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Gajauskas—krištoliniai tyros 
sielos žmogus 

'H.'*l>-V>jĮ/įgĘ£* 

Generolo Grig-renkos pareiškimas 

Dimisijos generolas Piotr Gri-
gorenko, kuriam neseniai buvo 
atimta TSRS pilietybė, paruošė 
spaudai pareiškimą dėl naujų re
presijų Sovietų Sąjungoje, ypatin
gą dėmesį atkreipdamas į Balio 
Gajausko teismą. Pateikiame kiek 
sutrumpintą Grigorenkos pareiš
kimo tekstą, verstą iš rusų kal
bos. 

"Apsižiaugus rezultatais, pa
siektais Belgrado pasitarimuose, 
kur Vakarų vyriausybės dar kar
tą bailiai atsitraukė prieš Mask
vos šan'ažą, TSRS valdžia ėmėsi 
dar griežtesniu represijų prieš 
mūsų šalies žmogaus teisių są
jūdžio dalyvius. Tuoj po žiaurių 
nuosprendžių, paskelbtų trim? 
Ukrainos visuomeninės Helsinkio 
susitarimams remti srupės na
riams — Mikolai Matusevičiui. 
Miroslavui Marinovičiui, Piotru: 
Vhvui — valdžia nuteisė 15 me
tų lagerių ir tremties drąsų kovo
toją už žmogaus teises Lietuvoje 
Gajauską. 

Balį Gajauską esu asmeniškai 
susitikęs tik vieną kartą 1976 me
tais, kai jis buvo atvažiavęs su 
Viktoru Petkum. Aš neturėjau 
galimybės su juo, artimiau susipa
žinti, bet iš karto pamačiau, kad 
tai krištoliniai tyros sielos žmo
gus, kuriam savo tautos intere
sai aukščiau už jo paties interesus. 
Tiesiog nusikaltimas tokį žmogų 
suimti, teisti ir apšaukti nusikal
tėliu. 

Tuo metu B. Gajauskas dar ne
turėjo 50 metų ir jau 25 iš jų 
buvo praleidęs kalėjimuose už 
dalyvavimą lietuvių nacionali
niame išsivadavimo sąjūdyje. Iš
ėjo jis iš lagerių tik 1973 gegu
žės mėnesį, o jau 1977 balandį 
vėl buvo suimtas. Nepaisant visų 
pastangų jį palaužti, Balys Ga
jauskas išliko garbingu žmogumi, 
tokiu, kokiu jis ir buvo. Jis neiš
sižadėjo savo įsitikinimu, neap-

šmeižė savo draugų. Ir štai be
veik metus praleidęs parengtinia
me tardyme, Gajauskas stojo prieš 
teismą. Tris dienas teismas sten
gėsi įrodyti jo kaltę. Kaltinimas 
antisovietine agitacija ar propa
ganda, kaip paprastai, nieko ne
išreiškia. Ir nepasako, kad turi
ma reikalo su garbingu žmogumi. 

Neįmanoma be pasibjaurėji
mo galvoti apie tuos, kurie galė
jo nuteisti šitokia bausme žmo
gų, visą savo gyvenimą atidavu-

Gen. Piotr Grigorenko 

sį tarnavimui savajai tautai. 
Žmogus, kuris jau 25 metus at
sėdėjo lageriuose už lietuvių par
tizanines kovas, nuteistas dar 15 
metų. 40 metų kalėjimų vien už 
tai, kad jis doras ir drąsus. Gė
da. Tris kartus gėda budeliams 
ir tautų slopintojamsl 

Ir dar vienas nuskaltimas. Be
veik 7 mėnesius praleidęs KGB 
kalėjime, pervežtas į vieną iš Ki
jevo ligoninių paralyžuotas žy
mus ukrainiečių rašytojas Geli-
jus Sniegiriovas. Kas privedė jį 
prie tokios būklės ir kokiais me
todais? Šito mes dar nežinome. 
Bet užtat dabar žinome, kad iš 

jo buvo reikalaujama rašyti ma
lonės prašymą. To iš jo neišga-
vo! Tačiau, matyti, tikėdamiesi 
jo mirties, paskelbė klastotę — 
jo vardu parašytą malonės pra
šymą. Maža to, kad stengėsi žmo
gų numarinti, bandė ir jo gerą 
vardą apjuodinti. Štai tas tikra
sis vadinamos tarybų valdžios — 
"liaudies valdžios" veidas. 

Valdžia siautėja. Ruošiamas 
susidorojimas su Helsinkio gru
bių nariais: Maskvos grupės —I 
Aleksandru Ginzburgu, Jurijum 
Orlovu, Anatolijum Ščaranskiu, 
gruzinų — Zvijadu Gamsachur-
iija, Mirabu Kostava, armėnų — 
lagenu Aru'junjanu, Robertu 
Nazarjanu; Lietuvių grupės — 
Viktoru Petkum. Visi jie šiandien 
•CGB kalėjimuose. 

Viso pasaulio garbingi žmo
nės! Protestuokite! Reikia sulai-
'cyti piktadariško režimo ranką, 
kuri, tęsdama agresiją Afrikoje, 
iekdama ginklus terorislams vi-
ame pasaulyje, tuo pa3iu metu 
•maugia savo liaudį. Tegul nu
sikaltimus darantys valdovai at
simena, kad liaudies kantrybė 
nėra beribė. Grėsmingai apie tai 
ori mena Tbilisio demonstra
cija". 

NewYork,1978.rV.19 

Su visuomenes 
reikalavimais 
ir jie skaitosi 

Maskva. — Po to, kai Gruzi
jos studentai surengė protesto de
monstracijas dėl bandymo iš res
publikos konstitucijos išstumti 
gruzinų kalbą, partija "pamirši
mą" pataisė, įrašė, kad Gruzijos 
valstybinė kalba yra gruzinų. Vė
liau tą patį padarė ir kaimyni
nė Armėnija, o dabar į savo 
konstituciją įraše ir Azerbaidža
nas, nusileidęs visuomenės reika
lavimams. 

Washingtonas. — Valstybės de
partamentas pateikė naujus skai
čius apie kubiečius: jų karių Af
rikoje dabar yra tarp 38 ir 39 
tūkstančių, o civilių 6,000. Dau
giausia yra Angoloje — tarp 25 
ir 27 tūkstančių. 

