-
linksmai daužo vėzdu kitų pa- j ą buvo užblokuota, nors ir pa
kaušius". Arba: "Meno deperso- rašyta tikrai talentingai. Vyriau-
nalizavimo teorija gražiai iš- s ias Enciklopedijos redaktorius J. 
sprendžia paradoksalų uždavinį Zinkus nepagailėjo laiko 140 pus 
—fodėl rašytojas gyvenime ga- i a p i ų skundui parašyti, kad tik 

Ii WSti baisus intrigantas, bailys, sužlugdytų šio gabaus moksli-
alkohoHkas, o kūryboje dorovin- n i n ko karjerą. Visuomenė jau 
gufflo ir taurumo apaštalas, kaip keletas metų nesulaukia labai rei-
jis sugeba -tuo pat metu dirbti kalingo veikalo, o į jo autorių 
irfformatoriumi, prokuroru ir net v j s u r šnairuojama. Beje, pastara-
Judifeu. ir rašyti švelniausius ei- SJS darbas jau ir Maskvoje buvr 
lėraS5ms vaikams". aprobuotas. 

Lietuvos inteligentas, rernda- Panaši bausmė ištiko ir kitą Ii 
masis gausia patirtimi, šiuos pa- teratūros mokslininką. Juozą Gir-
lyginimus nesunkiai galėjo pri- dzrjauską. Jis savo kandidatinei? 
taifeytr ir savo aplinkai. Jis pri- disertacijoje išnagrinėjo lietuviu 
siffllne, kaip rašytojas J. Baltu- jkj maironinio laikotarpio eilė-
Šis "pradėjo išsirūpinti" savo Ii- darą, o daktarinėje —pomairon!-
lertff5riniam mokytojui K Boru- , , i0 laikotarpio. Deja, moksli-
tai "kelialapį" į Gulago salyną, ninkas buvo apkaltintas bandy-
o vėliau prie jo kapo pasakė la- m u reabilituoti J. Aistį-Aleksand-
bai graudžią kalbą; kaip K. Ku- ravičht, nes pastarojo kūrybos 
biliftsttas, išdavęs partizanų bun- pavyzdžių buvo panaudojęs di-
keif h* pasidaręs informatoriumi, certacijėje. Jau užbaigtą darbą te
vis dėlto dar Kalėjo rašvti vai- fc0 atsiimti... 
Vyt** akrai gražius eilėraščius. {Bus daugiau! 

Kur yra Sevčenko? • 

New Yorkas. — Arkady Šev-
Čenko pasitraukimas iš J. Tautų 
gen. sekretoriaus pavaduotojo pa
reigų sudarė naujų nemalonumu 
sovietams, ir jie kaltina Amerikos 
CIA jo pagrobimu. Ambasado
rius Dobryninas Valstybės depar
tamente pareiškė, jog tas inciden
tas labai pablogins santykius, o 

KRIZE DEL BOMBOS UŽŠALDYMO 

Vilniaus romantiško senamiesčio kampelis 

Washingtonas. — Kolumnis-
tai Evans ir Novak sindikatinėj 
spaudoj prezidento Carterio nu
tarimą neutroninę bombą padė
ti "į šaldytuvą" vadina pavojin
ga krize. Krizė kilo ne tik Va
karuose, kuriems jis turėtų vado
vauti, bet ir sumišusiuose aukš
tuosiuose jo administracijos 
sluoksniuose. Daugelis atsakingų 
pareigūnų jam siūlė kaip tik pa
skubėti su ginklu, kuris nedary
tų žalos nei pastatams, nei civi
liams gyventojams, tik puolan
čiųjų tanku įgulaL 

Vienintelis iš aukštai stovin
čiųjų oficialių pareigūnų, kuris 
rekomendavo panaikinti tą ginklą 
buvo ambasadorius Andrew 
Young. Už bombą buvo sekreto
riai Brown, Vance, patarėjas 

BrzezinskL Užkulisy prieš buvo 
ir yra sovietų propagandos ma
šina. Dar prie jų prisidėjo kai
rieji Vakarų parlamentarai ir 
Brežnevo laiškas Prancūzijos pre
zidentui Gi-card, kuris paskui 
buvo persiųstas Carteriul 

Carteris dėl bombos ilgai svy
ravo. Ilgoj kelionėj iš Liberijos į 
Washingtoną jį norėjo perkalbėti 
Vance ir Brezezinski. Galutinį 
sprendimą paskelbė po to, kai 
norą bombos programą visai pa
laidoti smarkiai sukritikavo tokie 
laikraščiai, kaip "New York 
Times", "VVashington Post" ir 
kiti. Jo patarėjai, kurie turėtų va
dovauti Amerikos saugumo apa
ratui, liko labai suklaidinti ir pa
simetę. 

MASKVA APIE GINČĄ SU PEKINU 
"Dvivertii&a ir provokacine pozicija" 

Vilnius. — "Tiesa" (TV.5) įd- "Čia svarbu pabrėžti, kad sle-
dėjo vertimą ilgo "Pravdos" ve-|nos linija, pažymėta Kinijos že-

Belgija kritikuoja 
Carterį 

Briuselis. — Belgijos ministeris 
pirmininkas Henri Simonet a p 
kaltino Ameriką atsakomybės ne
supratimu. Prezidento Carterio 
atidėjimą neutroninės bombos 
pavadino noru supainioti Euro
pos gynimo reikalus. 

. • . ,. 

Priekaištai Schmidtui 

Belgas nori ginti 
Gajauską 

damojo apie Kinijos atmetimą 
paskutiniojo sovietų siūlymo su
reguliuoti pašlijusius santykius. 
Kai .kurios ištraukos iš to straips
nio: 

"...Tarybų Sąjunga yra ne kar
tą pareiškusi, kad jokios teritori
nės problemos tarp TSRS ir Ki
nijos Liaudies Respublikos nebu
vo ir nėra. Ši problema atsirado 
tada. kai Kinijos vadovai, nutrau
kę draugiškus santykius su Ta
rybų Sąjunga, užėmė nacionalis
tines, didžiavalstybines pozicijas. 
Kaip tik tada ir prasidėjo Peki
no mėginimai pakeisti TSRS-Ki-
nijos sienos liniją, ir ne tik po-
popieriuje. 

"...1964 metais-, paaiškėjo, 
kad Kinijos žemėlapiuose ištisa 
eilė tarybinės teritorijos vietų pri
skirta Kinijai, o sienos linija šio
se vietose savavališkai nukelta į 
tarybinės teritorijos gilumą... 
Kaip tik šias tarybines teritorijos 
vietas Kinija paskelbė "ginčija
momis". 

Arkady Sevčenko 

diplomato dingimas yra "apgal
vota provokacija". 

Sevčenko kažkur New Yorke 
slapstosi, atsisako grįžti į Sov. 
Sąjungą, bet nori likti sovietų 
piliečiu. Jo vardu kalba advoka
tas Emest Gross. 

Sovietai dar tvirtina, kad Sev
čenko yra alkoholikas ir nugir
dytas. Jo žmona Maskvoje tvir
tina, jog jos vyras "laikomas 
prieš jo valią". JT gen. sekreto
rius Kurt Waldheimas, vizituo
damas Airiją, atsiliepė, jog jis ne
žino, ar Sevčenko prašys politinio 
azvlio. bet iis tikras, kad grįžti 

* i *ov. bąjungą atsisako. 

Carterio pažadai 
kovoti su infliacija 

Washingjonas. — Carteris pa
minėjo, kad jis panaudos prezi
dentines teises kovai su infliaci
ja. Kalbėdamas laikraščių leidė
jų susivienijimui, nežadėjo imtis 
kainų ir atlyginimų užšaldymų. 
Nusiskundė Kongreso neveiklu
mu energijos klausimą svarstant 
Jei Kongre7as greit nieko nepada
rys, jis, prezidentas, veikiančių 
įstatymų ribose apmuitins kiek
vieną importuota naftos statinę. 

Berlynas. —Du Rytų Vokie
tijos broliai mažu lėktuviuku nu
sileido Vakaru Berlyne, britų zo
noje esančiam aerodrome, ir pa
prašė azylio teisių. 

Manila. — Prezidentas Marcos 
liepė paleisti visus 500 suimtuo
sius demonstrantus. Suimti tebė-

i ra ttic septyni žymesni vadai. 

mėlapiuose vadinamuosiuose 
"ginčijamuose rajonuose", neturi 
jokio juridinio pagrindo, ji nesu
tampa su linija, nustatyta Rusi-
jos-Kinijos susitarimų dokumen
tais... Pekinas, gindamas savo nu
brėžtąją sienos liniją, atsisako iš
nagrinėti susitarimų dokumen
tus, kurie yra vienintelis teisinis 
sienos pagrindas. 

"Visiškai aišku,... kad tokia 
pozicija yra absoliučiai nepriimti
na, ir mes ją atmetame... Mes 
nepretenduojame į jokias sveti
mas teritorijas... Kinija tyčia ir 
piktavališkai išpučia vadinamą
jį "pasienio klausimą". 

"Visi Pekino veiksmai rodo, 
kad jis siekia ne sureguliuoti pa
sienio klausimus, o sąmoningai 
išpūsti juos savo antitarybiniais, 
šovinistiniais tikslais. 

"Stovėti dviejose valtyse, kaip 
sako kinai, —nelabai patogi pa
dėtis. Dėtis, kad nori vystyti san
tykius tarp šalių taikaus sambū
vio ir net "tautų draugystės stip
rinimo" principais, tuo pačiu me
tu raginant telktis visas tamsią
sias reakcijos ir imperializmo jė
gas kovai prieš Tarybų Sąjungą, 
kelti teritorines pretenzijas tai 
šaliai, kuriai užtikrini draugys
tę — vadinasi, užimti dviveidiš
ką ir be to, gana provokacinę 
poziciją..." 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
parlamente opozicija (krikščio
nys demokratai) pakaltino kanc
lerį Helmut Schmidtą, kad jis 
per daug nuolaidžiauja Rytų Vo
kietijai. Rytų Vokietija dabar per
gyvena tam tikrą krizę, ir tokią 
situaciją reikėtų išnaudoti, dar 
labiau siekti abiejų Vokietijų su
sijungimą 

l opozicijos priekaištus maž
daug taip atsakė Schmidt: vokie
čių aspiracijos buvo ir bus viena 
Vokietija, to niekas neatsisako, 
bet reikia skaitytis ir su realybe. 
Sovietų Sąjunga viską padarys, 
kad Vokietijos nebūtų sujungtos. 
Ji nesiskaitys su jokiomis auko
mis ar prestižu panaudoti savo 
jėgą. Pasikarščiavimas ir entuziaz
mas kainavo nemaža žmonių gy
vybių. Tai mes matėme iš mūsų 
laikų įvykių (čia jis turėjo min
ty Vengrijos ir Čekoslovakijos at
vejus). 

Britai mažins 
mokesčius 

Londonas. — Britanijos darbie-
čiai sumažins mokesčius 4 bil. 
dolerių. Pažadėjo daugiau pinigų 
švietimui ir socialiniam aprūpi
nimui. Opozicija pažadus pava
dino pasiruošimu rinkimams ir 
sunkiai įgyvendinamais. Rinki
mai turėtų būti ne vėliau kaip 
per 18 mėnesių. 

Briuselis. — "La Demiere 
Heure" (IH.16) rašo, kad belgų 
advokatas Vincent Van Den 
Bo3ch pasisiūlė ginti Balį Gajaus
ką. Bosch parašė Sovietų Sąjun
gos ambasadoriui Briusely raš
tą, primindamas- Helsinkio aktą 
ir prašydamas parūpinti leidimą 
nuvykti į Vilnių ir dalyvauti Ga
jausko bylos svarstyme. Gajaus
kas, 53 rr!etų, "kaltinamas" pagal 
Lietuvos Baudžiamojo kodo 68 
straipsnį. 

Kas laukia shi 
menininku? 

Maskva, — Intelektualai spė
lioja, kas laukia kai kurių žino
mų menininku, prieš kuriuos pra
sidėjo spaudoj puolimai. Puolami 
laikraščiuose teatro iežisreriai 
Liubimov ir kompozitorius-diri-
gentas Roždestvenskij. Įdomu, 
kad pikčiausiai Roždestvenskį 
puolė lietuvis dirigentas Algis 
2iūraitis. Jis pasmerkė Čaikovs
kio operos "Pikų dama" pastaty
mą. Roždestvenskij esą pastatęs 
per daug modemiškai, iš rusų 
tautinės operos padaręs amerikie
tiško stiliaus operetę. 

Londonas. — Didesnę dalį Bri
tanijos padengė sniegas, o antra
dienį Londone buvo beveik re
kordiniai žema temperatūra. 

KALENDORIUS 

Balandžio 13: Martynas I pop., 
Ida, Strutis Algaudė. 

Balandžio 14: Valerijonas, To-
maida, Visvaldas, Vainilė. 

Saulė teka 5:16, leidžia* 6:28. 
ORAS 

Pekinas, Anksčiau buvo uždrausta įeiti į tą miesto dalį, dabar draudi
mą* nuimtas ir turistų mėgiama vieta 

Dalinai saulėta, 
i 52 laipsniai. 

vėsiau, apie 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 197S m. balandžio men. 13 

IMOVVTOS 

Redaguoja m 
Emilija Pakaiaiškieiiė. Rankrašfius siųsti adresą: 

3948 S. Artesaa Aett, Cfcicago, DL 6068? 
Teieioaas FB 6-6489 

Indianos apygardos suvažiavimas 
buvo kovo 13 d. Vyčių salėje, 
Chicągoje. Jį atidarė apygardos 
vicepirmininkė Sabina Klatt, nes 
pfrrmninkas Pranas Zapolis at
vyko pavėlavęs. Sekr. Ir. Sankutė 
praeito susirinkimo protokolo nuo
rašus buvo išsruntinėjusi apygar
dos nariams, todėl nebuvo jis 
skaitomas. Kai kurie valdybos na
riai ir komitetų pirmininkai sa
vo pranešimus įteikė raštu, bet 
buvo ir žodinių pranešimų. 

Narių verbavimo komiteto pir
mininkė Sabina Klatt per savo 
sesutes Silvijos laidotuves prira
šiusi į vyčių organizaciją vieną iš 
Phillips laidotuvių namų direk
torių — Labanauską. 

Salės iždininkas A. Zakarka 
pranešė metines salės pajamas ir 
išlaidas. Žiemos mėnesiai neduo-

ILLINOIS — INDIANOS APYGARDOS STJVAŽMYIMRS 
Pirmasis, šiais metais Lietuvos Į gauna. Prašė Ritualų pirminin-

Yycių organizacijos Illinois .— kę Riką Dagienę atkreipti į tai 
dėmesį. 

Lietuviškos Kultūros komiteto 
pirmininkė Monika Kasper gavu
si iš centro valdybos 100 dolerių 
knygoms pirkti. Nupirkusi penkis 
egzempliorius ' 'Lithuanians in 
Multi-Ethnic Chicago" ir skirsty
sianti po viešąsias Chicagos bib
liotekas. 

Vyčių veiklos skyriaus "Drąu-
-ge" redaktorė Emilija Pakalniš
kienė pranešė, kad tik kokius tris 
,kartus praeitais metais nepasiro
dė tas skyrius dėl koresponden
cijų trukumo. Dėkojo tiems, ku
rie nuotraukų prisiunčia, nes 
iliustruotas skyrius yra patrauk
lesnis. Gaunanti atsiliepimų, 
patinka žmonėms žinoti kaip vei
kia vyčiai. 

Irena Sankutė buvo "Lietuvos 
atsiminimų" banketo rengimo 
komiteto pirmininkė. Šiame su
važiavime ii padarė išsamų pra
nešimą apie to komiteto darbą, 
kas jam padėjo, kiek garbės sve
čių kviesta, kiek solistų dalyva
vo programos atlikime, kiek žmo
nių buvo ir kiek pelno gauta. 
Programos knygai išleisti aukavęs 
Jonas Evans. Padėkojo visiems 
už darbą ir įteikė banketo nuo
traukų albumą solistui Algirdui 
Braziui. 

p»tn?Tf» J» ĮCęm. 

LB Detroito apylinkės steigiamojo susirinkimo 1953 m, hafanrižio 12 d. 
išrinktos valdybos pirm. teis. S. šimoliūnas ir' sekretorė R. Raiauskienė. 
Nuotrauka daryta 1978 m. Nuotr. J. Gaižučio 

j . -j, %r a M l I t K -
A. A . MARTYNAS STONYS 

ov Prie Clevelando vyčių senjorų vė
liavos: Kazimiera Titienė; Petras 
Zigmantas ir Stasė Sankalaitė 

*,-> - da peilio, nors salė yia išnuomo
ta kiekvieną šeštadienį^ nes nedi
delė tėra nuoma, o elektra ir šil
dymas brangiai kaštuoja. Namo 
valdybos pirmininkas A, Mockus 
rūpinasi nuostolius padengti. Tam 
reikalui balandžio 15 d. ruošia
mas vartotų daiktų išpardavi
mas. Vyčiai ir kiti lietuviai prašo
mi atnešti ką nors tam išparda
vimui. Salės prižiūrėtojas K. Vi
džius atnaujino salės grindis — 
jos blizgą, kaip veidrodis. Greitai 
bus,, atvežtas naujas šaldytuvas 
gėrimams laikyti. 

Salės reikalu kalbėjo ir J. Lau
rinaitis. Skola bankui esanti iš
mokėta, bet reikia grąžinti pasko
lą centro valdybai. Balandžio 27 
d. rengiamas banketas. J. Lauri
naitis yra banketo rengimo komi
teto pirmininkas. Bilietai išspaus
dinti ir platinami. Lietuviškos or
ganizacijos padedančios, kad 
banketas būtų sėkmingas. Vyčiu 
s&lė visiems reikalinga. Joje žie
mos *metu vyksta parengimai, o 
vasarą (sodelyje) gegužinės. 

Choro pirmininkė Estelle Ro-
gers pasakojo, kad praeitieji metai 
chorui buvę geri daug programų 
atlikęs. Liepos mėnesį važiuojąs į 
dainų šventę Toronte, todėl pa
vasaris nebus lengvas, reikės sun
kiai dirbti, ruoštis šventei. Iš va
karo pelno paskirta 100 dolerių 
salės išlaikymui. Per ištisus me
tus joje vyksta choro repeticijos, 
kurių metu naudotis tenka šiM-
ma i* elektra. Estelle ragino vy
čius bendrauti su kitomis lietu
viškomis organizacijomis bei klu
bais, remti jų parengimus. 

Ja*unųjų vyčiu tautiniu šokių 
grupė, kuriai vadovauja apygar
dos pirmininkas Pranas Zapolis. 
taip pat dirbanti. Buvusi pakvies- ka. 

A. Brazis dėkojo už albumą, ir 
' už jo pagerbimą banketo metu. 

Buvęs pasikvietęs draugu lenkų, 
italų ir airių, ir jie buvę nuste
bę vyčių organizuotumu, kad ga
li suruošti tokį banketą su gražia 
programa. Dalyvavęs nepriklau
somybės minėjime St. Petersbur-
ge, Floridoje ir ten atlikęs pro
gramą. Susitikęs su Antanu Ma
žeika, kuris suorganizavęs St. Pe-
tersburge vyčių kuopą. Organiza
cija plečiasi ir auga, žmonės re
mia vyčius, nes jie moka dirbti. 

Buvo perskaitytas labai gražus" 
vyskupo Vincento Brizgio laiškas. 
Dėkoja apygardos vyčiams už jo 
kunigystės 50 metų jubiliejaus 
suruošimą. Jis visada visa širdi
mi būsiąs su vyčiais. 

Prisiminta šv. Kazimiero šven
tė, iškilmingos pamaldos bažny
čioje. Tik apgailestauta, kad ne 

' 

ta atlikti programas ne tik lietu 
viams, bet ir amerikiečiams. P. Za
polis džiaugėsi pasisekusiu "Lie
tuvos atsiminimų" banketu. Ir 
pareiškė susirlpinirną, kad yra vy
čių, kurie daug dirba organiza
cija^ o aukštesnių laipsnių ne-

Clevelando vyčių senjorų pirminin
kas Antanas Buknis, Stasė Sanka-
laitė ir senatorius John Glenn, 
Clevelande 

visi pamaldose dalyvavusieji at
vyko į pusryčius. Maisto buvo pri
ruošta didesniam skaičiui žmonių. 

Jau pradėta planuoti liepos 4 
d. gegužinė Vyčių sodelyje ir sa
lėje. Gegužinės organizavimo ko
miteto pirmininku numatytas 
Vincas Samoška. 

1979 metais vyčių seimas vy]pš 
Chicągoje, todėl jau laikas suras
ti viešbutį. Tam reikalui sutvar
kyti parinkti šeši žmonės: Irena 
Sankutė, Pranas Zapolis, Algir
das Brazis, Cecilija Matulytė, 
Ona Kaselienė ir Vincas SamoŠ-

Paskirtos aukos Lietuvių Ta
rybai ir Balzeko muziejui. Pasi
baigus posėdžiui buvo vaišės, ku
rias paruošusios buvo Geraldina 
Mack ir Monika Kasper. Sekan
tis apygardos suvažiavimas bus 
birželio 12 d. E. P. 

Balandžio 12 dienos ry tą mi
rė a . a- M a r t y n a s Stonys, žino
mas Det ro i to lietuvių veikėjas, 
spaudos darbuotojas , "Draugo" 
ir k i tų laikraščių bendradarbis . 

Velionio kūnas pašarvotas 
Scbnaid Funera l Home — 
laidojimo koplyčioje, prie 11 
kelio ir Royal Oak. 

La idojamas šeš tadieni 9 vai. 
ry to iš koplyčios palaikai bus 
palydėti j Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, o iŠ t e n , j ka
pines. Atsisveikinimas sūū ve
lioniu bus penktadienį, 7. vaL 
vak. koplyčioje. 

P R A N O BALTUONIO 
MEDŽIO Š A K M 

SKULPTŪROS PARODA 

Balandžio 15 ir 16 Kultūros 
oentre įvyks Prano BaltuOnfo me
džio skulptūros paroda*. Pr. Bal
tuonio darbai išskiriami n u o ki
tų' medžio skulptūros parodų^ Jo' 
kūryba yra susilaukusi daug pa
lankių atsiliepimų." 

Prano Bahuonio skulptūros yra 
padarytos -iš medžio šaknų, iš
kastų iš žemės ir iš vandens iš
plauto medžio (driftwood). Jis 
pradėjo kurt i 1960 m., bet tik 
1967 m. visuomenė į jį atkreipė 
dėmesį. Pr. Bahuonio medžio 
šaknų apdirbimas pasižymi plau-
kiančiom linijom ir gausiom spal
vom. Šalia šių matomų pagraži
nimų, jo skulptūros turi ir kitų 
praktišku savybių. Baltuonis yra 
suradęs būdą taip apdirbti medį, 
kad jis apsaugomas nuo skeldėji
mo, gedimo bei oro atmainų. Su
sipažinę su Pr. Baltuonio* darbais, 
suprasite, kad tik asmuo turįs 
vaizduotę ir kantrybės gali su
kurti tokius kūrinius —"medžio 
.šaknys gali būti meniškai gražes-

VASARIO I6-TOS , 
MINĖJIMAS CLEVELANDE 

nes už patį medį". . . . . -
Dailininko Baltuonio paroda 

jau bus atidaryta apžiūrėjimui 
nuo šeštadienio, balandžio 15 d., 
6\-ą! vak., ir sekmadienį nuo 9:30 
vai. ryto Kultūros centre. Sekma-
dienu balandžio 16 d., 12 vai. p. p. 
bus oficialus parodos atidarymas 
ir dailininko Baltuonio pristaty
mas. Visi tą dieną įvykstantys su
sirinkimai Kultūros centre yra nu 
keliami iki po parodos atidarymo, 
kad visa Detroito visuomenė ga
lėtų atidaryme dalyvauti. Po ati
darymo svečiai galės pasivaišinti 
kavute ir studenčių at-kių kep
tais skanėstais. Prano Baltuonio 
parodą ruošia studentai ateiti
ninkai. \ ., __.. 

Gintė Damusytė 

IŠ STUD. ATEITININKŲ 
VEIKLOS 

Lietuvos Nepriklausomybės at 
kūr imo 60 metų sukaktis Cleve 
landė buvo atšvęsta sekmadienį, mediciną "VVayne universitete, bu-

• -

vasario 19 dieną. Amerikos Lie
tuvių Demokratų klubo pirmi
ninko Jono Nasvyčio į minėjimą 
pakviestas Ohio senatorius John 
Glenn atvyko į Lietuvių namus, 
kur buvo paruošti jo garbei iškil
mingi pietūs. Pietuose dalyvavo 
pakviesti tautybių ir spaudos at
stovai, o ta ip pat lietuvių įvairių 
organizacijų atstovai. B vyčių 
.senjorų kuopos buvo pakviesti 
pirmininkas Antanas Buknis ir 
Stasė Sankataitė, kuri dirba N B C 
3 kanalo televizijos stotyje. Ji taip 
pa t a t s tovo American Business 
Womens Association Lake Erie 
skyrių, kuris yra išrinkęs ją 1977 
— 1978 metų moterimi. 

Vyčiai skaitlingai dalyvavo 
su savo vėliava Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos bažny
čioje ir parapijos salėje iškilmin
game minėjime, k u r kalbėjo se
natorius John Glenn ir ALTos 
pirm. dr. Kazys Bobelis. Visą 
Vasario 16 minėjimą pravedė 
Clevelando ALTos skyrius. 

Stasė S*nkalaitė 

Per Šiuos veiklos metus, Detroi
to studentai* •ateitininkai turėjo 
progos savo susirinkimuose pasi
semti įdomių žinių ir savo tar
pe diskutuoti įvairias mintis. Pre
legentų tarpe buvo Lilė Gražu-
lierie, kuri studentams kalbėjo 
apie žmogaus teises h* kaip mes 
galime už tas teises kovoti kas
dieną, asmeniškai ir kaip grupė. 
Dr. Adolfas Darnusis pristatė te
mą "Kokią vietą užpildo ateiti
ninkai tremtyje" ir kun. Dr. An
tanas Paškus pravedė' pašnekesį 
apie aplinką — kaip ji mus vei
kia ir kaip mes galime ją veikti. 
Sekantis studentų susirinkimas 
įvyks Ana Arbore šeštadienį, ba
landžio 22 d. pas Antaną Raz
mą 3 vai. p. p., kuriame ir kalbės 
d r. Antanas Razma, jr. 
• S t u d e n t a i ateitininkai ne tik 
savo draugovėje reiškiasi, bet ir 
plačioje lietuviškoje visuomenėje. 
Kaip pvz., studentas at-kas Vikto
ras Nakas, Rytų istorijos dakta-
rantąs G. Washington univer
si tete , laimėjo dr. KriauČeliūno 
tūkstantinę už reiškimąsi lietu
vių visuomeniniam gyvenime ir 
už sėkmingą pravedimą įvyku
sio Pabaltiečių žygio; studentas 
Saulius Jankauskas, studijuojantis 

tutis KeblysC 
Gintė Damusytė 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS ŽINIOS 

. — Sutvirtinimo Sakramentas 
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijoje šiemet bus teikiamas gegu
žės 13 d., šeštadienį, 5 vai. v. Jj 
suteiks Detroito lietuviams ge
rai pažįstamas ir daug prisidėjęs 
prie pratęsimo tautinės parapijos 
teisių bei leidimo statyti naują 
bažnyčią ir Kultūros centrą vysk. 
Thomas Gumbleton. Sutvirtini
mo Sakramentą priims 27 jau
nuoliai. « 

— Parapijos bazaras. — gegu
žinė. Jau su dideliu Intensyvumu 
ruošiamasi Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos gegužinei — ba-
zarui, kuri ruošiama birželio 3 — 
4 d. parapijos patalpose ir kfeme. 
Sudaromi įvairūs komitetai, jau 
užsakyta palapinė ir vyksta kiti 
paruošimo darbai. . 

— Parapijos metinis susirinki
mas šaukiamas gegužės 7 d., sek
madienį, tuoj po 10:30 val.lietu-
viškų pamaldų. Bus prirenkama 
dalis parapijos tarybos ir aptarti 
kiti parapijos reikalai. 

— Parapijos rudens balius. Die
vo Apvaizdos lietuvių parapijos 
rudens balius šiemet bus ruošia
mas rugsėjo 30 d. Kultūros cent
re. Jis kaip tik sutampa su nau
jos bažnyčios ir Kultūros centro 
atidarymo penkmečiu. Reikia ti
kėtis, kad parapijos taryba at
kreips į tai dėmesį ir jis bus pa
minėtas. 

— Parapijų susipažinimo va
karas. Farmingtono vikariato, ku
riam priklauso ir Dievo Apvaiz
dos parapija, parapijų supažfni-
mo vakaras balius bus ruošia
mas lapkričio 4 d. Kultūros centre. 
Jį organizuoja specialus parapijų 
komitetas. 

TRUMPAI 

—Pataisoma klaida. Paskuti
niame mano korespondenciniame 
aprašyme, apie abiturientų ba
lių "Kartą pavasarį" jaunuolių 
sąraše turėtų būti Vincas Žebrąi-
tis, o ne Vincas Žebertavičius. Už 
klaidą atsiprašau. 

—A. a. Jurgis Šidagis mirė South 
West Detroito ligoninėje. Jis bu
vo nuoširdus visokių lietuviškų 
reikalų ir organizacijų rėmė
jas, Gabijos skaučių tuntui pado
vanojęs tunto vėliavą' bei rėmęs 
jas aukomis. 

— Sugrįžo Zapareckai. Po il
gesnių atostogų Floridoje, vėl at
gal sugrįžo į Detroitą Antanas ir 
Stasė Zapareckai. Antanas Zapa-
reckas yra Lietuviškų Melodijo 
valandėlės redaktorius fr prane
šėjas. 

BALIUS 

133.00 - ČMcago, Cook 
*a USJL. 831.00. 

Com*j, 

couotriM 134.00. 

retas imriinirTini Ant DRAUGO prie 
a )o taokast*. atžymima I 

OKAUGO 

CUcago Ir Cook 
Kitur JAV 

Užsienyje 

• Administracija dirba 
dtaa nuo 8:30 M 456 , 
dkiuus nuo &30 iki 1240. 

I 

taiso savo 
H—mianrtnrų straipsnių 

neaaflįgo. Juos grafiną tik iš anka 
_ to susitarus. Redakcija už skelbi-

• Redakcija dilba kasdien E _ ^ - j - . r -
•30 - 4s00. šeštadieniai- » ™* w ^ 
&30— 1240. 
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DU K. 6. BALOMS 
asMJeJp ir motėm Ugoa 
Ginekologine Chirurgija. 

^ So, Pabąli Rd. (Gis>wford 
Medkal BHflding) TeL LU « 4 4 8 
Jai •—falHrpla skambint 874-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medioal Center 
S1M So. Kedale Aveooa, 

VaL: pirmad., antrad ir ketvlrtad. 
< iki 7:30 vai. vakaro. 
SeStad. nno 1 Iki S vaL 

Pagal susitarimą. 
Oflao tek*. WA 5-2S70. 

Rezld. tai. WAlbrook 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4West71st Street 

VaL: pirm., antr.. ketv. ir penki. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. Ir šeSt 

tik susitarus. 

Dr. iMts G. BYU-BYUITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 Wee4 ffcd Street 
Chicago, nUaoh 06629 

TeL — 470-S409 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir buto: OLympfe 2-4159 

DR. P. KISIEUDS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50tb A m , Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REBance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

9925 West 59th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vaL popiet Ir 6-4 
vaL vak. Treč. ir Se&tad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8 
KŪD1KIV IR VAIKr LIGOS 

SPECIALISTE 
ME3HCAI* BCILOIKO. . 

715S South Western Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai 

iki ,1 vai. popiat 
Ofs. teL BE 7-1108, rea. 299-9919 

Dr. Ant Rudoko kabinetą pertai 

DR. E0MUND L GURA 
OPTOMETRISTAS 

ST99 West ftlat Street 
Tai — 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. tr 
ketv. 1-4 ir 7-3; antrad. tr penkt 
10-4; sefttad. 10-8 vaL 

735-4477; 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS m 

OLAWP0RD MED1CAL BLDG. 
0449 So. 

"KARTĄ PAVASART 

Detręito. skautŲ tėvu konjiteto 
rugšiamame abiturientų prista
tymo baliuje "Kartą pavasarį" 
bus svečiams pristatyti sekantys 
jauhuoliai-lės bebaigia viu'uri-
niasias mokyklas Detroite bei jo 
apylinkėse: 

DR, A. B. BUVEBKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

l a i — BE 94999 
Specialybė Akių H*» 

9997 West 199rd Street 
Valandos p&fal susitarimą 

vo pagrindinis kalbėtojas Grand 
Rapids Vasario 16-tosios minėji
me, o studentė Kristma Vesel-
kaitė, studijuojanti gailestingosios 
sesers mokslus Oakland universi
tete, laimėjo spaudos premiją už 
ateitininkų; veiklos aprašymus 
spaudoje. 