Maskva. — Sovietai savo pi
liečiams pa'eikė kiek kitokią ver
siją apie Pietų Korėjos lėktuvą: 
lėktuvas įskrido į sovietų erdvę 
ir visai nekreipė dėmesio į duo
damus ženklus bei perspėjimus 
grįžti atgal. Tada iš žemės ba
zės buvo duotas įsakymas pakil
ti naikintuvams ir jį apšaudyti. 

Korėjietis pilotas 
tebetardomas 

Leningaradas. — Pietų Korė
jos lėktuvo pilotas ir navigato
rius, kurie buvo rusų sulaikyti, 
pervežti į Leningradą ir toliau 
klausinėjami, kokiu būdu jie nu
krypo nuo savo kelio ir skrido 
virš labai slaptų sovietų karinių 
įrengimų. 

Žiniomis iš Amerikos šaltinių, 
jie bus greit paleisti. 

VVashingtonas. — Pentagonas 
sudarė planus uždaryti nemaža 
karinių bazių, įskaitant ir netoli 
Chicagos Great Lakęs laivyno 
centrą. Bus sutaupyta daugiau 
negu 300 mil. dolerių per me
tus. 

Už vieną nusikaltėli-
6 ar 8 nekalti 

New Yorkas. — "NYT" laik
rašty įdėtas didelis skelbimas, "Į 
gubernatoriaus sąžinę", pasirašy
tas Peter Schneiderio, Piliečių są
jūdžio prieš nusikaltimus direk
toriaus, kuriame jis sako, kad 
vien dėl to, kad mirties bausmė 
New Yorko valstijoje panaikin
ta, gubernatoriaus vetuota, tai 
už vieno žmogžudžio gyvybės iš
gelbėjimą turės savo gyvybe ap
mokėti 7 ar 8 nekalti žmonės, 
nusikaltėlių aukos. 

New Yorko, Californijos ir Illi-
nojaus du trečdaliai gyventojų, 
Gallupo žiniomis, pritaria mir
ties bausmei, pritarė ir N. Yorko 
legislatūra. 

Panaudos saules 
energija 

Seattle. — Technologija jau 
žino, kokiu būdu padangių sate
litai galėtų saulės energiją pa
versti pastovia šiluma ir apšil
dyti žemėje milijoną namų. Iki 
praktiškai bus galima tai įvykdy
ti, iki bus nugalėti visi sunku
mai, praeis dvidešimt metų, sako 
Ralph Nansen, Boeing Aero-
space korporacijos saulės energi
jos specialistas. 

Washingtor»e, D, C, japoniškų vyšnių žydėjimo metu 

Haig pagrasino 
atsistatydinti 

Washintonas. — Gen. Alexan-
der Haig, Atlanto pakto karinių 
pajėgų vadas, buvo pagrasinęs iš 
savo pareigų pasitraukti. Nusi
vylęs Carterio administracijos vi
sa eile sprendimų, apie kuriuos 
jis nebuvo net painformuotas 
Vienas tokių buvo atidėjimas ne
utroninės bombos gaminimo. 

Brzezmski skris 
į Kinija. 

Washmgtonas. — Zbigniew 
Brzezinski, Baltųjų rūmų saugu
mo patarėjas, kitą mėnesį skris 
į Kiniją. 

Washingtonas. — Amerika su
teikė politinę globą dviem Viet
namo pilotam, kurie kovo 22 d. 
Vietnamo aviacijos karo lėktuvu 
nutūpė Singapūre. Pilotai pareiš
kė, jog dėl nepakenčiamų gyve
nimo sąlygų jie ryžosi pabėgti. 

CARTERIS ATMETA BREŽNEVO 
SIŪLYMĄ 

^ Washrngtonas. — Prezidentas t negali būti svarstomas. Brezne-
Carteris spaudos konferencijoj j vas juk žino, kad neutroninis 
sakė, kad šį penktadienį Kongre- ginklas nėra strateginės reikš-
sui pateiks įstatymo projektą 
Egiptui, Izraeliui ir Saudi Arabi
jai parduoti lėktuvų už 4.8 bil. 
dolerių. Jeigu atsitiktų, kad Kong
resas tik dalį to siūlymo priimtų, 
ne visą, tai Carteris žada nuo 
projekto atsisakyti. Jis sako, kad 
arabams ginklų pardavimas Iz
raeliui nesudaro grėsmės. 

Pas Carterį apsilankęs Atsto
vų rūmų pirmininkas O'Neill sa
kė, kad projektui praeiti kong
rese balsų gali neužtektu 

Izraelio užsienio reikalų mi-
nisteris Moshe Dayan, bijodamas, 
kad ginklų negautų kaimynai, sa
ko, jis gali atsisakyti savo prašy
me, jei nebus duota lėktuvų ir 
arabams. 

Liesdama: neutroninės bom
bos reikalą, Carteris sakė, kad 
Brežnevo siūlymas ir sovietams 

mės, sovietams jis ir nereikalin
gas, niekas jų nežada pulti. Prie-
šingai yra su Europos sąjungi
ninkais. Juk tai gynybai skirtas 
išradimas. Carteris niekad ir ne
turėjo minty sulaikydamas ne
utroninį ginklą išsiderėti iš ru
sų tik to paties. Už tą ginklo su
laikymą sovietai turės padaryti 
kitų nuolaidų. 

Prezidentas tvirtai nusistatęs 
mokesčius sumažinti 25 biL do
lerių, o Kongresas nori sumą su
mažinti. 

Po Carterio konferencijos tuoj 
atsiliepė sovietų ambasados at
stovas V.adillen Vasev ir sakė: 
"Jei aš būHau prezidento vieto
je, bū'iau ilgiau pagalvojęs ką 
daryti su neutroniniu ginklu". 
Nepatiko, kad atmetamas Brež
nevo siūlymas sulaikyti ginklą 

negaminti neutroninės bombos, dėl tokio pat ginklo negamini-
J2i to paties nedarys Amerika,, mo. 

Nieko neišeis 
is konferencijos 

Salisbury. — Mišri ,tarprasinė 
Rodezijos vyriausybė paragino 
Ameriką ir Britaniją atsisakyti 
savo plano sušaukti visų parti
jų konferenciją. Tvirtina, kad iš 
tokios konferencijos nieko ne
išeis. 