Detroito studentu ateitininkų' 
draugovė šiais metais ruošia 
studentų ateitininkų sąjungos 
vasaros stovyklą, kori įvyks Dai
navoje nuo ragpiučio 27 d. iki 
rugsėjo 4 d. Šiems ruošos dar
bams vadovauja Detroito studen
tų ateitininkų valdyba, kurią j 
sudaro: Gintė Damusytė — pirm. 
Rita Neverauskaitė — vicepirm., 
Virgis Kasputis — iždininkas, 
Kristina Veselkaitė — sekretorė, 
Dalia Čiečiūraitė ir Vida Nakai-
tė — narės. Valdyba pakvietė Li
le Gražulienę ir kun. dr. Antaną 
PaŠkų paruošti stovyklos paskai
tų programą [ 5į komitetą taip 
pat įeina studentai Gintė Dsmrfu-
šytė ir Darius Mffiunas. 

Slų metų kandHafui studen-

• V - -

Ofise teL — FB 9-9990 
DR. JANINA JAKttVIdlUS 

J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 

9959 Weet 8Srd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrtad. tr penkt. 
ano 12 Iki t vaL Ir nuo 6 Iki 8 vai. 
vak. fieStad. nuo 1 iki 4 TaL 

Ofa, PO 7-9999 Rea, GA 9-7978 

DR.A.IENKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9944 West tSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

— Paulina Abariūtė, bebai
gianti Riverside gimnaziją, Dear-
bom Hts. Priklausė National 
Honbfs Society, keturis metus 
Honor roll. Gimnazijoje priklau
sė plaukimo komandai, studen
tų tarybai ir gimnazijos laikraš 
čia redakcijaL Sį pavasarį bai
gianti LB Detroito apylinkės 
"Žiburio" aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą. Ji yra skaute, Gabi-

(NukelU i 4 ptl). 

DR. K. A. JMAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8914 No. Westera A 
1992 No. Weatera Ai 
TeL Milium 19 

įsteigei ir karto tai 952-1981 
DR. FtRD. VYT. KAMAI 

BENDROJI MEDICINA 
1497 8a.9M9i Cbvrt, Cfcero, HL 

10-12 Ir 4 4 
trefi. ir seitad. 

4-1818; rec FB 
DR. JL MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoa 

2454 Weat 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. k 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik sapttacm 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KABOSAJTft 

70*1 So. Waatatenaw — TeL 7W-e701 
Pritaikomi akiniai pa«-al gydytoja 

receptas. 
Dideli* akinta rCmų Įiasliliililiiiaai 

Vai.: pirm., antr.. penkt W>-5:1». 
Katv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 v. p. n 

Trečiadieniai, uždaryta. 

M a t — 982- 4899 
DR. ROMAS KTKSS 

AKIT; LIGOS — C H I R C R O I J A 
Oftaaa: 

111 UJO. WABASH AVE. 
4209 JfO. OEMTBAIi ATE. 
Valandos pa«al —aĮHilmą ' 

PUCKAS DR. 
(Kalba lietuviikaT 
OPTOMETRISTAS 

Pritaiko 

9818 W. Tlat 84. — TaL 
V a i papai susitarimą. Uždaryta trofi. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLBS IK 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2858 W. 89rd Street 

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

Oflao tai 778-2889,10111448-6548 

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

Adreso* 4288 W. 89rd Street 
Ortso taief. RE fr-4410 

IlMfcVooljos t eM. GR S4M1T 
Oflao vaL: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 Bgl 3:00 vai popiet 

Oflao «aL R E 4-S1SS. Haaaaj OI 

DR. V. TDMAS0IIIS 
C H I R U R G A S 

9454 Weat71st Strost 
Vai.: pirm., antrad., katv. tr 

2-5 ir 6-7 — Ii anksto auattanm 

PB 84448 
F. C. WIRSK0NAS 

GYDYTOJAS fit CHIRURGAS 
8187 Weot 71at Street 

Valandos: 1-4 vai. poaaat. 

Ofto, tai 8888188; aoaeą 881-8779 
DR. KTRAS t U O M 

GYDYTOJAS IR CHmUROAS 
8984 So. Narragaaoett Aveooe 

Vai : ptrnu, aatrn ketv. ir penkt 
9*1 

"DratiM", duokite ji kitiems. 
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Ir kitur 

TIE PATYS SUNKUMAI 
Vakar vakare New Yorke Gar- kad būtų galima laureatui pre-

nagie salėje buvo [teiktos Natio- miją įteikti Vasario 16-sios minė-
nal Book Award premijos. Premi- jimo metu, kaip tai buvo daroma 
jų dydis nelabai efektyvus Ame- nepriklausomos Lietuvos metais, 
rikos mastu, tik tūkstantis dole- Tačiau tarp kelios knygos butų 
rių, tačiau jos skirtos įvai- likusios kitiems metams. Ir čia 
riems žanrams — prozai, poezi- susiduria jau kelių autorių ir ke-
jai, vertimams, istorijai, biografi- lių leidyklų interesai. Knyga, kū
jai, kritikai ir vaikų literatūrai ri paliekama kitiems metams, juk 
National Book Award po Pulitze- platinama dabar. Ir jei ji premi-
rio premijos yra viena reikšmin- juota, daug geriau plinta. Iš ki
biausių, nors šiaip Amerikoje į- tos pusės, sumažėja galimumų 
vairių premijų yra apstu. autoriams laimėti premiją, nes 

Tačiau nereikia manyti, kad tų padaugėja knygų. Ir tie, kurie 
premijų paskyrimas labai Švelniai buvo knygas išleidę anksčiau, 
praeina. Jų paskyrimas sukelia galėjo turėti daugiau galimumų 
ginčų, daug didesnių negu pas premiją laimėti. Buvo pradėtas 
mus. Kad nebūtų dairg triukšmo, pulti Lietuvių rašytojų draugi 
premijų skyrimą globoja Ameri- jos pirmininkas, kam jis sudaręs 
kos knygos leidėjų sąjunga, kuri kitą komisiją. Bet pirmoji komisi-
nominuoti knyga pakvietė Ame- ja pati pasitraukė, todėl reikėjo 
rikos knygų kritikų draugiją sudaryti kita. 
(National Book Čritics Circle). Suprantama, kad, tiek skirs-

..Esą, šios draugijos nariai knygas tant "Draugo", tiek Lietuvių Ra-
skaito ir labiausiai kompetetingi šytojų draugijos ar pagaliau ki-
jas vertinti. Tačiau šįmet ištiko tas premijas, negalima visko tiks-
ir ją nesėkmė, nes, esą, komisija liai atsverti. Susiduriama su žan-
atmetė labai geras knygas, o tai rais, aktualija, nuotaikom, o ne 
įvyko dėl taisyklių, kurios nela- retai ir asmeniškais interesais, 
bai aiškios. . Todėl kartais vienas balsas nu

jau skundžiamasi, kad už TO- lemia premiją. Vienam tenka 
maną "Blood Tie" Mary Lee viskas, kitam nieko, bet taip yra 
Settle premijos suteikimas yra demokratinėje santvarkoje, kur 
tamsiausias reikalas kelių metų net kandidatas į prezidentus, ga-
laikotarpyje. vęs milijonus balsų, pralaimi tik 

SOVIETŲ SĄJUNGA IR AFRIKA 
Afrikos nepatenkina Vakarų pasyvumas 

. tūkstančiais. 

rys 

.-

Premijų paskyrimas nėra jau * 
taip paprastas, kaip gali atrodyti Lietuvių Rašytojų draugijoj 
Nors pačios premijos nedidelės, niekas nėra premijų skyrimo at-
bet čia daugiau lemia prestižas, žvilgiu pasikeitę nuo pirmųjų iš-
Kaip skelbia Chicagos "Sun eivijos metų. Niekas neteigia, 
Times" laikraštis, pati premija nė- kad negalima tų ar kitų taisyk-
ra labai jau populiari, nes, iš- lių pakeisti, bet niekas taip pat 
leisdami naujas knygas, nei au- negali kaltinti draugijos, kad ji 
toriai, nei leidyklos negarsina, laikosi jau nuo vieno dešimtme-
kad tai yra National Book čio tradicijų. 
Avvard laimėjusio rašytojo kuri- Niekas negali kaltinti nei ins-
nys. Nepaisant, kad premija ir titucijų, skiriančių jury komisijas, 
nėra išskirtinai svarbi, bet dėl nei institucijų, skiriančių pinigus. 
Jos išreiškė nepasitenkmimą !ei- Jei Lietuvių fondas skiria lėšas 
dyklos, kurių autoriai buvo palik- rašytojų draugijai, tai jis pasitiki 
ti už svarstymo ribos. draugija ir jos komisija, o jei kar-

Nenuostabu. kad lietuvių ra- tais kam nepatiko premijuotas 
šytojų draugijos premijas ski- kūrinys, tai per keliolika metų vis 
riant kyla nesklandumų. Jeigu tiek nebuvo premijuota tokio kū-
amerikiečių leidyklos buvo ne- rinio, kuris visiems patiktų, 
patenkintos, kad kai kurie auto- Po dešimt dienų bus įteikta 
riai išjungti, tai suprantama ne- premija "Draugo" romano kon-
gali būti patenkintos ir lietuvių kurso laimėtojui. Jei pernai kai 
leidyklos, kad jų kūriniai palie- kam nepatiko premijuotas kūri
kam) kitiems metams, nors kny- nys, tai čia nekaltas nei "Drau-
gos dar išeina su reikiamų metų go" dienraštis, nei leidėjai nes 
data. Juk pasitaiko, kad dar prieš buvo patikėta jury komisija, ku-
Kalėdas nuvežta į rišyklą knyga, ri sudaryta iš kompetentingų 
stovi neįrišta ligi pusės sausio ir žmonių. O nepatenkintų visada 
vien todėl ji vėluoja. Sunkiomis buvo ir bus, nes čia niekas nega-
išeivijos knygų leidimo sąlygo- Ii atsverti, kaip vaistinėje vaistų 
mis negalima kaip kirviu nukirs- gramais. 

Leninas yra pasakęs, kad pa
saulinę revoliuciją reikia vykdy-
t;, einant per rytinę Aziją ir Af
rikos kontinentą. Sovietai tuos 
nuostatus vykdo: jie Kiniją leng
vai pavertė komunistiniu kraštu, 
komunistai lengvai įsigalėjo Viet
name, Kombodijoje. Komuniz
mas plečiasi ir kituose Azijos 
kraštuose. 

Paskutinis Sovietų dėmesys 
yra nukreiptas į Afriką, kur iš ke
lių Europos valstybių kolonijų 
susidarė per 30 atskirų valsty
bių. Dabar jose nori dominuoti 
Sovietai Sovietai žino, kad kiek
viena nauja Afrikos valstybė, ku
rioje Sovietai dominuos, jiems 
duos vieną balsą Jungtinėse Tau
tose ir geresnę strateginę padėtį. 

Tiesa, dabartiniai Sovietų sie
kimai Afrikoje eina 4-ju numeriu. 
Pirmas Sovietų tikslas — sustip-

I rinti savo kraštą kaip karinę pa
jėgą. Antras, eliminuoti vakarie
čius kaip jėgą pasaulyje, kad va
kariečiai neturėtų įtakos ir 
kontrolės pasaulyje. To jie siekia 
per detentę. Trečias tikslas —iš
vystyti savo karo laivyną, kad jis 
galėtų kontroliuoti pasaulio van
denis, ypač svarbesnius preky
bos kelius. 

Dabar sovietai savo tikslą — 
įsigalėti Afrikoje — vykdo takti
niais ir strateginiais ėjimais. Tak
tinis ėjimas — turėti numatyta
me krašte savo karines įgulas, 
strateginis ėjimas — nu
matytame krašte turėti ko
munistinę vyriausybę. Jei Sovie
tus iš kurio nors krašto išvaro, 
jie veržiasi į kitus kraštus; juos 
išvarė iš Egipto, Sudano, Soma-
lijos, o jie įsikūrė Libijoje, Etio
pijoje ir kituose Afrikos kraštuo
se. 

J. VAItELICKAS 

. , Į. 

• 

: : 
ti, kad viso knygos pasirodytų ligi 
Naujųjų Metų pirmos dienos. Ži
noma, galima susitarti, kad kny
gos, komisijai nepristatytos—ligi 
tam tikros datos, būtų svarsty
mui paliktos kitiems metams. 
Bet geriau, kai apsiribojama iš 

Galima būtų priminti įvairių 
atvejų iš pasaulio ar Amerikos li
teratūros premijų skyrimo, taip 
pat galima prisiminti ir įvairių 
ginčų nuo pat pirmųjų premijų 
skyrimo dar nepriklausomos Lie-

\ 

leidimo datomis, tada nekyla S V " * * ***- ?* ^ * 
-ginčų, nors jury komisijos savo a n ^ a ^ ° f ^ S1***" « pre-
posėdžius kartais turi šaukti pa- j ? " r o d o ' * * * " S V 2 J 5 T . . * » x- t cius tos pačios bėdos. Todėl em-,-> vasan arba net vasarą. Panašiai 2 . . ^ •• . - L . 
yra ir šiemet * " d e i P r e n u J u • nepasitenkini

mai reikia laikyti, kaip laisvos 
* lietuviškos literatūros rezultatas. 

Kol galime ginčytis ir kol yra dėl 
ko ginčytis, dar Teikia džiaugtis. 

ALB. 

Kaip žinoma šiemet Jury komi
sija buvo sudaryta New Yorke, 
kad ji anksti paskirtų premijas ir 

Spaudoj ir gyvenime 

LIETUVOS MIŠKŲ SENOVĖS ŽEMĖLAPIS 
Pirmąji žemėlapi, kuriame buvo] -Zauniaus žemėlapis. Tuose žemė-

pažvmėti ir Lietuvos miškai, suda-1 lapiuose atskirai pažymėti miškai, 
rė kardinolas Mikalojus iš Kuzo 
(1401-1464). Manoma, kad kai ku
riuos duomenis kartografui davė 
Janas Dlugošas. Šio žemėlapio ori
ginalas žuvo, bet išliko jo kopijų. 

, - Žemėlapyje yra pažymėta viena, 
didelė giria, kuri tęsiasi per visą 
pietinę Lenkijos dali. Šiaurės rytų 
kryptimi per Lietuvą ir dalį Rusi
jos žemių. Toji milžiniška giria 
buvo vadinama Hercynės giria.Ori-
ginalo kopijų autoriai buvo keli. 
Tyrinėtojai spėja, kad vėlyviausią 
kopija buvo padarvta XVI šfantme-

krumokšniai, smėlynai, durpynai 
ir pievos. A. Pvizzi-Zauniaus žemė
lapis susideda iš 24 lapų, jo maste
lis 1:692,000. Nors abu žemėlapiai 
yra kur kas tobulesni už pirmuo
sius, tačiau ir juose yra daug ne
tikslumų. 

šių žemėlapių sudarymo šalti
niai vadinami "neabejotinomis ži
niomis". Mat, tos neabejotinos ži
nios — tai bažnyčių klebonams iš
siuntinėtos anketos. Tose anketose 
reikėjo nurodyti atstumą myliomis, 
pusmylėinis. mylių ketvirčiais, o 

čio pirmoje pusėje, šis pirmasis lamgjus atstumus, anot instrukd-
miškų žemėlapis (bei jo kopijos), 
taip pat ir vėlesni to pat pobūdžio 
įvairių autorių žemėlapiai buvo la
bai primityvūs. 

H vėlyvesniųjų vertingesnis 1770 
metais Stanislovo Augusto, geog
rafo Karolio de Perthee* sudary**s 
miSku, žemėlapis ir 1772 metų RizMcrjai). 

jos, "galima išreikšti žingsniais" 
(mylia tada buvo laikoma apie 
781o metrų). Pasaulio šalys būro: 
šiaurė, pietūs, rytai, vakarai, va
saros rytai, žiemos rytai, vasaros 
vakarai ir žiemos vakarai. Visur 
h'jvv nurodoma padėtis (orienta-

tiesus ar su posūkiais, smėlėtas ar 
akmenuotas ir laikas, per kurį tą 
kelią galima nueiti. Panašiai buvo 
apibūdinamos ir pažymimos upes 
ir jų tinklas. Be to, reikėjo pažymė 
t i : svarbesnius slėnius, miškus, 
brūzgynus, krūmus, jų padėtį, ko
kie pagrindiniai medžiai — pušys, 
ąžuolai ir kita. Taip pat buvo pa
žymimi ir pramonės obejektai, jų 
tarpe — lentpiūvės, karaliaus, 
dvasiškių ir privačios nuosavybes, 
gyvenvietės, girios ir jų padėtis. 
Suprantama,. kad anketiniai duo
menys didele dalimi priklausė nuo 
klebonų išsilavinimo ir duomenų 
teisingumo. 

Vėlesni žemėlapių autori&i-kar-
togrąfai taip pat naudojosi anketų 
duomenimis. 