Palermo, Italija. — Taormi-
nos mieste, Sicilijoje, įvyko Eu
ropos parlamento delegacijos pa
sitarimai su Amerikos Kongreso 
atstovais. Viena pagrindinių pasi
tarimo temų buvo žmogaus teisių 
apsaugojimas pasaulyje. Buvo 
apsvarstytos konkrečios priemo
nės, siekiant apginti žmogaus tei
ses ir laisves visur, kur jos tebė
ra pažeidžiamos. 

Is P. Korėjos 
trauktis nepataria 

Washingtortas. — Atstovų rū
mų Karinis komitetas sako, kad 
Amerikos kariuomenė turi pasilik
ti Pietų Korėjoje. P. Korėja yra 
pati pavojingiausia vieta Azijoje. 
"Amerikos sausumos kariuome
nės buvimas yra pats svarbiau
sias faktorius, neleidžiąs kilti 
naujam Korėjos karui", sakoma 
pranešime. Kariniai daliniai tu
ri ten pasilikti tol, kol bus pa
sirašyta abiejų Korėjų taikos su
tartis. 

Roma. — Romos gatvėse susi
pešė apie 4,000 jaunimo, išėju
sio demonstruoti prieš Raudoną
ją brigadą, su tos brigados šim
pa tikais. 

Gen. Alexander Haig 

Haig buvo perkalbėtas ir pa
prašytas savo pareigose pa:ilikti 
tik gynybos sekretoriaus Harold 
Browno. Atsistatydinimas labai 
pakenktų NATO reikalui, apsun
kintų Amerikos ir Vakarų Vokie
tijos santykius. 

Washingtonas. — Kovo mėne
sį Amerikos prekybinis deficitas 
buvo kiek mažesnis, siekė "tik'* 
2.8 bil. dolerių. 

N*mi( tto««t »vtn*i, r»gai ir ftirgeitai 

U^tuviilnj itegų ypnofcmal 

AR RUSAI BUS IŠVARYTI IR IS ETIOPIJOS? 
Jie yra pasimokę iš ankstesnių klaidų 

Addis Ababa. — Kai rusai už
grobia svetimas žemes, elgiasi la
bai grubiai. Tai ypač ryšku Ry
tų Europoje, taip elgėsi ir kitur, 
kur buvo koją pastatę, įdėję daug 
pinigų, o dėl savo nemokėjimo 
sugyventi jau buvo išvaryti, sa
ko kolumnistas Joseph Kraft Ar 
to paties susilauks ir Etiopijoj, iš 
kur jie per Afrikos iškyšulį nori 
pasiekti arabų naftą? Atsakymas 
būtų: tuo tarpu dar ne, išsilai
kys kiek ilgiau, nors vargiai bus 
kitaip negu buvo Egipte, Sudane, 
Somalijoj ir Sirijoj. 

Kiekvienoj tų šalių jie sukišo 
daug pinigų karinei ir ūkinei pa
galbai. Kiekvienoj tų šalių suma
nūs vadai sugebėjo gautą pagal
bą pakreipti savo naudai. Kai tik 
'ūsai pradėjo kištis ir į vidaus 
reikalus, jie buvo labai paprasta' 
išvaryti. 

I Etiopiją jie irgi visko prive
žė. Per metus laiko karinė ir ekr-
nominė pagalba siekia apie bili
joną dolerių. Tik jie jau pasimo
kė iš nesenos praeities, nevyku-
•ios 'aktikos ir kol kas klaidų ne
padarė arba padarė labai ne
daug. Jie stengiasi per daug ne
sirodyti. Daugiausia jie matomi 
tik kai gabena, transportuoja ku
biečius karius. Kubiečiai su etio
pais moka daug geriau sugyven
ti negu rusai. Vienas etiopas ko-

lumnistui yra pasakęs, kad kubie
čiai panašūs į amerikiečius, su 
jais lengva draugauti. 

Rusai etiopams kariniai daug 

tų įtaka bus pradėta daryti tas 
pats, kas buvo kitose šalyse, iki 
jie bus pradėti krapštyti lauk. 

Amerikai is to nebus daug padėjo ne vien ginklus teudami, ,«. _̂ r . .. £.„ j 
_ _ J - _ , i . . -n . . ~ .._ i džiaugsmo. Etiopija geografiškai 

laba; svarbioj pozicijoj. Iš ten ar
domąją Įtaką nesunku bus per
kelti į kaimynines šalis — Ke
niją, Sudaną ir net per Raudo
nąją jūrą į Saudi Arabiją. O šio 
karo metu Carterio parodytas di
desnis palankumas Somalijai etio
pų simpatijas Amerikai sumaži
no. 

bet ir sudarę klasišką strategiją 
kovoti prieš somaliečius sukilė-į 
liūs ir reguliarią Somalijos armi
ją. Jie pirmiausia subombarduo
davo, paskui priešo kariuomenę 
apsupdavo šarvuočiais ir karinius 
dalinius parašiutais nuleisdavo 
somaliečių užnugary. Taip su
skaldyti priešo vienetai negalėda
vo atlaikyti naikinamojo gerai 
ginkluotų etiopų puolimo. 

Pulkininko Mengistu antras 
tikslas — sulikviduoti arba rasti 
kompromisą su eritrėjiečiais. Cia 
gali būti kiek sunkiau, kai juos 
remia ir konservatyvūs arabai, 
tokie kaip Saudi Arabija ir Egip
tas, ir kairaus nusistatymo ara
bai. Rusai norėtų kompromiso. 

Mengistu režimas didele dali
mi daros panašus į komunis'ų. 
Planuojama suorganizuoti komu
nis'ų partiją, kuri turėtų mono
polį, ir jos rankose būtų visa ga
lybė. Tik Etiopija sena tauta, tu
rinti įsišaknijusias religines ir 
tautines tradicijas. Jos biurokra
tija daugiausia išėjusi mokslus 
Vakaruose ir liks provakarietiš-
ka, todėl gali praeiti penkeri, o 
gal ir dešimt menfe iki su sovie-

Zita, 
KALENDORIUS 

Balandžio 27: Kastoras, 
Gotardas, Aušra. 

Balandžio 28:Paulius nuo Kry
žiaus, Valerija, Vygantas, Run-
gailė. 

Saulė teka 5:54, leidžias 6:41 
ORAS 

VVARMER 

Saulėta ir 
laipsniai. 

šilčiau, apie 68 
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MERGAIČIŲ C H O R O 
TOLIMESNĖ VEIKLA 

Pavasarinis dainų ir šokių va
karas buvo vienerių metų chori
nio darbo rezultatas. Apie pasiek
tus rezultatus tegu prabyk kiti, 
o man tik tenka padėkoti visiems, 
kurie atvyko mus užgirsti ir pa
matyti ir ta ip jautriai reaguoti 
po iiekvienos dainos. Perpildytas 
Kultūros centras buvo pats ge
riausias įvertinimo įrodymas ir 
paskatinimas toliau dirbti. 

Mergaičių choro tolimesnė veik
la yra sukoncentruota pasiruoš
ti V-tajai Dainų šventei liepos 2 
d. Toronte. Repeticijos ir toliau 
bus kiekvieną sekmadienį tuo pa
čiu laiku ir toje pačioje vietoje. 
Prarastos repeticijos sekmadie
niais bus išlyginamos ketvirtadie
niais. Mergaičių choras yra užre
gistruotas dainuoti suaugusių re
pertuaro dainas, kurių yra ketu
rios moterų chorui ir keturiolika 
mišriam chorui. Jau pats skaičius 
rodo, kad kiekvieną repeticija 
teks mokytis vis naujas dainas ir 
jų kartojimui laiko nebus. Todėl 
praleidimas repeticijos yra kartu 
ir praleidimas kelių dainų pasi
ruošimo. Numatytos repeticijos 
be pertraukos balandžio, gegužės 
ir birželio mėnesiais iki pat Dai
nų šventes. 

Vokalinis mergaičių ansamblis 
i r mergaičių choras jau turi kvie
timų atlikti programas. Tuo rei
kalu -vyksta pasitarimai. Ta pa
čia proga primenu, kad tolimes
nėje choro veikloje yra numaty
ta pastayri muzikinį veikalą, ku
riame reikės ne tik mergaičių, bet 
i r berniukų veikėjų rolėms, dai
nomis ir šokiams. S. SLž\s 

APTVARKĖ 
STOVYKLAVIETĘ 

Jūrų šaulių "švyturio" kuopos 
šauliai vadovaujami kuopos pir
mininko Alfonso Šukio, balan
džio 15 d. buvo nuvykę į stovyk
lavietę "Pi lėnai" ją aptvarkė ir 

— Pasaulio lietuvių dienoms 
paremti aukoms telkti organiza
cijų atstovų su-irinkimas šaukia
mas tuoj po pamaldų, balandžio 
30 d. Kultūros centre. J.U. 

DETROITO ABITURIENTAI 

"Kovas" narys, žaidžia "Kovo" 
krepšinio komandoje. Lankė LB 
Žiburio žemesniąją lituanistinę 
mokyklą. Rudenį ruošiasi studi
juoti mechaninę inžineriją. Uni
versiteto dar nepasirinkęs, kaip 
gabų mokinį ir gerą krepšininką 
daug kas kviečia. Laisvu laiku 
mėgsta skaityti ir klausytis muzi-

Lus Augeles tLanios saooutkis 
Pirmininku: Algiui Rugieniui 

pavesta galutinai susitarti su Los 
Angeles Dramos Sambūriu dėl at
vykimo dafos. Lcrangeliečfai Det 
roite suvaidins Birutės Pūkelevi-
čiūtės trijų veiksmų dramą "Pa
likimas" ir Vytauto Alanto ko
mediją "Saulėgrąžų sala". Det-

kos. Paskutinius porą metų daug į rotriečiai jau tikrai yra pasiilg-. 

Angelą Raguckaitė,, baigianti 
Milfordo gimnaziją, kurią baigs 
birželio 11-tą. Baigus gimnaziją 
Angelą lankys Madonna College, 
kur studijuos gailestingų seserų 
mokslą. Ji mėgsta žaisti tenisą, 
plaukti ir šeimininkauti, kepti 
tortus. 

Alfredas Raguckas baigiąs Bro-
ther Rice gimnaziją^ Bir-
mingham, Michigane. Alfre-

talkino Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos pastatų ir lauko prie
žiūros darbuose. Jonas Urbonas 

B BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

1978 m. balandžio 19 d. 7 vai. 
vak. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre įvyko pirmasis naujaį iš
rinktos JAV LB Detroito apylin
kės valdybos posėdis. Posėdį su
šaukė ir jam pirmininkavo sena
sis pirm. Alfonsas Juška. Posė
dyje dalyvavo Gina Baukienė, 
Gintė Damušytė, Eleonora Gri
gaitienė, dr. Kęstutis Keblys, Vy
tautas Kutkus, dr. Vytautas Ma
jauskas, Vitas Petrulis, Jurgis Ri-
binskas ir Algis Rugienius. Svars
tyta ir nutarta: 

Pareigu pasiskirstymas 

Valdyba pareigomis ir darbais 
pasiskirstė taip: Algis Rugienius 
— pirm., dr. Kęstutis Keblys — 
sekr. ir švietimo reikalai; Jurgis 
Ribinskas — iždininkas ir seniū
nijų tvarkytojas; Eleonora Grigai 
tienė — kultūriniai reikalai; Gi
na Baukienė, Vitas Petrulis ir dr. 
Aleksas Zotovas — parengimai; 
Gintė Damušytė — jaunimo rei
kalai; dr. Vytautas Majauskas — 
visuomeniniai reikalai ir ryšiai 
su amerikiečių organizacijomis; 
Vytautas Kutkus — informacija, 
ryšiai su lietuviškomis organiza
cijomis ir parengimų kalendorius. 

Dail. Romo Viesulo paroda 

1978 m. gegužės 6 ir 7 dieno
mis Dievo Apvaizdos Kultūro." 
Centro kavinėje ruošiama dail. 
Romo Viesulo paroda. Parodos 
atidarymas gegužės 6 d. 7:30 vai. 
vak. Parodą organizuoja JAV LB 
Detroito apylinkės kultūrinių rei
kalų vadovė Eleonora Grigaitie
nė. Gegužės 7 d. paroda atidaro
ma tuoj po lietuviškų pamaldų. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

vaidinimų. 

Aukos Lietuvių dienoms Toronte 
JAV Lietuvių Bendruomenė 

Detroito apylinkė drauge su spoi 
to klubu "Kovas" organizuojr 
aukų rinkimą Lietuvių Dienorr-
Toronte, Detroitui paskirta kvo
ta 2,500 do!.- Šiam reikalui b? 
landžio 30 d. tuoj po lietuviški 
pamaldų Dievo Apvaizdos Kultu 
ros centre šaukiamas visų Det-
rotio lietuviškų organizacijų pir
mininkų ar atstovų susirinkimai 
kurio uždavinys bus sudaryti dar 
bingą aukoms rinkti komitete-
Visi priremkime savo petį ir naš 
ta bus lengvesnė. 