Baigiant tenka pažymėti, kad 
jau XVIII šimtmetyje kartografija 
gerokai pažengė j priekį, vietoj or 
narnentinių (dekoratyvinių) suda
rinėti įprastiniai žemėlapiai prade
dama naudoti busoles, menzulas. 

MSk. 

, Sovietų veikla Afrikoje 
Jau 1920 m. Leninas skleidė 

idėjas, kad afrikiečiai išsivaduo
tų iš kolonistų valdžios. Ir So
vietai tada turėjo okupavę daug 
kraštų, bet jie jų neturėjo Afri
koje Afrikos juodieji siekė lais
vės, todėl kai kurie iš jų nekrei
pė dėmesio, 2 kur tas paskatini
mas ateina. Čia ir pasišovė So
vietai Pirmas žingsnis ta krypti
mi — komunistų partijų steigi
mas Afrikoje. 

Pirmosios komunistų partijos 
Afrikoje buvo įsteigtos 1950 m. 
Egipte, Sudane ir P. Afrikoje Ne 
visi juodieji norėjo vadovautis so
vietiniais patarimais bei naudotis 
jų parama. Buvo Afrikos vyrų, 
kurie laikėsi nuostato, kad Afrika 
priklauso afrikiečiams. Garsus 
Pan-Afrikos puoselėtojas buvo dr. 
Kwame Nkrumah. 

Betgi iki 1960 m. Afrikoje ne
buvo sukurtų komunistinių re
žimų. Artimiausias komunistams 
režimas buvo įvestas Gvinėjoje, 
bet ir ta valdanti partija vadino
si ne komunistų partija, o Gvi
nėjos demokratų partija, kurios 
vadas buvo Sekou Toures. Afri
kos nacionalizmas nesiderino su 
komunizmu, kuris kovojo prieš 
visas partijas. Afrikiečiai ir sovie
tinį komunizmą skaitė imperializ
mu, kuris brovėsi į jų kraštus. 
Afrikos tautų vadai išsilaisvini
mui pavyzdžių ieškojo ne tik 
Vakarų Europoje, bet ir Indijoje 
(Mahatma Gandhi, J. Nehru.). \ 

Afrikos nacionalizmas buvo la
bai išaugęs. Dauguma afri
kiečių norėjo Pan-Afrikos. Net 
Afrikos socialistai savo veik
lą vadino afrikiškuoju so
cializmu. Sovietai Afrikoje 
kūrė komunistų partijas ar 
kitokio pavadinimo organizatii 
jas, kurios tarnautų Maskvai 
Bet jiems tas nelabai sekėsi Ypač 
jų veiklai pakenkė Sovietų susi 
kirtimas su kinais: komunistai ko
voja su komunistais. Betgi Sovie
tų suorganizuoti vienetai Afriko
je tų tautų nepriklausomybių 
išvakarėse jiems buvo kabliukas 
padėti to krašto mažai komunis
tų grupei, kad ji išeitų laimė
toja (Angola). Patys Sovietai su 
savo armijomis Afrikoje kištis ne
išdrįso, todėl tą reikalą pavedė 
atlikti Kubai. Kuba — ubagas ir 
dėl to niekas perdaug nesijaudi
no, o Angoloje laimėjo komunis
tai. 

Sovietai draugavo su Prancū
zijos valdovu gen. dr Gaulle, o 
ginklus siuntė į Alžiriją, kuri ve
dė nepriklausomybės kovas prieš 
Prancūziją. Sovietų politika, ku-

" 

rią jie vedė su Prancūzijos de 
Gaulle, Egipto Nasseriu, atvėrė 
akis daugumai afrikiečių, kad So
vietai savo politikoje turi daug 
apgaulės. 

Pasikeitimas 

Išaugęs Afrikos nacionalizmas 
darė savo: kai kur nacionalistai 
padarė perversmus, perėmė val
džią į savo rankas ir pasidarė 
krašto diktatoriais. Ugandoje — 
Idi Amin, centralinėje Afrikojs 
imperijoje — Bokassa, Ekvato
riaus Gvinėjoje — M Nguema. 

Nors afrikiečiai kartais ir nori 
gauti vienokios ar kitokios para
mos ir iš Sovietų, bet jie nepa
tenkinti, kad Sovietai perdaug ki
šasi į jų vidaus reikalus, i jų 
papročius. Afrikos gyventojai yra 
vienokio ar kitokio tikėjimo žmo
nės, o Sovietai naikina visus ti
kėjimus ir reikalauja garbinti jų 
stabus. Afrikiečiai mats, kad So
vietai veda kovą su Vakarais dėl 
įtakos jėgos ir prekybos Afrikoje 
Sovietai kovoja prieš imperialis
tus, o patys tapo didžiausiais im
perialistais pasaulyje. Tas nepa
tinka ir afrikiečiams. 

Nenuostabu, kad Afrikoje jau 
yra kelios valstybės, kurios buvo 
prosovietinės, o dabar valdomos 
antisovietinių diktatorių. Afri
kiečiai pastebėjo, kad Sovietai 
daug kur duoda militarinę pagal
bą, o neduoda ekonominės pagal 
bos. Sovietų militariniai laimėji
mai afrikiečių nedžiugina. 1954 
kraštams davė karinės paramos 
—• už 2 bil. dolerių. B viso tuo lai-
už 4,1 bil. dolerių, o ekonominės 
— uų 2 bil. dolerių. B viso tuo lai
kotarpiu Sovietai užsieniui davė 
karinės paramos už 13,8 bil. do
lerių, o ekonominės — už 4,2 bil. 
Maskva prisipažįsta, kad ekono
minės paramos ji duoda tik tiems 
kraštams, kurie yra "progresy
vus". Tiesa, kartais Maskva duo
da ekonominės paramos ir "ne-
ppogresyviems" kraštams, kaip 
Uganda, Nigerija. Bet ir iš tokios 
paramos Maskva tikisi sau gerų 
procentų. 

Afrikiečiai nepasitiki Sovietų 
technologija. Jie žino, kad ir Sovie
tai daug technologijos perka iš 
Vakarų. Alžiriją, neturėdama dip
lomatinių santykių su JAV, pir
ko kasyklų techniką iš JAV. O ir 
Angola naftos techniką perka iš 
JAV, o ne iš Sovietų Sąjungos. 

Ne visiems afrikiečiams patin
ka Maskvos — Pekino santykių 
įtempimas. Kaip komunistai gali 
buri priešai komunistams? Kai 
1975 m. Angoloje vyko pilietinis 
karas, Maskva norėjo paspausti 
Ugandos diktatorių Idi Aminą, 
kuris buvo Afrikos kraštų orga-

Elena Bradūnaitė kalba Tautinių šokių vadovų suvažiavime Chicagoje. 
Sėdi sekretore A. Mažeikienė ir pirmininkė O. Razutienė. Suvažiavi
mas įvyko Chicagoje balandžio 8 d. Nuotr. P. Maletos 

nizacijos pirmininkas, kad jis prisi- J Afrikos kraštus nuo sovietų 
dėtų prie Sovietų ir padėtų ko-j atgraso ir kai kurių valstybių pa-
voti Angoloje prieš antikomu- Į tyrimas. Sudano prez. Numayri 
nistus Aminas dėl to taip užsiga
vo, kad jis iš savo krašto išvijo 
Maskvos atstovą ir pasakė, kad 
Maskva negali jam diktuoti, ką 
jis turi daryti Ugandoje ar Afri
koje Amin nesutiko leisti jo teri
torijoje nusileisti Sovietų kari
niams lėktuvams, skrendantiems 
į Angolą. (P. C 1978. Nr. I, 9 
p.). 

Sovietais nusivylė ir Sudanas. 

afrikiečiams sako: "Būkite atsar
gūs su naujais kolonistais, kurie 
jums siūlo visokią paramą, kad 
nepatektumėt į jų spąstus. Tai 
sakau iš savo patyrimo. Su dova
nomis gali ateiti ir nauja vergį-
a. Betgi tie patyrimai kartais nie
ko nepadeda, kai susidaro 
neišeinama padėtis. Egipto prez. 
Sadatas 1972 m. iš savo krašto 
išvarė sovietinius patarėjus, ku-

To krašto prez. M Numayri pa-• rių ten buvo apie 20,000, o 1973 
sakė, kad Sovietais negalima pasi-įm., kai Sadatas ruošėsi puolimui, 
tikėti, nes jie nėra normalios į jis vėl paprašė Sovietų karinės 
santvarkos atstovai 1971 m. ko
munistai Sudane vykdė pervers
mą. Numayri ne tik sutramdė 
sukilėlius, bet išvijo ir iš Maskvos 
prisiųstus pareigūnus. 

Militarinis veiksnys 
Ne visi Afrikos kraštai prašo 

Maskvos karinės paramos. Prašo 
tik tie afrikiečiai, kurie savo kraš
te nori įvesti komunistinį režimą 
arba išlaikyti jau įvestą. Sovietai 
dabar laikosi Angoloje, Etiopijo
je, Mozambike ir Gvinėjoje O 
taip pat sovietų yra patarėjų 
įvairiuose "išsilaisvinimo" sam
būriuose Ir Afrikos komunistai 
nenori visai patekti į Maskvos val
dovų nagus, nes tada jie visai nu
stotų laisvės. Net ir Angolos prez. 
Neto buvo patekęs į Maskvos ne
malonę, nes Neto pirmiau šau
kėsi pagalbos kubiečių, kurie ne
galės visai užvaldyti Angolos. 

Afrikoje yra ir maoistų, ku
rie į Sovietų paramą žiūri labai 
skeptiškai. Jų supratimu, kinie
čiai neturi tokių apgaulingų 
tikslų, kokius turi ir vykdo Sovie
tai. Uganda ir Libija yra antiko
munistiniai kraštai, bet jie pri
ima Sovietų karinę paramą, ku-
n nukreipta prieš Izraelį. Yra Af
rikos kraštų, kurie priima ne So
vietų, bet kinų karinę ir ekono
minę paramą: Tanzanija, Zambi
ja, Zaire. Tanzanijos prez. Nyere-
re pritarė Sovietų dalyvavimui 
Angolos pilietiniame kare, o jo 
draugas — Zambijos prez. Kaun-
da tam priešinosi 

paramos, nes iš JAV negavo. 
Ir tik 1976 m. kovo mėnesį Sada 

tas panaikino su Sovietais turėtą 
draugiškumo ir bendradarbiavi
mo sutartį ir visai pasisuko į Va
karus. Ar visam laikui? Arabų — 
Izraelio karas dar nebaigtas, o 
tęsiasi tik paliaubos. 

Somali ja iš Sovietų t a i^pa t ga
vo ginklų. Bet kai Sovietai pra
dėjo ginkluoti Somalijos priešus, 
vykdydami "revoliucinę pareigą", 
Somalija išvarė Sovietus, kurie 
Berberos uoste jau turėjo savo 
karinę baze. 

Sovietai rėmė ir Zaire, kai tas 
kraštas vadinosi Kongo. .Pirmas 
Kongo ministeris pirmininkas B. 
Lumumba gyventojų buvo nu
žudytas, nes jis buvo komunistas. 
Jo vietą užėmė Mobuto Seko. 
Kai Seko ėmė remti Angolos anti-
komunistus, jo santykiai su Mask
va pairo. Sovietai kūrėsi ir Ivory 
Costa valstybėje, bet to krašto 
prezidentas F. Boigny Sovietų 
misijas iš savo krašto išvarė, nes 
ie ginklais rėmė jo kaimynus. 

Ateitis 
Per pastaruosius 20 metų So

vietų reikalai Afrikoje labai ban
gavo — kilo ir krito. Nėra jie nu
sistovėję ir dabar. Sovietų aktyvu
mas jiems duoda naudos. Jie ži
no, kad lašas po lašo ir akmeni 
pratašo. Jei vakariečiai bus pasy
vūs, Sovietai Afrikoje gali pa
naudoti ir griežtesnius veiksmus 
savo laimėjimams pasiekti T a i p 
Sovietai " tašo" Afrikos akmeni 
o vakariečiai žiūri 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE AP2YAL8* 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
8 

ST. DZffiAS * 

je laikos. Nebuvo išvengta taip pat vidinių, gal politi
nės ernigracijos sąlygose neišvengiamų, nesklandumų, 
Nežiūrint to, Vliko metai Europoje paliko Lietuvos 
istorijos lapuose neištrinamą ir dėmesio vertą pėdsaką 

Nauja Vliko prezidiumo pirm. sesijoj buvo išrink
tas J. Matulionis. Po dvejų metų (1957) Vliko pirm. 
tapo A. Trimakas, tose pareigose išbuvęs iki savo 
mirties 1964.22. Po to trumpą laiką iki 1964.10.3 apsi-
jungimo pirmininkais buvo J. Audėnas ir Bielinis. 

Pagal Berno susitarimą Vykdomajai Tarybai buvo 
numatytos ypatingos pareigos. Politinėms sąlygoms 
pribrendus, ji turėjo virsti Lietuvos egziline vyriausy
be, siekiančia tarptautinio pripažinimo. Tarptautinių į-
vykrų raida, tačiau, pakrypo nepalankia Sovietų pa
vergtoms tautoms linkme ir Taryba teatliko kitus, 
anose sąlygose įmanomus ir reikalingus, darbus. Juos 
vykdydama ji veikė autonomiškai: ji rūpinosi visais 
Lietuvos laisvinimo reikalais, palaikė ryšius su kitų 
tautų egzilinėmis institucijom, V. Vokietijos vyriausy
be Bonnoje ir okupacinių jėgų vadovybėmis. Jos ži
nioje buvo informacijos (spaudos ir radijo) tarnyba. 

Vlikui įsikūrus JAV buvo padaryta ir kai kurių 
organizacinių pakeitimų: įvestos metinės sesijos, ku
riose dalyvavo po tris atstovus ir tris antrininkus 
nuo kiekvienos grupės: skubiems reikalams svarstyti 
buvo sudarytas praplėstas prezidiumas (po vieną ats
tovą nuo kiekvienos grupės).Vliko sesija rinko trims 
metams trijų narių prezidiumą. 

Pirmosios Vliko sesijos JAV-se metu (1955.1X27) 
dėl nesveikatos iš pirmininko pareigų pasitraukė prei 
M. Krupavičius, jose išbuvęs nuo 1945 m. birželio 15 d. 
Jo kadencijos metu Vlikaa savo veiklą išplėtė, įvykdė 
daug reikšmingų uždavinių ir kartu išgyveno lietu-
vos rt<»T>riklfliisomvh£<> atstatymo vilčių m^*u ir tu vil-

apibOdlaU — inj suduaac tarptautinės paaeUeą žiaurioje rstlybė-1 rajuSių erupui atstove 

9. Jungimosi kelis 
Lietuvos pogrindyje Vilkas apjungė devynias po

litines partijas ir kovos sąjūdžius, gimusius jau ne
priklausomybės netekus. Vokietijoj 1945 m. Vlikan įsi
jungė dar Ūkininkų Sąjunga ir Ūkininkų Partija. Įtar
ta, turėjusi ryšių su naciais, 1946 m .iš Vliko buvo 
išjungti Nacionalistų Partija. Iškilus nesutarimų dėl 
asmeninių ir kitokių priežasčių, 1952 m. iš Vliko pasi
traukė Lietuvių frontas, 1955 m. — Tautinis Sąjūdis ir 
Laisvės Kovotojų S-ga. Tame laikotarpyje į Vliką bu
vo priimtas M. Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis (1954 
m.) h* Rytų Lietuvos Rez. Sąjūdis (1957 m.). 

Išėjimas i i Vliko trijų minėtų organizacijų skal
dė išeivijos poetinį — Lietuvos laisvinimo — darbą ir 
sunkino veiklą. Tikslas, kurio siekti Vlikas buvo su
kurtas,, atstatyti nepriklausomumą Lietuvą, reikalavo 
visų lietuvių bendros talkos ir darbų suderinimo. Išei
vijos daliai atstovaujančioms trims organizacijoms pa
sitraukus iš vadovaujančios Lietuvos laisvinimui ins
titucijos, savaime atsirado nedarnos darbuose, aštrių 
ginčų spaudoje ir dėl to visuomenės apatijos laisvini
mo darbų vykdymo atžvilgiu. Sugrąžinti pairusią vie
nybe ilgą laiką nesisekė, n o n pastangų susitarti buvo 
dedama. 

Tik 19*3.6.22 Kew Vortce twko vi«n WV» «vc»q. 

užuomazgą. Jame sudaryta speciali komisija: J . Puri
nas — pirm. (PLB atstovas) h* nar ia i : M. Brakas, V. 
Vaitiekūnas, B. Nemickas, St. Lūšys ir J . Audėnas, 
Po metų pasitarimų 1964.5.22) komisija darbą sėk
mingai baigė ir pasirašė protokolą, pagal kurį Vliką 
sudarytų: Atgimimo Sąjūdis, Darbo Federacija, Krikš
čionių Darbininkų S-ga, Krikščionių Demokratų S-ga, 
Laisvės Kovotojų S-ga, Lietuvių Fror.to Bičiuliai, 
Mažosios Lietuvos Rez. Sąjūdis, Rezistencinė Santar
vė, Rytų Lietuvos Rez. Sąjūdis, Socialdemokratų Par
tija, Tautinis Sąjūdis, Valstiečių Liaudininkų S-ga, Ūki
ninkų Partija, Ūkininkų S-ga ir Vienybės Sąjūdis; vi
so 15 grupių. Nelygaus pajėgumo buvo šios grupės, 
tačiau jos atstovavo daugumą politiškai sąmoningos 
lietuvių visuomenės. 

1964.LI.28-29 įvykęs apsijungusio Vliko seimas pa
tvirtino komisijos susitarimą, priėmė naują statutą, 
atsišaukimą į tautą ir eilę svarbių nutarimų Lietuvos 
laisvinimo klausimais. 

• 

10. Nauja Vliko struktūra 

Pagal naują statutą Vlikas veikia, kaip valdyba 
(vykdomasis organas), taryba (planavimo ir studijų 
sambūris) — po vieną grupės atstovą ir kaip seimas 
— po tris grupių atstovus. Valdyba sudaroma trejiems 
metams. Taryba renkasi kas 2 mėnesiai, seimas — kar
tą į metus. Šios struktūros Vlikas išliko iki šiol Vyk
domosios Tarybos, veikusios Vokietijoj, darbą perė
mė valdyba. Pirmąją apsijungusio Vliko valdybą suda
rė V. Sidzikauskas — pirm. ir nariai : J. Audėnas, K. 
Bielinis, B. Bieliukas, K. Čeginskas, St. Lūšys ir B. 
Nemickas. 1966 m. seimo metu, pasitraukus Sidzikau-
kui, nauju Vliko valdybos pirmininku buvo išrinktas 
JJC Valiūnas, tas paretea* t»*«tnąs iki šiol (1978 m . ) . 

davgs apaijungurui . — . . £B» ssngtaal 
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DETROITO 2INIOS 
(Atkelta iš 2 psl.) 

jos tunto adjutante. Dainuoja 
mergaičių chore ir priklausę spor
to klubui "Kovas" tiklinio koman
dai. Priimta į Wayne valst uni
versitetą Detroite, kur studijuos 
•gailestingų seserų mokslus. 

— Janina Mikolaitytė baigian
ti Redford Union gimnaziją. 
Priklausė National Honors 
Society. Gimnazijoje žaidė tink
linio komandoje. Lanko LB Det
roito apylinkės aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą, dainuoja 
mergaičių chore. Skautė ir pri
klauso sporto klubui "Kovas" 
tinklinio komandai. Studijuos me
diciną — Wesrern Mienigan 
universitete. 

•-.: t tr7&- į&cmhl Vjcįrtrc;, Jzc?s3pr.;-r 

naują sueigos datą •**• bsiandžto 
16 d. • ~-

— Ramoną Urbonaitė, bai
gianti C'awson gimnaziją. Pri
klausė National Honors Society. 
Gimnazijoje priklausė dailiojo 
plaukimo komandai, vienais me
tais laimėdama pirmą vietą Mi-
chigan valstijoje. Be to gimnazi
jos orkestre grojo fleita ir picok) 
ir priklausė gimnazijos orkestro 
drill team grupei. Skautė ėjusi 
skiltininkės pareigas. Dainuoja 
mergaičių chore ir šoka tautinių 
šokių ansamblyje — Šilainėje. Šį 
pavasarį baigianti LB Detroito 
apylinkės "Žiburio" aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą. Studijuos 
mediciną, Wayne valst. universi-
te. Detroite, kur yra gavusi Merit 
(Academic) Scholarship—stipen
diją. Laisvu laiku audžia tautines 
juostas. 

v ' - • -' . . . 

dės studijuoti buhalteriją, Mfcni-
gano universitete. 

(Bnsdampau) 
Jonas Urbonas 

DETROITE DAINA 
VĖL GYVAI 

Nors pavasario saulė ir tem
peratūros vis kažkur išslysta, bet 
pavasario dantų rr šokių vakaras 
jau čia pat. Vakaro rengėjai 
džiaugtasi 3d šiol parodytų strsi-
domėfrmtt vėl dainuojančiam 
Detroito ] " ' " ' " " • Šiais metais 
Bendruomenė atšventė dvide
šimt penktus veiklos metus ir 
koks laimėjimas mūsų visuome
nei, kad štai sukurtas naujas vie
netas 2 jau tik Amerikos kon
tinente ėmusių, augusią bet lie
tuviškai dainuojančių mergaičių. 
Sis jų vakaras tai pavasarinio at
gimimo bei lietuvio ištvermin
gumo šventė, šventė jaunimo vi
siems vis jaunai garvojantiems ir 
jaučiantiems! 

Vakaro meninė dalis, kariai 
kruopščiai repetuoja choro va
dovas muz. St Sližys, bus įvairi: 
linksma, liūdna, sentimentali, 
supinta su tautiniais šokiais, pa
pildyta muzikos iiistiumuentų gar
sais. 

Antrąją vakaro dalį paįvairins 
dovanomis. Visad dosni A. }any-
nienė padovanojo fiauttmuku pa
veikią, J. Matekūnas sutiko išdro-
žibėri" medžio varpas, o pirmąfj 
milijoną pradedančius dėti vilios 
šimto dolerių premiją, G. ir V. 
Palaikių ir R. ir A. Zotovų dova
na. 

Visi galės pasivaišinti ir šokti 
" Atžalynui" grojant 

Choro tėvų- komitetas kviečia 
detrnhiškstR ir vnus kaimynus 
lietuviškos dainos metpėfus ba-

j landžjo 15 di, 7 v a i į šį dama; ir 
šokių vakarą: Detroito mergai-

i čiu choro premjerą ir išleistuves 
i Damų švente Toronte. Choris
tės ypač kviečia drauges, draugus 
ir visą jaunimą: atertmfnkus, 
skautus, moksleivius, studentus, 

įšokėjus, sportininkus h* rečiau į 
parengimus ateinančius. 

D./ . 

DETRC4TT>SKACfrU V S K L A 

Gabijos skauHų sueigos 

Paukštytės, skautės ir prityru
sios skautės savo reguliarias suei
gas turės kas antras šeštadienis 
pradedant gegužės 6 d. Visos su
eigos vyks Lietuvių Kultūros cent 
TO patalpose. Jos bus po dvi va
landas. Gegužės 6 d. sueiga vyks. 
nuo 1 vai. iki 3 vai. popiet Visos-
kitos sekančios sueigos (gegužės. 
20 d., birželio 3 d. ir birželio 17 
d.) vyks nuo 10 va! iki K va
landos. Vasaros metui sueigos 
nėra pramatomos — jos bus sau
kiamos tik reikalui esant Visoms 
skautėms sueigose dalyvavimas 
yra būtinas. 

Vl-toji Tautinė stovykla 

VI-oj? Tautinė stovykla įvyks 
, l.m. rugpjūčio 13-26 dienomis 

Treasure Valley amerikiečių skau
tų stovyklavietėje netoK Spencer. 

.Massachusetts. Detroito skautai 
yra numatę išsinomuoti autobu
są kelionei į stovyklą ir atgaL To-
i? •• -*i—i : _ _«.«...;M« U « 

JJLS Orfjfet, Vladas Pauža (neda-
lyvavo}, ėr. Kęstutis Keblys, dr. 
Vytautas Majauskas, Jonas Urbo
nas, Algis Rugienius, Jorras Gai
žutis, Arūnas Udrys (nedaly
vavo)*, Vradas SSerris (susirgęs," 
nedalyvavo), Jaunius Gilvydis 
(nedalyvavo) ir Alfonsas Juška. 
Minutės susikaupimu pagerbtas 
LB apylinkės steigimo iniciato
rius velionis dr. Pranas Padalis. 

Algis Zaparackas, iškilus res
publikonų partijos narys, perskai
tė Michigano gubernatoriaus 
Willianao G. MHliken prokloma-
dfo kuri 1978 m. gegužės 2 die
ną skelbia lietuvių Bendruome
nės ir lietuvių diena Michigane. 
Irėmuotą ir įstiklintą proklama
ciją A. Zaparackas įteikė v-bos 
pujnįninkaL 

Programai vadovauti pradėju
si Janina Udrienė minėjimo da
lyvius supažindino su JAV LB 
valdybos pirmininku Algimantu 
Gečhi. Jis pakviestas tarti žodį. 

Po A. Gečio kalbos perskaity
tas senatoriaus Roberto Griffin 

i 5 p d . ) . 
limesnės žinios apie stovyklą bus 
praneštos vėliau. 

DMG 

DAR APIE LB 25-RIU METU 
SUKAKTĮ 

C L A S S I F I E D G U I D E 
> : • 

PaCKAGUB EXJ?KESS AG£2TOX 
MAMJA >X>S£IKT£xe 

SIUNTINIAI | UITUY* 
Voltai pageidaujamos seras rušiau 

prekes. Maistas iš Europos tmuOMn. 
2*Ok W. £0 St , CtUcaga, d . 

TEL. — WA 5-8TS7 

utmnimm— 
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A. V I L I M A & 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arta S78-3988 
lUIlIlIlIlIUIIIIIIIIUlUIIIIIUIIIIIIIIIItlIHIlI 

B E A l E I T A I B , 

KAIf HADUS 
Vidoje ir iš lauko. 

liaujas ccntr. oro vėsiaimaa. Nau
jas ^Hį+o -.acd. šildytuvas. Alumi-
nijaus "fascia". Visos sienos vidu$ 
"canvas". Daug kitų pagriaunu. 
S miegam:, valgomasis kamb., 
įrengtas rūsys, pttus garafmi. Tei
singai įkainuota — $46,906.00. 

REALTY* OO. 

93 !r tirt-

JL2> L I M A T E 

S * 9 9 * mBHafc 8»S 
G w BMyuMK. Mūr. garažas. Arti 

ir TalmaiL tenisą $81000. 

SIUNTINIAI f UCTNY* 
ir kitos tanaus 

NEDZINSKAS, 4665 Arcfcer Ave 
CKcago. 0L 606S2, tekf. 927-5980 

P L U M B I N G 

Kaip jau buvo rašyta, pamine-
ta LB Detroito apylinkės 25-rių 
mėtų gyvavimo sukaktis. 

Vaišėms nė valandą neužtru
kus, prie mikrofono scenos papė
dėje atėjo dabartinis apylinkės v 
-bos pirm. Alfonsas Juška. Kele- į 
tu žodžių aplamai lietuvių Bend 
ruomenę priminęs, korrkrer-iar pa
skelbė, jog Detroito apylinke bu
vo įsteigta 1953 metų balandžio 
12 ir kad šios dienos Srilmės 
skirtos jos sidabrinei sukakfiaL 
ITgiau A. Juška 
perskaitydamas šk> reportažo au
toriaus rašinį, pavadintą "įsis
teigė Amerikos Lietuvių bendruo, 

i - ' 

VoBini, virtuves sinkų ir vandens 
sfldytavų specJaHsta: virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. (Haas bloeks. Sinkos 
vąsezdital išvalomi elektra. Ga
lite kre^tis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

lUimiUHHI IHHHIHIHHI I I IMI I I I I I I I— 

M. A. i 1 M K 9 S 
3TOTABT PUBLIC 

DrOOMB T A S MtMVMM 
6SS9 So. Mi|il i, M . 164-7456 

Taip pat 

PtLTJETTBfiS P i 

— 6 kamlK. 2 &-
f»U6a 

•% I M * . 8 
rūbiniu. 2% mm% 9 

« i» 
H i 

69 * 
— po 6 
$S2£00. 

810,000 

NMsrbtas — VsrCaal 

REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

MA£QUErn% PARKE — 
MA21AU $40,609 

SERAPINAS — 636-2960 

• — 
•UBTOTOS ATSIMHHMŲ" 
Itadlj* VUaada Jaa virs 35 ra. tar-

-auąj* X«-c i*rmiQ, 2tor Tork. ir Con-
aectlijut Itattrviamat 

Kas SeStaaie-4 B O S 4 Iki 5 vai. po-
tat 11 mti\l> Btotles New Torke 

užtruko, ištisai]""«» *«•» ^ r - » «uo 7 w 8 -ai v a t 

V A L O 
KILIMUS 

j Baltijos ir Gabijos tuntų sueiga 

Pranešame, "kad Baltrfris ir Ga
bijos tuntų sueiga, Sv. J-urgio pro
ga, dėl jvykstahSos Chicagoįe a-
pygardmės sporto šventės, yra 
perkeliama iš" balandžio 23 d. į' 
balandžio 16 d., sekmadieni. Su
eigos dieną visi startai -unifor
muoti renkasi 10:15 vai. ryte prie 
Dievo apvarafes bažhySos, kur' 
išsirikiavus su vėliavomis bus da
lyvaujama 10:30 vaL šv. R6sio-
se. Tuo po pamaldų, 12 vaL, Lie-
tuvių Kultūros centro patalpose 
prasidės tuntų sueiga. Visiems 
skautams šioje sueigoje dalyva
vimas yra būtinas. Prašome visų 

Dr. MkflbM 9. Štokas 
1467 Starto Drtv* 

Moaauiaside, y. J. 07092 
fL I T M M (oode) 20i 

mene ir paskelbtą Detroito 2 - | gvt««arao taip pmt klausyti ztetu-
T̂ TTI clnm'iincp I Q ^ m . «»eTrže5- 7 •ttk*» taJtftrtnlii vstima&ų angltj kalba n i ų SKynuose lh»Oi m . g«guz»r i i / ^ t e o HaU tTnlr^retteto radijo sto-
Drause bei ?e«ružės 14 Nauiieno-Haai «*•» Jvasr Hrįou ss^ mes. 

" v . .& * -v, . . . ; _ - FM).- Flrmad. 7:30-«:*0 vai. vakaro. se. Iš rašinio paaiškėjo, jog pir-
niojon valdybon buvo išrinkti 
šie asmenys: (dr.) Vladas Bub- | 
lys, Alfonsas Nakas, dr. FeKcija 
Oišauskattė, dr. Justinas Pik5-
nas, Rožė Ražauskienė, Antanas 
Strazdas ir Stasys Širnolrūnas. 
Taip pat A. Juška perskaitfe » il
gesnę mažųjų raidžių inicialais 
sg pasirašiusio žinomo Detroito 
žurnalisto rašinio "LB Detroito 
apylinkės sukaktis" ištrauka. Ra
šinys paskelbtas š.m. kovo 31 d. 
Drauge. Jame kritiškai, tik labai 
abstrakčiai, labai prabėgomis ap
žvelgiama apylinkės veikla. 

įžanginio žodžio gale A. Juška 
perskaitė visų buvusiu; apylinkes 
pirmininkų pavardes, o Janina 
Udrienė prisegė kiekvienam prie 
atlapo po gėlę. Štai buvę pirmi
ninkai: Stasys Simoliunas; dr. Jus
tinas Pikūnas, Jurgis Mikaila (iš
vykęs, nedalyvavo), Česlovas Sta
niulis (išvykęs, nedalyvavo), Vy
tautas Kutkus (išvykęs, nedaly-

) • m 
JBVBTBre DABAB 

PARDAVIMUI 
Turime 4 motoras, labai gera

me stovyjeT kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina. Pirmų var
dai ir specifikacijos yra sekaačos 
1. W#r*Jngfcoo8e motor, S phsse, 
t$ h*~ 89 cvcie, 288-240 ¥ . 

1 tkntikb Motor, 1 pteae. V? HJ». 
98 e»«iBB, 220 V. 

S. Motor, S 
80eyele% 220 V. 

1 HJ*., 

4. Lo^fa A8» Lul«c<toB Motor, S 
• M P , 80 cydo, 289-240 V. 

". 

LB 5-9500 

O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldos ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8093 

uniiiuiiuiitiiiii 
įoc-į — 2t><% — 3»% pigiau 
už apdsaad*. a n o ntrnkM i r 
bUJo pas mus 

FRANK Z A P 0 L I S 
»2«»% Weri 

«^atoago, 
TeteC f*A 4-SS64 

t H A I T I S REALTY 

2951W. 63rd St. 438-7S7S 
BEVEKLY SBCTtgS, INDIANA. 
4 bedrooms, 1% taths (1700 sq. 
ft.) on 2 lota 4 bloeks from lake 
MJphigan. Full basement. New 
vinyl «irH«g, fornace and vator 
heater. Soms furnitare ingladed 
$45,000. CaJl Renard at OaJlaiaa 
Reaity. 218-808-4298. 