Melbourno choras 
Australijos . lietuviai su save 

choru ir sportininkais dalyvauja 
Pasaulio Lietuvių Dienose To
ronte. Po to Jie gastroliuos kelie
se Amerikos lietuvių kolonijose. 
I Detroitą jie atvyks liepos mėn 
viduryje ir mes drauge su sporti
ninkais tolimuosius svečius sutik
sime išskėstomis rankomis. < 

l i tuanist inių mokyklų mokslo 
užbaigimas ir Motinos dienos 

minėjimas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Detroito apylinkės švietimo va
dovas dr. Kęstutis Keblys atsto
vaus apylinkę šiose abiejose 
šventėse ir geriausiems mokyklo" 
mokiniams įteiks dovanas. 

Parengimų kalendorius 
Pradedant 1979" m. balandžio 

19 d: Detroito lietuvių parengimų 

kalendorių tvarko JAV LB Det
roito apylinkės informacijos va
dovas Vytautas Kutkus, 6940 
Hartuell , Dearbom, MI 48126. Vi 
sos organizacijos ir pavieniai as
menys prašomi registruoti visu" 
koncertus, vaidinimus, parodas, 
nuvažiavimus, banketus, minė-
iimus, vestuves ir kitus didesnius 
į r eng imus anksčiau nurodytų 
adresu ir telefonu. Toks kalendo
rius palengvins organizacijoms 
lanuoti taip, kad du didesni pa

rengimai nebūtų ruošiami tuo 
•>ačru metu. Vytautas Kutkus 

TRYS NAUJI AKADEMIKAI 

Balandžio 16 d. trys jauni Det
roito lietuvių kolonijos nariai už
baigė Michigano universitetą ir 
iavo mokslo laipsnius. Ramūnas 
Savickas gavo bakalauretą iš psi
chologijos, Kęstutis Nemanis iš 
mechaninės inžinerijos ir Romas 
Rudis iš kompiuterių ir elektros 
nžinerijos mokslų. Jie visi trys 
ra aktyvūs Detroito lietuvių ko*-

'onijos nariai. Ramūnas Savickas 
yra skautas vytis — paskautinin-
kas, vyčių būrelio skiltininkas. 
Kęstutis Nemanis. buvęs skautas, 
Šoka tautinių šokių ansamblyje 
Šilainėje. Romas Rudis, skautas 
vytis, keletą metų buvęs Baltijos 
tunto adjutantas, dabar aktyviai 
įsijungęs į Amerikos lietuvių stu
dentų sąjungos suvažiavimo ruo
šimą, kuris įvyks Detroite, Pa
dėkos Dienos savaitgalyje. Jie vi
si trys sieks aukštesnio mokslo 
laipsnio - doktoratų. Ramūnas 
Auburn universitete Alabamoje, 
o Kęstutis ir Romas Michigano 
universitete — Ann Arbor. Svei
kiname naujuosius akademikus. 

ŠILAINĖS ŽINIOS 
Balandžio .16 d., įvykusiame 

Detroito lietuvių tautinių šokių 
ansamblio "Šilainės" šokėjų tėvų 
susirinkime iš Šilainės vadovės 

fttfc h_lTfttJANlA* «ruBi.J>Wll>± DAIL*. 
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Chicago ir Cook apsto. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
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15.00 
9.00 

! 

• Administracija dirba kas-
uea ouo 8:30 iki l:JU šešta 
ti«uaif ouo 8:30 iki 12-00 ! 

• Redakcija 
£30 — 440 
&30 — 12:00. 

dirba Kasdien » 
sestadiemaū * 

• Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra Nesunaudotu straipsnių 

r nesaugo. Juos gražina tik is ank 
t to eusitaru& Redakcija už skelb 

mq turinj neatsako Skelbimų 
kainos prisiunčiama* gavot prs 
tymą 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija tr moterų Uiroe 
Ginekologine Chirurgija. 

8449 So. Pulaski Rd. (Cmwford 
Medlcal Building) Tel. LL 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima lierontus pag-al susi'arima. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marqtiette Medical Center 
S1S2 8 a RedUe Arenae. 

Vai.: pirmad., antrad Ir ketvtrtad. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 
Sefttad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2S70. 

Re2ld. tol. WAlbrook 5-504?. 

(Nukelta į 4 psi.) 

pagražino: apgrėbė lapus ir kito- d a s i a n k į L B Detroito apvlinkės 
kias po žiemos likusias liekanas 
ir pasodino naujų 10 medelių. 
Stovyklavietėje viskas tvarkoje. 
Stovimieji pastatai neliesti. Šiuo
se pavasariniuose darbuose daly
vavo: Elena ir Juozas Bražėnai, 
Angelė ir Petras Bukšniai, Ange
lė ir Alfa Šukys, Antanas Šiurkus 
ir. Vipcas Rinkevičius. 

Specialus stovyklavietės atida
rymas ir naujų pastatų pašventi
mas įvyks birželio 11d. Bus prog
rama ir vaišės. Vartai atidaromi 
12 vaL Kuopos šauliai iš anksto 
prašo tą dieną visus Detroito ir 
apylinkių lietuvius atvykti į "Pi
lėnus' ' ir dalyvauti atidaryme, 
pašventinime programoje ir vai
šėse ir praleisti gamtoje pavasa
rio dieną. A. Gr. 

ATSAKYMAS 
PONUI ŠIMOLICNUI 

Balandžio dvidešimtos dienos 
Detroito žinių skyriuje skaitėme 
p. Šimoliūno užmetimus man 
uėl jo pirmininkystės termino, 
priedo išvadas bei išmetinėjimus. 
Apie jo pirmininkavimo terminą 
žinias buvau gavęs iš jo valdybos 
nario. Kadangi tuo metu Detroi
te negyvenau, rėmiaus kitų pasa
kymu ir kada buvo iškelta, kad 
prasilenkiau su tiesa, buvau pasi
ruošęs tai atitaisyti, bet p. Šimo-
lrunas. pasirodo, yra labai nekant
rus. Už klaidą atsiprašau. J.U. 

TRUMPAI: 

— Pasaulio lietuvių dienų įva-i-
rū> Hpinukai ant mašinų ir ženk
liukai jau yra platinami po lie
tuvišku pamaldų Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kultūros 
centre, 

— Dėl organizuoto detroitie-
'"•ju važiavimo j Pasaulio Uetirrių 
dier-ai, r.akvyr.iu ir k:ta:t reika
lais greitu laiku :rJor?auos jus 
nąąjoį LE Dstro 

"2iburio"' mokyklą ir priklausė 
sporto klubui Kovas*'. Jo mėgia
miausias sportas yra krepšinis ir 
vandens slidinėjimas. Planuoja 
studijuoti odontologiją Eastern 
Miehigan universitete. 

Audra Sadauskaitė, dabar gy
venanti Pompano Beach, Flori
doje. Audra baigė Hartsig junior 
gimnazija Warren, Midi., o šį 
pavaarj baigs Palm Cove Beach 
gimnaziją. Priklauso . National 
Honors Society, dekano są
rašuose. Gimnaziją baigia pirmą
ją mokine. 2ada studijuoti odon
tologiją Palm Boach kolegijoje. Ji 
mėgsta sportą ir priklauso, soft.-. 
ball, tinklinio ir teniso koman
doms. Detroite ji yra baigusi LB 
Žiburio lituanistinės mokyklos 
aštuonis skyrius. Džiaugiasi, kad 
galės vėl' susitikti su savo senais 
draustis ir draugėmis 

:o įpyiirkč-c vą> 

Tautybtų balius Cobo salėje 

1978 m. gegužės 13 d. (šešta
dienį) 7 vai. vak. Cobo salėje — 
miesto centre — įvyks tautybių 
balius, kuriame dalyvauja afri
kiečiai, Amerikos indėnai, argen-
tmiečiai, arabai, armėnai, kinie
čiai, kčolumbiėčiai, čiliečiai, ku
biečiai, danai, dominikonai, rytų 
indai" filipinai, suomiai, prancū
zai, vokiečiai, graikai, vengrai, 
airiai, italai, žydai, lietuviai, mek
sikiečiai, norvegai, lenJcai, rumu
nai, portorikiečiąį, škotai, slova
kai, švedai ir ukrainiečiai — tai
gi net 31 tautybės asmenys. 

Bus meninė programa, paroda, 
bufetas, tauriniai kepsniai- ir .šo
kiai. Meninėje programoje lietu
vius atstovaus tautinių šokių 
:grūpė.Sil»inė, .-.AV. "• 
. Bilietus galima įsigyti pas Ste-
Tanij'a" fcaurrelfenę"^'" 531 *-vV.4 

Grand Bhd., Detroit, MI 48216, 
telef. 354-4190. Lietuviams rezer
vuota apie 50 bilietų. Bilietų kai
na — 10 dol. Prie vieno stalo 8 
asmenys. 

Tautybių baliaus garbės pirmi
ninkai yra gubernatorius Wil-
liam G. Miliken. Detroito miesto 
burmistras Coleman A. Young ir 

i Wayne State universiteto rekto-
Į rius George E. Gullen, Jr. 

Parodykime, kad lietuviai yra 
pareigingi ir užpjldykirne mums 

' paskirtas vietas. . - . 

Vasario 16 aukos 

JAV Lietuviu Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba nuo
širdžiai dėkoja Vasario 16 Šven
tės proga aukoms rinkti komite
tui, o ypač jos pirmininkui Jonui 

Paulius Butkūnas, šj pavasarį Urbonui už labai sėkmingai pra-
baigiąs Harrison gimnaziją. Far- vė t ą rinkliavą ir už surinktus 
mington HHk Gimnazijoje -eiš- 4,908 dol.. kurie pagal aukotojų 

porte. t ū d a m a s aukšto ūgio iaiNV-j apsisprendimo valią pa
žaidė krepšinį. D u rtMtti buvo 0 s k i r s i : taip: 4,023 dol. JAV Lie-
inktas We£lsa £::•: — _-c-:at::iui tuviu Bendruomer.ei> 45 dol. V!i-

žaidė'u Skatfl - vytis, Baltijos • k i : , 25 dol. Liettr/ių for.du: ir 5 
lur.to adjutantas. Sporto klubo I dol. Alui . 

Chicago's 
Uhuantans: 
From polities 
to kugelis. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS 
24S4 West 71st Street 

Vai., pirm., antr., ketv. Ir penkt 
1:00 S-00 vai. popiet. tre<5 Ir įebt 

tik susitarus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYUITIS 
GALVOS m STUBURO UGOS 

2858 West 63rd Street 
Oilcago, niinofe 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir boto: OLympie 2-415J 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRimGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien l-S vai. ir 6-S vai., vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai popiet. 

1 •• — r - • • 

Tel. KEUsnoe 5-1811 

Dft. WAL£R J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas).-

3925 West 59tii Street ' 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. tt 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 8-8 
vaL vak. Treč. Ir Seštad. uždaryta. 

DR IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGft 
KCDIKIV IR VAIKT UQOS 

SPEClALI»rfe 
MEDICAL IU II.DING 

7156 SouUi Westera Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryte 

Iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL BE 7.1168, res. 239-291$ 

Ofs. BE 4-1818; rez. PR 6-9891 
DR. j . MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 We«t 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. fcamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvtrtad. It 
penktad s iki 7 v. p. p. Tik scpltaroa 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perem? 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMBTRISTAS 

2769 West ols t Street 
Tei. — GR 6-2409 

VaL: pasai susitarimą: pirmad. tr 
*etv. 1-4 Ir 7-9: antrad Ir penkt 
•0-4; iefttad. 18-S vai. 

This Sųnday, turn to the Chicago Tribūne 
Magazine for a special report on Chicago's 
Lithuanians—thęir Southvvest Side neigh-
borhood, ethnic pride and deep ooncem for 
human righis tn the homeland. You'U aiso 
f ind a deKghtf ui guide to Ltthuantan shops 
and restaurants. tt's all at your nevvsstand 
this Sunday, only in the Chicago Tribūne. 

For h o m e delivery, calt 222-4100 . 

1 

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

DR. L DEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

Specialybe — Nervu S? 
Emocines Ugos. 