Rimtas Nanm 
^ - j - -^ - - — rarcBvinns 

2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sai patalpa. Daag priedų. Vtets Mar-
quette Fte. Aukšta kokybe. 2sma 
kaina. J 

ir garažas. Ceatr. oro Šildymas ir 
v&ininas. Galima tuoj paSOreti ir 
nupirkti už $28^80. Harąuette Pk. 

4 vienetų nttras Ir gvaito. Mar-
<ni6tte Parke. Nauja* gan Šildymas. 
Našlė atiduoda už $38300. 

8 kamb. labai moderno* mftra aav 
IDBS ant plataną sklypo, tĮsJufiifla 
Seimai žavingai gyventi. Arti 78 ir 
Kedzte. 83930O. 

Gražus status skhrpaa ir 

Jflh*. 1% anksto bHngaiow gimi
ningom šeimom gyventi Skubiai 
parduoda. Laf ormaci jai kreipsitės į 
Sjrhkk. 

SUROS 8; SON KEAIiTY 6 0 . 
TeL — 598-6686 

Bodraffts Reafty Co. 
pftetvakarr̂  

PASDorjrn AK pnarn 

. 

OV: 

TELEVIZIJOS 
ipalTotua * 

ttoreo tr Oro 

• lULfftAt Tf 
SMS W 890i S i ; ML T78-1489 

m 
ar •ortat apdrausti 

NAMĄ ABTOfeKLĮ, GYVYBĘ it 
•VEBCKTĄ aaatontoJ 

BALYS IUŪRAITIS 
4MB W. « M l « , 

PBOGOS - OPPORTCNrTIES 

įvairiu 
iriai Ii 

COSMOS PARCELS i 
SIUHTimAI ! UFTUVA 

saass. BEafated 9L, ChJcago. HL SOSOS 
SS&Ol W. «»th 8*., dricago, BL 

Tetef.: »aS-S787 — 

jis plačiausiai 
tuvių dietiradtis, g4 

aam. D R A U G I ; 

Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 
Tvirtas 2-ft andcita maras. 2 butai 

ir sakei biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nmrOcaflo ttt 
SSa500. Marąuette Parka. 

Yaidis Reai Esiafe 
26Ž5 Wtst Tltl »T99t 

T * 737-7200 ar 717483* 

PROVTNOJOJE PARDUODAMA 
TAVERNA 

%fą miegamų namas. 2 mas. gara
žas. Naujas tvartas. 1 akras žemes. 
Vienas savininkas per 28 metus. 24 
mylios į pietus nuo Joiiet. Jensy's 
>Tap, Route 1 — BOK 201, BraceviUe. 
A 93407 TeL 815 — 237-8330. 

-

D Ė M E S I O 

N O K I P I R K T I 

pirkti S kamb. bungakfflr,. 
1% aukšto arba 2-jų butų po 5 kamb. 
namo Marąuette Parke. -

Skambint 778-7KZ . 

T f B A l I f S O T I B Y 8 

TIZITniIŲ S0STKU9 

aal aandoja. Bet tinka Ir tisų tuo-

WAXTED — V V KAI 

•: • n" r- n • 

—' Stasys Erlingis, baigianrhr 
Cresfwood gimnaziją. Gimnazi-
jc^t tris metu? priklausė krepši
nio komandai. Baigė lituanisti
nės mokyklos aštuonis skyrius 
£r lolia krepšinį Detroito sporto 
klubo "Kovas" krepšinio koman
doje. Priklauso >kautų organiza
cijai, ktmoje būdamas pamėgoj 
medzto HroSinėjima, Jo mėgia-
mr*r* vtmratrrm, iuvavūaas, 
futbolas ir bowling. Rudenį prar 

The Magnificcnt Marriott b r i n g s \ 
jobsto the Magnificcnt Mie. II 

soc. IN tha Orand BaHroom, any onaotS >vftauf>nta. 1214 woiaa, or avtnbi 
rawr you fW youra««. youl find your \0b at tw MvĮtafrtottto ba moratiaa 
of Mfa. . wftara work and tssmwo'k are fun. And wrwtharyoua9non FULL 
* t^l^*«į įg^acomDarythatc»fss—acompsny tfi9piowaal««l 

i and W êf •Hcaaent bansnia l»e: 
• tyaJUnt Staru no Sa I ary • Blood Bank 
• y k j j s s v s • Group Tarm Life 
• H V M S I aod Wt.fara • Stock PurchiM Plm 
• Crmįį UfUon • 2 WMks Vacatkm aftor 1 f89f 

WTRE MIRING Hgm FOR OUR MAY OPEHING! 

• 
• 

— w • Į T i i i r m rr - T U 
• i 

• Tjrrnjrv 
SSJ}?vla WE W1LL TRAM'hmGHT BEGINHBISf 
mrvtmpinsoH DAILY 9 AJH-* PMU 

MARRIOTT EMPLOYMENT CENTER 
(1/2 M99k EMt e i Mtehigar) 

***** Oommmm, *w**«rW 
- • • 

BUTAS MTAMI REACH, E L A 
už priežiūrą 12 apart. namo. 

P.O. B O T 144S4. N. Palm Beach, 
Fta. SS48d. TeL 3B&-639-7797. 
iSffinisBIIIrlll I I I I I 8 
.- — : : 

O L E A N I N G L A B I 
¥tSi time. Efcs. ftoobie. B«ne-
fits. Mnat have own transpor-, 
ta*k>n. Furnitare store located 
m LaGranfre. Mušt speak S3as-
ML CAUL 482-9109. 

GIRL FOR 
GENERAL OFFICE WORK 

Pteasant Offir^^Typing Recfd. 
BIRmg Herpful. Loop Location. 

C & O FLOKIST 
CAIX243-58?5 

MECHANIC 
-n-

i 

llost have own tools. Mušt be «x-
ptiicuMd aB sround man. Good. 
saiary. Paki vscuUons. PraAt shaiuiy 
ftea and aasdiesi pian. 

\ SPRING M A K F * TRUNKF. 

XSzpert< 

,. :-• 

w| O 

,ca4 or W 1 1 J J TRAIR' T^uut 
• Vti&aaiosl ^|Mbia» £ook~ 
Opjor tuBi ty to tH-aia c»r©er 

ia S E W Airr OF jrptu^o MAKINC. 

Manufuctuitif. WIM^ TRAIW n t̂mli-
flet »>flK«i ttt mpfctty cxprai<fnr tw- . 
AnaaRL OOOB PAT. Pnafi* Sbirtn^. 
Maay Comya&y BenefUn x 

JL r. 

mt>B BESIT 

M 8|88iiTliį. uua ^ a . S M * 

For reat — Gardaa s*L a 
IJM|[. 2 bsdraia. Heate*. 4^uka 
Prrfeged. ifo j**a. to» 09 našta, 
via 7Sr4 A Csd>» ri5L CsTl af ter 
T p- tn. 7T!8»356T 
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DETROITO MOSU KOLONUOSE 
Waterbury,Conn. 

(Atkeltais 4 psL). 

sveikinimas ir PLB v-bos pirm. 
Borniaus Nainio laiškas. Žodžiu 
sveiBho trys ašmenys: S t Šfmo-
hunas (karių savanorių, karių ra-
movenų ir Dloco vardu); fonas 
Švoba (Lietuvių tautinės s-gos 
Detroito skyriaus vardu); Kristi
na Daugvydienė (birutininkių 
vardu). Paminėta, kad gauti 
sveikinimo laiškai iš CMcagoJe 
LF posėdyje dalyvaufančio Vyt 
Kutkaus, Baltijos ir Gabijos tun
tų skautų vadovybių ir Detroito 
ateitininkų vadovybes. 

A. Gečio kalba 

Nors buvo įpinta į akademinės 
dalies vfdur], Bet noriu ją atski
rai jjaminėti ir trumpai pako
mentuoti". JAV LB v-bos pirmi
ninkas glaustai priminė, kuo 
mus kiekvieną įpareigoja Lietu
vių Chąrta: **likti lietuvių visur 
u- vidada, geąbtf lietuvių kalbą, 
kurti .lietuvišką šeimą, puoselėti 
tautinę kultūrą, ginti ir išlaikyti 
nepriklausomą Liėnivos valstybę, 
remti lietuvišką mokyklą^ pri
klausyti lietuviškom draugijom, 
palaikyti lietuvišką laikrašti bei 
knygą, branginti savo tautos 
praeitį bei papročius, ugdyti tau
tinį sondarumą, būti lojaliam gy
venamajam kraštui". Toliau prT-
minė, kad per 25-rius metus LB 
atliko daug ir didelių darbų. Kai 
kuriuos, pačius didžiuosius, iš
skaičiavo. Priminė ir tai, kad nie^ 
ko nėra tobulo, tad rie LB nėra 
tobula. Apgailestavo, kad ne visi 
randasi po Bendruomenės stogu, 
cįĮ. kai kurie dargi tebėra Bend
ruomenės atžvilgiu' negatyvus. 
Sakė, kad konstruktyvi opozici
ja rie tik Bendruomenei neken
kia, bet ji ir reikalinga. "Opozl-
ją demokratiniame gyvenime lai
kome normalia apraiška, taigi 
ją kviečiame savo kritiką grįsti 
faktais bei kor^ruktyviais sfuly-
maTs, ne prasimanymais, ne de
magogija Bei" insinuacijom, ne 
dirbančių žmonių Bei institucijų 
diskriminacija. 

Kalbėdamas apie Detroito apy« 
linkę sakė, jog ji per 25-rius me
rus buvo gyva ląstelė Lietuvių 
Bendruomenės organizme" ir 
kad ji yra nemaža nuveikusi. Gė
rėjosi nepailstančiais mūsų vei
kėjais, kurte paaukojo tūkstan
čius valandų savo laisvalaikio. 
Baigdamas kvietė gerbti kiekvie
ną lietuvį, remti laisvinimo veiks 
nius, organizacijas, parapijas, 
meninius vienetus, mokyklas, 
spaudą, LB vienetus, nes visa tai 
esą dalis Lietuvos. 

Taf gana apytikslė A Gečio 
kalbos santrauka. Kalbos, kuri, 
kaip matome, buvo labai pozity
vi ir kondensuota, teužtrukusi 
tik 11 (taip, vienuolika) minu
čių. 

Mėnvrik propdma 
• ' . •• • • 

JT tėsftesė vos pusvalandi, bet 
buvo spalvinga ir jaunatviška. 

Pranėšėfaf Aidai Petersonaftei 
paskelbus kas h* ką atliks, scenoje 
pasirodė dvi kanklininkės — Kre
tiną Veselkaitė ir Asta Šepetytė. 
Po vieno skambaus dalyko, prie 
jų prisidėjo dar dvi kanklininkės. 
Ta? fesa2 VėseftaTte ir Afda Petef-
sohafBt P&kamBirio du kurmius. 
Pabaigai atėjo vadovė Danut? 
Petioaienė, Detroito fiėfuvnf m* 
giam* dainininkė. Ketverių kank
lių akompanimentu pagražinta, 

AUKSINĖS SUKAKTIES 
1VGNĖPMO ŠVENTĖ 

Balandžio 2 d. Waterburio Sv. 
Juozapo parapijoje įvyko rie eili
nė šventė, — tą" dieną" atšvęsta 
kuri. Jono Ruokio 50 metų kuni
gystės sukaktis. 

Sukaktuvinė šventė pradėta 4 
vai. p.p. su procesija prie alto-

"Pas močiutę augau" dainelė so
listės buvo puikiai sudainuota. 

Karolis Balys deklamavo du po
ezijos kūrinius: Alfonso Gied
riaus "Nemunas ir. jo intakai" ir 
Maironio baladę "Jūratė ir Kasty
tis". Abu dalykus K. Balys dek
lamavo puikiai interpretuoda
mas, p "Nemunas" buvo dargi 
staigmena, niekada Detroite ne
girdėtas _ kūrinys. _ 

Scenoje išvydome spalvingąją 
Galinos Gobięnės Šilainę Atjau
nėjusią, šypsančią, vikrią, gerai 
lygiuojančią. Taurai Zarankaitei 
papasakojus ką šoks, pirmasis 
šokis buvo jaunųjų, moksleivių. 
Čia akordeonu grojo Linas Oren-
tas. Antrąjį šokį atliko vyresnieji, 

riaus, kur jubiliatas kun. J. Ruo
kis atnašavo koncelebracines 
.Mišias (5 kunigai), dalyvaujant 
apie 20 kunigų ir esant pilnutė
lei bažnyčiai parapiečių. Atitin
kamą" pamokslą pasakė kun. Jur
gis Vilčiauskas, iškeldamas nuo 
jaunystes iki šiol jubiliato asme
nį, kaip rūpestingo kunigo pasi
šventimą, o parapfečlams" primi
nė, kad; jam dar džiaugsmingiau 
būtų šiandien švęsti primlcijan-
t6" negu jubiliato iškilmes,, saky
damas, kad paskutinė primicija 
šioj parapijoj buvo prieš 9 metus, 
kai vyskupas V. Brizgys įšventi
no kun. Ant. Saulaitį. 

Mišių metu muz. J. Beinoriaus 
vedamas choras giedojo lietuviš
kas mišias> o J. Brazauskas atli
ko solo Marijos giesmę, kas pa
pilde šventės iškilmingumą: Mu
zikas kuri. V. Budreckas po lekci
jos skaitė ypatingą maldą" su vi
sų dalyvių giedamu atsakymo. 
Mišių metu auką nešė prof. A. 
Aleksis su žmona Marcele, J. Sa-
rrioška, J. Ambrazaitis ir V. Ger-
vičkas. 

Tuoj" po mišių, visi dalyviai 
buvo pakviesti f erdvią mokyklos 
salę, kur vyko Jubiliato pržėmi 

kelią. Vyskupo V. Brizgio, prel. 
V. Tulabos, kun. A. Stasio 
(mokslo draugo) ir kitų atsiųs
tus sveikinimus perskaitė pats va
dovas kun. J. Vilčiauskas. Kuni
gų Vienybės vardu sveikino pirm. 
kun. Z. Smilga. Po to sekė L. 
B-nės, ateitininkų, jaunimo (įtei
kė medaus- ąsotth' parapijos cho
ro ir LMKF klubo atstovų sveiki
nimai ir linkėjimai. 

Prel. Pr. Juras, kun. VI. Bud
reckas ir kun. J. Gasiūnas savo 
tartuose žodžiuose pasidžiaugė 
su pasigėrėjimu pagerbimo šven-
tej nes gausu parapiečių. Suma
nus parapijos vadovas kun. J. 
Vilčiauskas savo tauria patrioti
ne siela visus darniai jungia Die
vo garbei ir Tėvynės labui. 

i X . . . _ * _ mm 

Koncertinę dalį atliko sol. M. 
Gelbogienė, sugiedojus Ave Ma
rija, Pani-s Angelicus ir itališkai 
— Sorento, akompanuojant jos 
dukrai, pianistei- Jody. Visi malo
niai buvo nuteikti, kai klebonas 
pranešė, jog popiežius suteikia 
kun. J. Ruokiui apaštališką pa
laiminimą IT prisiuntė labai gra

žu pažymėjimą, kuris Čia pat ir 
buvo jam įteiktas. Baigus sveiki
nimu, sukaktuvininkas kun. J. 
Ruokis išreiškė savo gilią padė
ką kleb. kun. J. Vilčiauskui, vi
siems atvykusiems kunigams, vi
siems sveikinusiems bei daly
viams ir visom darbščiom šeimi
ninkėm už taip gražiai jo ilgų 
metų kunigystės darbų įvertini
mą; Iškilmės baigėsi chorui ir vi
siems dalyviams sugiedant dar 
sykį ilgiausių metų! 

Prie šios šventės paruošimo 
kun. J. Vilčiauskui savo darbais 
talkino parapijos choristai, ypač 
Jvilė Puodžiukaitienė, kuriai tal
kino O. Pakalnienė, R. Pakalny
tė, M. Laureckienė, N. Kanapkie-
nė, A Raugalienė, M. Marūnie-
nė, T. Igaunienė, D. Uogintienė, 
A Levanaitė, Altoriaus dr-ja M. 
Fortier, Moterų s-ga — B. Kar-
pavičienė ir Liet. Moterų klu
bas. Sceną simboliškai ir skonin
gai dekoravo V. Vaitkus. 

Tegu išsipildo visų lainkėjimai 
Jubilijatui dar daug saulėtų die
nų jo ateities gyvenime. 

K.Č-nė 

studentai. Juos akordeonu lydėjo Į m a s s u v a i š ė m i s . Netoli 300 as-

& i i . _ i 

Rimas Kasputis. Trečiasis šokis 
vėl buvo jaunųjų, o visi.kiti — 
vyresniųjų. Kai paskutiniuoju bu- Ruokis su būriu kunigu buvo at-
vo šokamas malūnas, kartu "šo
ko" jau visa publika, į taktą plo
dama. Kai šokėjai iš scenos din-
£0, plojimai dar ilgai nesiliovė. 
Taip publika buvo pasiilgusi Šilai 
ries, gyvuojančios porą metų il
giau, negu pati Detroito Bend
ruomene t __ . 