OBAWFOBD MEDICAL BLDG. 
6440 So. Pulaski Boad 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
••' Specialybė Aldų ligos 

3997 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T 1 C A L S T t D I O 
VIOLETA KAKOSAITft 

7651 So. Wa<dttena« — Tel. T78-«7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptua 
Didelis akinių rSmų pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. šeSt 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4356 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CRTRUROMd 
Offaai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4SS0 NO. CFNTRAL AVE. 
Valandos pasai suritartma. 

DR. FRANK M.ECKAS 
(Kalba lietuviškai* 
OPTOMETRJBTAS 

Tikrina akis. Pritaiko sssssĮsS tt 
"Contact ienses-

2618 W. 71st St. — TeL 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trsd 

'-(DuniflO (Tribūne 

•r Giedros Nasvytytės-Gudauskienes 
KOMPOZICIJOS 

NORfiCIAU SKRISTI Naujos dainos mažiems ir jau
niems. Kaina $2.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— Sopranui 
mentu 

su piano akompani-
Kaina $3.00 

— Žemam balsui. Kaina 1.00 

Ofiso t e l — PR 8-2229 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K I A 

• A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Ptamad., antrad., ketvtrtad. Ir penkt 
ano 12 lkl % vaL Ir nuo 5 Iki 8 vai. 
vak. fieltad. nuo 1 lkl 4 vaL 

Ofjs. PO 7-6969 Res, GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGUA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westera Avenoe 
1902 No. Wftstern Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

_ 961-4695 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRUSG1JA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
h* ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso ttt. 776-2889, reskL 448-5545 

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

ftrtmMH 4255 W. 63rd Street 
Ofteo telef. B E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 8-OS17 
Ofiso vaL: pirmad. b ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai popiet 
Ofiso teL HE 4-212& Namq OI S-41M 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A & 

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

2-6 tr 6-7 — is anksto susitarus 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4 & 5 W. 63rd Str., 
Chicago, EI. 60628. IBmojaus gyveatojal prideda 5% taksų. 

įstaigos Ir buto teL 652-1381 

DR. FENO. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1497 So.49th Coort, Cicero, 01 
Kasdien 10-12 tr 4-7 

faskynv --n* ir eHitad 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. 6. VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAc 
3167 West 71st Street 

Valandos 1-6 vai. poptot. " 
Tre£. tr is itad parai nusttartmą 

Ofs. tel. 586-3166: namo 381-37!) 
DR. PETRAS ŽLI0DA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•234 So. Narragaaeett Avenst 

VaL: pirm., antr ketv ir penkt 
2-7; sestadlenUia pagal susitarimą 

Perskaitė "Draugą", duokite H kitiems. 

K - • 

L 
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~ MENININKO ATSAKOMYBE 
Kai okupuotos Lietuvos meni- neteigia, kad nereikia vengti vul-

ninkas yra atsakingas už savo gariu, neskoningų, šlykščių sce-
kūrybą komunistų partijai, gali nu, tačiau paliesti intymesnius 
ne vienam kilti klausimas, kam momentus dar nėra nusižengi-
yra atsakingas laisvojo pasaulio mas dorovei. Visuomenė turi tei-
menininkas lietuvis. Jeigu pa- sę kovoti prieš jai nepatinkamas 
vergtoje Lietuvoje komunistų knygas, turi teisę iškelti ir tuos 
partija menininkui suteikia iš- tariamai nepadorius puslapius, 
skirtinai geras gyvenimo sąlygas, bet viena aišku, kad kovotojai 
tai jį gali statyti reikalavimus, ta- pasidaro platintojai, kovodami 
Sau laisvojo pasaulio meninin- jie labai pakelia knygos tiražą, 
kui niekas jokiu reikalavimų ne- Ta knyga, kuri labiausiai puola-
gali statyti, nes visuomenė be- ma, susilaukia didesnio pasiseki-
veik niekuo neprisideda prie vie- mo, nes žmogus, iš vienos puses 
nokio ar kitokio menininko kū- smerkdamas nepadorumą, iš ki-
rybos. Visuomenės reikalavimai tos pusės jį reklamuoja, sukekia-
gali būti tik sąlyginiai, gali ko mas susidomėjimą. O tas pats ra-
nors visuomenė pageidauti, ta- šytojas Harold Robbins, užklaus
čiau kūrėjas neturi jokio įsiparei* tas tuo reikalu, teigia: "Aš rašau 
gojimo klausyti. Jis turi kurti apie pasauli, kuriame mes gyve-
tarp, kaip jam atrodo geriau. name, ir tai yra pasaulis kuo 

Meną kuria menininkai, o ne žmonės labiausiai domisi*'. Pa
mašiu pritariantis ar prieštarau- klaustas apie seksą atsakė: "Sek-
jantis šauksmas. Yra kritikų mė- sas yra labai svarbi mūsų^ gyve-
gėjų, norinčių literatūrą palenk- nimo dalis ir labai svarbi dalis 
ti savo pusėn. O tų lenkėjų yra i- mūsų vidinės struktūros". Ir sa-
vairių. Vieni nori, kad menas ko, kad negali būdamas žmogu-
tamautų tikrajai realistiškajai mi tuos dalykus nutylėti, 
krypčiai, nevengdamas realistiš- Nepadtenkinimas, kad lietu-
kesnių vaizdų, kiti nori, kad me- ^ „ į ^ ^ kai ką atviriau pa-

NESUTARIA JAV POLITIKOS 
VAIRUOTOJAI 

Detentes pritaikymas tarptautinėje plotmele kelia susirūpinimą 

nas meluotų ir lakuotų, kad me
nas žmones verstų menekenais 
be kraujo ir kaulų. B vienos pu
sės masės nori realistinio meno, 
panašių i fotografiją gamtos 
vaizdu, bet kai vaizduojamas 
žmogus, jau norima, kad jis bū-

yaizdavo, yra beprasmis, nes rei
kia žiūrėti, kas kaip parašyta, 
nes ir purvas kartais reikalingas 
parodyti, kaip spindi iš jo iški
lęs žmogus. O tokių iškilusių iš 
•purvo asmenų gyvenime apstu. 

Tuo reikalu "Tėviškės Ži-
tų atvaizduotas šventuoju be jo- j ^ J . ^ į j į fa^^ a. | f tr 
iaų žmogui budingų klaidų. 