G., Gofnenė; jos padėjėja* Rus
nė Baltrušaitytė, Danutė Petro
nienė, Karolis Balys, Rimas Kas
putis ir Linas Orentas apdovano
ti gėlėmis, kaip anksčiau apdova
noti visi buvę LB pirmininkai. 
' t Minėjimas užbaigtas Tau
tos himnu. 

Alfonsas Nalcaš 

fcUI/TDBOSJKLUBO N A $ I Ų 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Lito lietuvių kultūros kiti 
bb nariu, metinis susirinkimas 
Saukiamas šių metę balandžio 
16 d Sv. Antano parapijos mo
kykloje 12 valandą. Klubo val
dyba kviečia' ne tik narius, Bet 
taip pat klubo veiklos rėmėjus 
be! svečius; norinčius pftotf į 
Klubą. Efcrboftvarkėje numatyta 
vaidybos ir revizijos pranesl-
mai, pasisakymai Č& praneši
mų, naujos valdybos bet revfcd-
jos rinkimai, Klubo 25 metų 
veiklos mliiėjimo aptarimas ir 
k t A. Musteikis 

menų susėdo prie gražiai papuoš
tų stalų, kur netrukus kun. J A. A. 

lydėtas ir užėmė vietas prie rū
tomis ir pavasarinėmis gėlėmis 
papuošto garbės stalo. Jubilia
tams kun. J. Ruokiui,. kun. V. 
Budreckui ir kuri. J. Gasiūnui bu
vo prisegtos baltos gėlės. 
įt Šios šventės sumanytojais ir jos 
pravedėjas kleb. kun. J. Vilčiaus
kas pradėjo malda ir visiems su-
•giedant ilgiausių metų. Po užkan
džių kun. Vilčiauskas .pristatė 
kun. Joną Gasiūną, atskridusi iš 
:Floridos, ir kun. Vladą Budrecką 
iš New Yorko, irgi švenčiančius 
50 metų kunigystės sukaktis. Po 
to supažindino ir visus kitus 
kunigus, sėdėjusius prie garbės 
stalo: prel. Pr. Juras, prel". Vyt. 

.Balčiūnas, kuri.. W . Vičas, kun. 
•St Yla, kvau. V Cukuras, kun. 
J. Gasiūnas, kuri. VI. Budreckas, 
kun. Z. Smilga, kun. St. Raila, 
kun. 0. Grigaitis, kuri..J. Grigo
nis, kun. J. Grabys, kun. Vyt. 

?ZakaraS, kuri V. Pikturna, kun. 
Juris Pudans kun, . Pr .Karvelis, 
kuri. A. E. Gradeckai, kun. R. 
Jūškauskas,. kuri. P. Sabulis ir 
-prof. A. Aleksis su žmona. 

Dalyvavo kaip svečias iš Put
inamo dr. Juozas Kriaučiūnas su 
žmona. Jis prieš porą savaičių 

/ 'Drauge" buvo išsamiai aprašęs 
kun. J. Ruokio nueitą: gyvenimo 

: 
S r a u (PAUKŠTA) BELUN5KI 

Gyy. Mbmence, m., o angsčiau Chicagoj, Town of Lake. 
Mirė baL 11 <L, 1978, 8:05 vai. vak.( sulaukus senatvės. 

Ginjė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 68 m. . 
Pasiliko didėliame nubudime duktė Eether Ostrowski, žen

tas Ted, sūnus Ernest, 2 anūkai Thea Etoeislreiter su vyru Fred 
ir Wiffiam OstrowsId su žmona Kathleen, 3 proanūkai, 2 sese
rys Josephine Lukošius ir Anną Norucevidius, brolis Stanley 
Mockus su žmona Prane, kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Velionė buvo našlė a a. Bruno Befunski. 
Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post Nr. 271 ir gv-

Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai. 
Kūnas bus pašarvotas ketv., 6 vaL vak. Eudeikio-Daimid-

Gaidas koplyčioje, 4605 S. Hermitage Ave. 
Laidotuvės jvyks šešt., bal. 15 d: iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta j Sv, Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje fvyks 
geduUngbs pamalpds už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta"! Sv- Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NnHfidę: Duktė, sūnus, žentas, ^»"fa^ ir proanūkai 
Leid. direkt. G. Daimid ir D. Gaidas, teL 927-174L 

• 

Tik per gyvenimą žmogus 
Gali pasiekti amžinybę. 
Gyviems bendrauti su Tavim 
Telieka tik malda. 

A.f A. 
PEARL M.PEHRJS 

URBANArre 
-

Gyveno Chieago, Illmois. t 
Nfir« bal. 12 £ , 1978, 6 Y«l r^U>, sulaukus 81 m. amžiaus. 
Gitn* Lietuvoje. Marijampolės apskrityje. 
Amerikoje išgyveno" ft'nv M.1 • • 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukt? Peart Pontillo, žentas J<-

seph C^ Sr„ anūkas Joseph C. rSontillo. Jr., ir kiti gimines, draugai 
IP- psl|tuunk . . ,«._„ _ 
... Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 va!, popiet Vasaitis-Butkus kop

lyčioje, 144Č S. 50 Ave., Cicero. . . 
Laidotuves jyyks p«ftta<U baj.,1* Č. 15 koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydau i Sv. Antano * parapijos bažnyčią, kurioje Jyyks gedu-
Ungos pamaldos už velionės stela. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

SuolHrdžM kviečiame vtsus: gimines; draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

A. A 

Reginos Srnigcycytcs-Hillenbrand 
Mirties metinės bus prisimenamos su sv. Mišių atnašavimu. 
Balandžio 15 &, Šeštadieni, 10 v. r. Prisikėlimo parapijoje, To-

ronto, Ottt. . . . . . . i . 
Balandžio 16 d., sekmadieni, 9 vai r. Dievo Apvaizdos lietuvių 

parapijoje, Southfleld, Mlch. «yJi^W ^^„ 
Balandžio 16 d., sekmadieni 1 vai. p. p. Roty Name bažnyčioje, 

Gulfport — St Petėrsburg, Florida. 
Kviečiami draugai ir pažįstami dalyvauti ir prisiminti savo 

maldose. , „V,_. .. . ^ ^ ^ - ^ 
Nuliūdę; tėvai A. A Smlgetskiai duktė Da» Clečturaltė, vyras 

Jan Hnjenbrand, sesuo Loreu Murmuskieiiė su šeima. 

Nuliūdę: IMA, laitas ir l i C i f 

Lak direkt VasaMs-Budfai ~ T«L 

Mūsų sąjungos narei 

A. t A. ONAI KRYŽEVICIENEI-MOCKAITEI 
mirus, jos GIMINĖMS, artimiesiems draugams bei 
pažįstamiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Lietuviu Pensininku Sąjungos Chieagoįe 
Valdyba ir įtariai 

E U D E I K I S 
LMD0TŪYIŲ DIREKTORIAI 

00YYDAS P. GAIDAS Ir GERALOAS F. DAIMID 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 U. CaJHmla AVMHM 

Tekfoiud U 3-0440 b U 3-9852 
460547 Stufli H t m r t o Avamt 

Telefonas — TArdi 74741-2 

X**3L 
nM, 

. 

• 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN/ME. 

'. 
Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL 737-8600 
Tet 737-8601 

PETKUS < 

T I V 

MARĈ JETTB FUNERAL HOME 

1418 
71 St. Tai. GRevtahlll 
50tt Ava, Cleart TOvmbaH 8-2108-1 

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
UafuviM UfatotMvit Dlraktarlf Asociacijos Bartai 

AKTAIMS M. mum 
TOMAS Ir LA8HY1AS U8ARA0SKAS 

SSt7 90. UTTJAN1CA AV*. TteL TA»dį T^4ftl 

STEP0MAS C. LA0K (U0KAWICZ) 18 SOROS 
2814 W. 23rd PLACE 
2424 W. 69Hi STREET 
11628 SovUiwest ffiglmay, Palm m 

Vlnįaia 7-4672 
TeL REpublic 7-121S 

WL teL 9744410 

•fTUAS OtaiNAS 
4S48 SO. CAUFOltm* ATS. TeL LAfsyette $^572 

JOMIS r. ftODMIN 
SS19 SO. UTT ANICA AVE. TeL Y4jds 7-US8-S9 

tOVILAS k RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STSfET TsL TAttt 7-1911 

VASAITIS - 80TK8S 
144S SO. b*h AVE, D J , 1U. 

• 
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis. 1978 su balandžio mėn. 13 

x Prof. Stasys Petrulis, dės
tąs Indianos universitete muzi
ką, gavo daktaro laipsni, pa
rašydamas disertaciją trijų 
naujųjų kompozicijų ir nagrinė
damas jų atlikimo techniką. 
Jo tėvai Elzė ir Stasys Petru
liai gyvena La Grange, Ui Tė
vas yra vaistininkas ir talkina a n ^ u i * "Vaiva" atliks 1 
Iferriet Lescauskaitės vaistinėj{mą ^ nuotaikingą "Muzikos 

garsų" programą Lemonto li-

X Leokadija Saboniene, seno-1 

šios kartos žymi muzikė ir bu
vusi ilgametė Šv. Juozapo par. 
vargonininkė So. Chicagoje, da-; 
bar gyvena pas savo dukrą Ka-; 
lifornijoje ir sveikina visus savo j 
pažįstamus Chicagoje iš Misa 
Arizona, kur leidžia poi'sio die- \ 
nas pas savo brolį ir brolienę j 
Anna ir Robert Sherman. Ji 
persikėlė į naują vietą ir jos 
dabartinis adresas yra: 165! 
Bernardo Ave., Apt. 33, Sunny- j 
vale, Calif 94086. 

X Muziko Fausto Strolios va
dovaujamas studentų vokalinis 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VAUTYMSE 
Amerikos Mokslo paian-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

CHICAGOS VANDUO 
Inkstų specialistai balandžio 

26 d. susirinks Chicagon svar-
gos akademijos (AAASi žurna- t ̂  į m i e g t o v a n d e n į de_ 

Bridgeporte. 
X Pasaulio Lietuvio Bendruo

menės kontrolės komisija šiuo 
metu tikrina įvairias iždo kny
gas, kad galėtų pateikti savo 
pranešimą Pasaulio lietuvių 

tuarnstinės mokyk'os pavasario 
baliuje gegužės 6 d. 

X Vakaronė Jaunimo centro 
reikalais įvyks šį penktadienį, 

Bendruomenės seime, kuris į balandžio 14 d., 7:30 vai. vak. 
|vyks liepos mėnesio pradžioje 
Toronte. Antras kontrolės ko
misijos posėdis buvo trečiadie
ni, balandžio 12 d., komisijos 
pirrnininko Vaclovo Kleizos na
muose. 

X SoL Vanda Stauldcnė, ba
landžio 1 d. koncertavo Los An
geles, kartu su akordeonistu 
Ąžuohi Stelmoku atliko skautų 
baliuje programą, kuri visiems 
labai patiko- Baliuje dalyvavo 
per tris šimtus žmonių. Sekan
čią dieną, balandžio 2 d., abu 
menininkai beveik tą pačią pro-

kavinėje. Visi kviečiami Jauni 
rao centro labui susirinkti ir 
padiskutuoti-

X Chicagos liaudininku vi
suotinis metinis narių susirin-
kimas įvyks balandžio 16 d.. 2 
vai p. p. Evangelikų reformatų 
salėje, 5230 So. Artesian Ave. 

X rršulė Skrebutėnas, ilga-

LB Detrcito apylinkės žiburio aukštesniosios ir pradinės lituanistinės mokyklos mokytojai. Sėdi iš kairės 
j dešinę: Valerijus Gražulis, kun. Viktoras Kriščiūne vičius. Danutė Doveinienė, Danute Jankienė — vedė
ja, Angelė Bajalienė, Pranas Zaranka ir Marija Jankauskienė. Stovi: Saulius Jankauskas, Stasė Sma'ins-
kienė, Jurina Rugienienė, Dalia Rackienė, Vanda £epetienė, Dalia Gilvydienė, Eleonora Grigaitienė ir 
dr. Adolfas Darnusis. Trūksta Rimo Kaspučio, vėliau įsijungusio į darbą, Broniaus Jasevičiaus ir akorde
onisto Vytauto Petrausko 

x "Tegu "Dra^Igas,, mane 
nuolat lanko — aš jį remsiu 
tiek, kiek leis išgalės" — rašo 
mums Stasys Balsys iš Brook-
lyno, N. Y., siųsdamas prenu
meratos mokestį ir 19 dol auką. 
Jis skelbiamas Garbės prenu
meratorium. Už linkėjimus ir 
auką dėkojame. 

x Aukų po 4 doL atsiuntė: 
Moti 3jus Karaša, Juozas Beke-
ris, Ona Kovienė, A Paulaus-metė dienraščio "Draugo" skai

tytoja ir rėmėja, yra įsirašiusiĮ kas, V. Z. Viskanta, Mikas Kli-
į Marijonų bendradarbių garbės mas; 1 dol. — J. Žemaitis 
nares. Ji taip pat stambiomis Visiems dėkojame. 

£»;**"•: • 

aukomis remia ir kitas lietuvių 
gramą pakarto jo parapijos* salė- j katalikiškas įstaigas, 
je. Ir Čia dalyvavo nemažas 
skaičius lietuvių. Su damininke 
į Los Angeles buvo nuvykęs ir 
jos vyras arch. J. Stankus. 

X šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų Chicagos apskr. 
vakarienėj, rengiamoj balandžio i 
23 d. Nekalto Prasidėjimo par. 
salėje, dalyvaus Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios, ir Vyčiu Šokių grupė, 
vadovaujama F. Zapolio. 

x •Audra" kviečia. Jauni
mas, nuo septinto skyriaus, ku
rie norėtų dalyvauti Dainų 
šventėje Toronte, yra kviečiami 
prisijungti prie jaunių choro 
"Audros". Repeticijos, vado-

x Pranas Gasparonis, žino
mas skulptorius, Los Angeles, 
Calif., atsiuntė prenumeratos 
mokestį, auką ir malonius svei
kinimus. Ačiū 

X Bronius Gudinskas, nuo
širdus skaitytojas Simboe, Kana 
doje, atnaujindamas prenume
ratą atsiuntė ir 12 dol. auką. 
Labai ačiū. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

vaujamos muz. F. Strolios^ vyk
sta trečiadieniais, 7—8 v. vak., 
Jaunimo centre. 

x Viktorija Kucaite (ne Jo
lita Kriaučeliūnaitė) vadovaus 
Eugenijaus Kriaučeliuno vardo 
janimo premijos įteikimo iškil
mėms ateinantį sekmadieni, ba
landžio 16 d., 3 vai. p. p. Jau
nimo centro kavinėje. Premija 

Pli$ vicepirm. švietimo reikalams 
J. Kavaliūnas kalba lietuvių tauti
nių Jokių vadovų suvažiavime Chi
cagoje Nuotr. P. Maletos 

X Lietuviškų knygų išparda
vimu "Drauge" atpigintomis są
lygomis pasinaudodami, už di
desnę sumą įvairių leidinių už
sisakė: Jonas Prunskis, Beat
ričė Mikėnienė, Valerija Valiū-
niene, Donelaičio lituanistinė bus įteikta pereitais metais ge-

riausiai pasižymėjusiam lietuvių ™*&* J^T mokyt. D. Bmdo-
kienę), Sofija Jonyniene, Vik
toras Veselka, seselė Mercedes, 
Bronė Variakojienė ir kiti as
menys 

x 

reprezentacijoje jaunuoliui — 
stud. Viktorui Nakui iš Wa-
shingtono Įėjimas visiems lais
vas. Kviečiamas ypač jauni
mas. 

x Vitas Karianskas, žinomas 
čikagiskis, savo laiške išreiškė 
pasitenkinimą dienraščiu, atnau
jino prenumeratą ir nuo šešių 
šeimos narių — skaitytojų at
siuntė 17 dolerių auką. V. Kaz
lauskas skelbiamas Garbės pre
numeratorium. Nuoširdžiai dė
kojame. 

Kriaučetiunų Vardo Mon-
Mokyklos MA21TKVS 

BALIUKAS įvyks balandžio 21 
d., penktadieni, 8 v. vak Vyčių 
salėje. Gros Neo-Lituanų or
kestras. Bus šaltas bufetas. 

(pr). 
X NAMAMS PIRKTI P \ -

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federa) Savtnga, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-T74T f* > 

x 1978 m. kettonrą I Vflnto 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių KieJą, 6557 
So. Talman Ave., Chicago. m. 
ąnten **w 7x7.1717. <r>r.\ 

X Reikalinga raitininke — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago, 

847-7747. (sk,). 

X VL VDčinas, Racine, W!s., 
maloniu laiškeliu užsisakė 
"Drauge" lietuviškų knygų už 
30 dolerių ir atsiuntė 10 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Lemonto lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto rengia
mas tradicinis pavasario balius 
įvyks gegužės 6 d., šeštadienį, 
Sts. Constantine and Helen grai
kų parapijos salėje, 11025 So. 
Roberts Road, Palos Hiils, Illi
nois. Linksmą programą atliks 
muziko Fausto Strolios studen
tų vokalinis ansamblis "Vaiva", 
šokiams gros Algio Modesto 
Neo-Litbuanų orkestras, bus 
skani vakarienė. Vakarą nuo
taikingai praves aktorė Julija 
Cijūnelienė. Visi norintieji sma
giai praleisti šeštadienio vaka-
ką, turi skubiai rezervuoti vie
tas ir stalus pas tėvų komiteto 
pirmininkę Rasą Šarauskiene 
tek*. 963-5827. Kvietimai po 
1250 dol., studentams — 7.50 
doL (pr.). 

x Gerame Lisle, VL rajone, 
parduodamas gražus 3-jų mie
gamų namas. Valgomasis, šei
mos kambarys, V/2 vonios. 2 
mašinų garažas. Kaina 67.500 
doL Jura Gvidienė (broker), 
teL 8524817. 

X Leopoldas Kupcikeviėius, 
žinomas čikagiskis, prie prenu
meratos mokesčio pridėjo 10 do
lerių auką. Nuoširdžiai dėko
jame. 

X Jonas Skladaitis iš Phila-
delphijos aukojo 9 doL Ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 5 dol. — 
Walter J. Happ; 3 doL — A 
Kaušpėdą; po du doL — B. Le-
sevičiūtė, J. Gierštikas, Zina 
Vyšniauskienė, 1 dol. — St. Va
laitis- Visiems dėkojame, 

x Po 3 dol. aukojo: Ruth 
Asa, Ig Alimas, Ad. Jaras; du 
dol. — P. Levulis, J. Stonkus, 
J. Liutkonis, Z. Budelskis, Cla-
ra Gečas, A Paškus, Adelė 
Margevičienė, J. lietuvninkas, 
Jonas Prunska. Visiems malo
niai dėkojame. 

x Gausiomis aukomis skai
tytojai stiprina dienrašti. Po 7 
dolerius aukojo: 

Domas Slavinskas, Hamilton, 
Stasė Kowbell, Kanadoje, 
Elžbieta Anužienė, Chicago 
Visiems maloniai dėkojame. 
x Aukų po penkis dolerius 

atsiuntė: 
Antanas Pocevičius Omaha, 
Kazys Jankūnas, Lodi, 
Irena Ulpienė, Dorchester, 
Anatolijus Čepulis, Chicago, 
M. Jokūbaitė, New Haven, 
Emilija Gaškienė, Chicago, 
Albertas Matule, Lockport. 
Visiems maloniai dėkojame. 

LB VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOJ 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba posėdžiavo kovo 
mėnesį. Iždininkas Kazys Barz-
dūkas pranešė, kad Vasario 16 
proga laiškų būdu surinkta per 
1,000 doL aukų. Krašto valdy
bos paskelbtas vajus sėkmingai 
praėjo ir šios aukos jau yra 
persiųstos Krašto valdybai 
Apygardos pirm. Kazys Lau
kaitis aplankė net devynis 
visuotinius apylinkių susirinki
mus ir buvo labai šiltai visur 
priimtas. Yra tiktai vienas 
prašymas: dar ne visos naujo
sios valdybos yra atsiuntusios 
pranešimą piirnininkui Laukai
čiui, kaip pasiskirstė pareigo
mis. Prašoma šias žinias grei
čiausiai atsiųsti. 

Gegužės 14 d Jaunimo cen
tre įvyks Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimas. 
Darbotvarkė jau suplanuota ir 
bus išsiųsta apylinkėms. Pra
šome valdybų pirmininkus pri
minti savo apylinkių išrinklems 
atstovams apie suvažiavimą. 

blikonų pirmininkas dr. Briedis, 
kurs kvietė Kimbarką apsigy
venti Lemonte, nes ten oras 
švaresnis, Cicero respublikonų 
pirmininkas Jonas Vasaitis, 
kurs įteikė Kimbarkui albumą 
su iš jo lietuviškos veiklos nuo
traukomis, pulk. Kazys Oksas, 
klebonas kun. J. Stankevičius, 
LB apgardos pirm. Kazys Lau
kaitis, vietinės Aras, ir kiti. 

Iš Cicero miesto pareigūnų 
dalyvavo ir Kimbarką sveikino 
sveikatos komisionierius dr. F. 
Kaunas, mokyklų patikėtinis 
Kazys Genys, miesto patikėti
niai Mike Lango, kurs įteikė 
Kimbarkui JAV kongresmano 
H. Hyde dovaną — dėže cigarų, 
jaunas John Koscioiko ir per-
dinktas Gerald Dolezal. 

Dėkodamas Kimbarkas pasi
žadėjo lietuviams, kaip ir iki šiol, 
padėti. Vieni geru žodžiu jį pri
simena, o kiti atėję iškeikia, bet 
gera tiek, kad lietuviškai 

Po oficialiosios dalies sekė 
va'šės. Pirmiausia lietuviškai 
Kimbarkui buvo sugiedota Il
giausių metų, o angliškoji pu-

le "Science" Nr. 4337 š. m. ba
landžio 7 dienos lakioje 68 psl. 
išspausdintas Birutės Galdikai
tės straipsnis Indonezijos salų 
džiunglių gamtos klausimais, 
šiuo metu Birutė Galdikaitė su 
grupe tropikų gamtos tyrinėto
jų yra Borneo saloje. Joa t*-
vai gyvena Los Angeles, Calif. 

— Basa Evans, (nuotrauko
je su prezidento žmona B. Car-
ter), generolo inž. Antano <3us-
taičio dukraitė (anūkė), įstojo 
į JAV karo aviaciją (Air For-
ce). Užbaigusi karinį apmoky
mą, tarnavo vienos aviacijos 
bazės ryšių skyrrije, Teksas 
valstijoje, kur atsižymėjo tak
tiškumu ir sumanumu. Perei
tą rudenį iš daugelio kandida
čių ji vienintelė buvo paskirta į 
Baltuosius rūmus. Už pavyz
dingą elgesį, discipliną ir su
manumą sausio mėn. ji buvo 
pakelta į aukštesnį laipsnį (Air 
man first class-senior). Tai pir
moji moteris JAV aviacijos is
torijoj. Egzaminų metu vie
nas i š jai duotų klausimų buvo: 
"Kur ir kada buvo paskutinis 
sukilimas Sovietų Sajungoje?,, 

"Lietuvoje 1977 m. spalio 10 
d.", atsakė Rasa, "B kur tu 
žinai?*' — nustebo egzaminuo
jantieji pulkininkai. "Mes da
vėme šį klausimą, nesitikėdami, 
kad teisingai atsakysi". "Maso 
motina yra lietuve, ir aš seku 
spaudą", atsakė Rasa. 

— Pianistės Aldonos RepaJai-
tės koncertas bus gegužes 3 d., 
Town Hali salėje. Programoje 
Schumanno, Ravelio, Skriabino, 
Chopino kūriniai. Koncertą 
rengia Norman J. Seaman. 

damos aliuminio druskos galėjo 
būti priežastis mirties 20 pa
cientų, mirusių 1974-1976 m. 
nkstų liga, vadinama dialysis. 

STREIKO NUOSTOLIAI 
Apskaičiuojama, kad ilgai už

sitęsęs angliakasių streikas Il
linois valstijai padarė 7 nuL dol 
nuostolių. Buvo be darbo apie 
17,900 angliakasių, geležinke
liečių, šoferių ir kitų darbinin
kų, nustodami maždaug po 100 
dol. savaitei. 

PREMIJA CH3CAGAI 
JAV knygų parodoje 1000 doL 

premija buvo paskirta Chicagos 
universiteto leidyklai už H. Ne-
merow poezijos knygą "Colfec-
ted Poems". 

STATYS DANGORAIŽI 
Į šiaurę nuo First National 

banko rūmų Chicagos centre 
bus statomas 57 aukštų dango
raižis įstaigų raštinėms. Bus 
baigtas apie 1981 m. Statys 
G. Hines Industries, kurių 
centras yra Houstone 

ŽYDAI SUJUDO 

Artėja Pasaulio lietuvių die- bukos dalis, Mike Longo su po-
nos Toronte. Apygarda ruošia- Į nia vadovaujant, neatsiliko su 
si šiam svarbiam įvykiui. Be Į happy birthday. Kimbarkui su-
sporto šventės ir dainų šventės,, piausčius gimtadienio tortą, vai-
taip pat vyks Pasaulio LB sei-Įšės ir kalbos užsitęsė iki vėlu
mas, per kurį bus išrinkta nau-' mos, bet praėjo gražiai ir labai 
ja valdyba. Kad žmonės ga-I šeimyniškoje nuotaikoje. Svar-
lėtų gauti daugiau žinių apie blausia kalbų tema bene buvo, 
šiuos svarbius įvykius, apygar- kad nėra Ciceroje tinkamo lie-
dos valdyba planuoja suruošti 
publikai diskusijų ^rakaronę bir
želio pradžioje. 

Agnė Katihškytė 

CICERO LIETUVIAI 
PAGERBĖ J. KIMBARKĄ 
Balandžio 5 d. lietuviai res

publikonai pagerbė savo gar
bės pirmininką Joną Kimbarką 
jo 81 metų amžiaus sukakties 
proga ir laimėjus perrinkimą į 
Cicero miesto sekretorius. 

Chicagoje renkami parašai ir 
ruošiami prašymai sulaikyti 
nacių eitynes Skokie priemiesty. 
Dienraštis ''Sun-Times" išleido 
specialų priedą apie žydų žudy
mą, pavadintą "Holocaust" n* 
išdalino 200,000 jo egzempliorių 
Chicagos mokykloms. 

į NAMAI IŠ FABRIKŲ 
Meras Bilandic ima skatinti 

medinius senų fabrikų pastatus 
paversti butais, nes stovėdami 
tusti jie sudaro gaisro pavojų. 

tuvio, kurs galėtų užimti Kim-
barko vietą. S. Paulauskas 
LIETUVIŲ FONDO TARYBOJ 

Posėdis įvyko balandžio 2 d., 
dalyvaujant Mildai Lenkauskie
nei iš Clevelando, Pranui Turū-
tai iš Grand Rapids, Mich., Vyt. 
Kutkui iš Detroito ir visiems ta
rybos nariams iš Chicagos. Po
sėdyje dalyvavo ir pranešimą 
padarė LF kontrolės k-jos pir
mininkas A Santaras. Taip pat 
dalyvavo ir pranešimus padarė 

Pagerbimą pravedė Illinois Į L F valdybos nariai. Per š. m 
lygos pirmininkas inž. Anatoli 
jus Milunas. Kalbėjo ir Kim
barką sveikino Algis Regis, dr. 
Petras Atkočiūnas, kurs paste
bėjo, kad lietuviškuose dirvo
nuose su Kimbarku dirba jau 
virš 40 metų, Lemonto respu-

Cicero ir kaimyninių vietovių lietuviai respublikonai balandžio 5 d. 
Sv. Antano parapijos salėje 81-mo gimtadienio proga pagerbė savo 
garbia pirmininką Joną Kimbarką. Nuotraukoje Blmois lietuvių Res
publikonų Lygos Cicero skyriaus pirm. Jonas Vasaitis įteikia sukaktu-
vininkni Jonui Kimbarkui lietuvišką juostą. Kairėje Illinois lietuvių 

(ak.), j Respublikonų pirmininkas Annt/^lij"g Mnft,naa Nuotr. V. 

tris mėnesius įstojo nariais bei 
įmokų papildymus padarė 66 
asmenys. lietuvių Fondo na
rių dabar 4434. 18 viso įnašų 
suma 1,442,891.69 doL 

Reikšmingas dalykas Lietuvių 
Fondo veikime yra pelno skirs
tymo komisijos darbas. Be for
maliųjų ir statistinių duomenų, 
pateiktų tos k-jos pirmininko dr. 
K Ambrazaičio, k-jos sekr. inž. 
Vyt Kamantas pranešė, kad 
buvo gauti ir peržiūrėti 47 pra
šymai ir jų suma arti 200,000 
doL Tų prašymų 38 buvo palik
ti tyrinėti, 9 prašymai buvo pa
tenkinti. 

Paskyrimai padaryti: 1. Lie
tuvos agronomams Sibiro kan
kiniams pagerbti stipendijų fon
do stipendija studentui Vytau
tui Rasučiui, 2. Lituanistikos 
Institutui Lietuvos istorijai, 3. 
Liet. Enc. leidyklos garsiniam 
filmui, 4. Chicagos Lietuvių 
operai, 5. Pasaulio Lietuvių die
nų kult. parengimams ir kt. 
Paskyrimai pranešami ir pini
gai išmokami. Numanu, kad 
visų rjrašymų nebus galim* pa- į 

tenkinti, nes nėra tiek pinigų. 
Lietuvių Fondo knygos, t y. 

istorijos ir vardyno leidimo da
lykas buvo svarstomas valdy
bos ir tarybos posėdžiuose. Var
dyno leidimo planavimas buvo 
pradėtas tuo pat laiku, kai bu
vo pradėtas platesnis narių tel
kimo ir įmokų rinkimo vajus. 
Vajų atsidėjęs vykdė velionis A 
Rėklaitis. 1977 m. pradžioje jis j 
galvojo dar dvejus metus dirb
ti LF valdyboje ir krygą iš'eisti. 
Staigi mirtis jo darbą nutraukė 
r sutrukdė leidinio išėjimą. Vis 

dėlto niekada nebuvo .pakanka? 
mos priežasties abejoti dėl kny
gos išleidimo, nes prenumeratų 
rinkimas ėjo sėkmingai, LF su
važiavimas yra nutaręs knygą 
leisti, A Rėklaičio ryžtas ir 
energija nepakito. Naujai sto
jantieji į LF nariai užpildyda
vo vardyno reikalui paruoštą 
anketą, pridėdavo savo nuotrau
kas. Todėl darbas turėjo eiti 
priekin ir turėjo paaiškėti kny
gos pavidalas, turinys h* apim
tis. Po A Rėklaičio mirties 
būtina rasti kitą asmenį, kuris 
varytų toliau knygos ruošimo 
darbą. Kai velionis A Rėklaitis 

sudarė LF narių vardyną, į ku
rį įėjo apie 4000 pavardžių, su 
įmokėtomis sumomis, ir kai 
pradėjo dėti narių nuotraukas 
su pavardėmis ir trumpais ap
rašymais, pasirodė, kad knyga 
pasidarytų neįtikėtinai didelė. 
Redakcinės kolegijos posėdyje 
1977. 4. 28, dalyvaujant A Rė
klaičiui, buvo nusistatyta vei
kalo apimtį siaurinti: dėti LF 
istoriją, narių vardyną ir jų 
nuotraukas. Narių biografijų 
dėjimo, kaip buvo pradžioje pla
nuota, teko atsisakyti -Nuo
traukas meno atžvilgiu tvarky
ti sutiko dail. Petras Aleksa. 

Šiame LF tarybos posėdyje 
buvo padiskutuotas knygos lei
dimas ir jis paliktas LF valdy
bai tolia juo rūpintis. 

K. A Glrvflas 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
«247 So. Kedrie A venos 

TeL: 776-8599 
Chicago, nBnoto 80629 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
šeitad. 9 vai iki 1 vai d. 

ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? 

Amerikos IletuvM tsbci 
kiekvienas turi gi mintų. 

lankyti gimines. Chicagoje beveik i 

Bodami Chicagoje, aplankykite jūsų gerajj draugą — dienraltj i 
DRAUGĄ, kur galima pesHnkti knygų ii didžiausio Amerikos rinkinio. 
Beveik visi leidftjai platina knyges per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti Sa knygą, kurią seniai norėjote Įsigyti. Matysite, pasiimsite 
j rankas, pfttttrtsite ir Jsitiklnstte, ar norite pirkti. 

Taipgi ĮIII —11, kas s*a» tafta yra tęsiamas DRAUGO KNY
GŲ IŠPARDAVIMAS, kuria baigsis i. m. gegužes 1-mą dieną. Tai tik* 
ral auksine proga kdgytl visokią knygą — patogiai IHlefjlą — ai 
žymiai papigl irtomis kainomis. 

Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį ii &m esančių rankdarbių ar i 
keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. ~ 

Atvykę į Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 
Street, CMeaga, IH Adresas: DRAUGAS, « 4 
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