* 
Ne vieną kartą buvo priekaiš

taujama, kad rašytojas gerai at
lyginamas, kad gavo tūkstančio 
dolerių premiją. Bet juk romaną 
parašyti užtrunka metus, ir nie
kas šiais laikais už tūkstanti do
lerių metų neišgyvena. Be abejo, 
masė gali reikalauti iš kūrėjo to 
ar kito, bet pagaliau, ką masė 
davė kūrėjui ir ką jos reikalavi
mai duoda menui? Tiesa, vi
suomenė perka knygas ir pa
veikslus, eina į koncertus ar vai- . _ 
dinimus, ji turi teisę pasisakyti, pranešime "Menininko ir kriti
kas jai patinka ir kas ne, bet ko atsakomybė" pabrėžia: "Kul-
vykdyti taip, kaip ji nori, būtų tūros ir meno darbuotojai kartu 

su visa tarybine liaudimi, glau
džiai susitelkę aplink partiįą, jos 
lenininį centro komitetą. Jų kū
rybinio darbo tikslas, gyvenimo 

mu vedamąji, kuriame teisingai 
pastebi: "Rašytojui laisvoje vi
suomenėje niekas negali už
drausti kurti vienaip ar kitaip — 
tai jo vieno atsakomybė, tai jo 
talento, minties, širdies reikalas. 
Ir juo stipriau plaka rašytoją 
moralistas, juo didesnę sukelia 
jame reakciją bei kūrybinės lais
vės pabrėžimą''. 

* 

Kovo 17 d. "Tiesoje" komu
nistų partijos sekretorius L. Še
petys išspausdintame ilgame 

Tikima, kad kiekvienai gyve
nimo sričiai, ar tai pramonės ar 
mokslo šakose, vadovauja savo 
specialybę puikiai pažįstą asme
nys. Dėlto laisvame pasaulyje pa
sireiškia laimėjimai stebina se
kančius gyvenimo pažangą. 

Ar tą patį būtų galima tvir
tinti ir apie JAV į vyriausybę įsi
veržusius "žinovus", abejotina. 
Šiuo atveju laimėjęs JAV rinki
mus prezidentas pasikvietė vado
vauti (ar jam prisiuntė?) užsie
nio politikai buvusį advokatą Cy-
rus Vance. Jis jau turėjo šiek tiek 
patyrimo diplomatinėje veikloje. 
Taip pat ir kitas JAV prezidento 
pasirinktas asmuo vadovauti Tau
tinio saugumo tarybai profeso
rius Zbygniev Brzezinski, ne vie
ną kartą aštriai kritikavęs H. Kis-
singerį už vedamą detentes po
litiką, tapo vienu artimiausiu pre
zidento ir svarbiausiu JAV dabar
tinės politikos nustatytoju. 

Tačiau, kaip rašo "Newsweek" 
IV. 24 laidoje, šie du JAV politi
kos šulai, kaip ir anksčiau jų bu
vę pirmtakai H. Kissingeris ir P. 
Rogers, neišvengė susikirtimo, pa
siekusio ir spaudos puslapius. Sa
vaitraštyje teigiama, kad "Vance 
ir Brzezinski nuomonės griežtai 
išsiskyrė Valstybės departamen
to vedamos detente politikos at
vejais". I r k a i C Vance prieška
ri laiką išsirengė ilgai kelionei į 
Afriką ir Sov. Rusiją, kur pasta
rojoje mėginsiąs išlyginti nesuta
rimus, liečiančius SALT II sutar
tį, kaip tik prieš šią kelionę ir iš-
linod yla iš maišą 

Tarpusavio nesutarimai 

BR. AUŠROTAS 

I S K KLAIDA 
E. Galvanauskas sudarė pirmąją Vliko Vykdomąją tarybą 

ir jai vadovavo 
GEDIMINAS GALVA 

audros vandens šaukšte". O d-
te visi žino, kad Vance ir jo pata
rėjas Sovietų politikos reikalais 
Marshall Shulman labai nori su
sitarti su Sovietais dėl SALT II 
dokumentų, Aišku, kad Vance 
reikalaus iš Sovietu kokių nors, 
kad ir nežymių, nuolaidų, kad 
tik negįžtų tuščiomis rankomis 
ir iš šios kelionės į Rusiją. Ne-
paslaptis, kad JAV senate (kuris 
tvirtins šią sutartį) ji būsianti 
daug sunkiau pravesti, negu Pa
namos kanalo sutarties patvirti
nimas. 

Prileistina, kad Gromyko ir 
Vance ilgokai derėsis, kad "vilkas 
būtų sotus ir ožka liktų sveika". 
Mat šiuo metu "darnaus ben-
dradarbiavimo horizontai su So
vietais gerokai apsiniaukė, kai jų 
<pareigūnas JT Arkadij Sevčenko 
nutarė pasilikti JAV", teigiama 
tarptautiniuose diplomatų sluoks
niuose. Ir A. Sevčenko gali iš jūros 
dugno ištraukti paslapčių, kurios 
nebus malonios jo buvusiems 
darbdaviams. 

Detentes duobės 

Galvojama, kad C. Vance ir jo 
patarėjai yra įsitikinę, kad JAV 
privalanti išlaikyti dabartinius 
SALT susitarimus ir tęsti deten
te politiką, kaip laidą geresnių 
santykių išlaikymų su Sovietais. 
Vesdamas tokią politiką valstybės 
sekretorius tikisi iš Sovietų kitų 
nuolaidų, nereikalaudamas iš jų 
nesikišti į Afrikos vidaus reikalus. 
Esą, JAV neturinti jokios svirties, 

labai rūpi auganti Sovietu. įtaka 
Afrikoje. Jie nemano, kad SALT 
susitarimai yra toki svarbūs, kad 
dėl jų nepažeidžiamumo būtų 
galima leisti sovietams užgauti 
JAV interesus kitose svarbiose vie
tose. 

Spaudos vaidmup 

Labai dažnai JAV politikai ty
čiomis informuoja laikraštinin
kus, stengdamiesi "sudirbti" savo 
politiškų priešų pažiūras. Taip 
atsitiko ir dabar. "New York Ti
mes" žurnalistas Safire, pasirem
damas Valstybės d-to dokumen
tais, dienraštyje parašė, kad 
"valstybes sekretorius nusiuntė 
prezidentui Carteriui stiprius įro
dymus, kad JAV neprivalanti ga
minti neutroninę bombą". Už šios 
žinutės paskleidimą Valstybės d-
to pareigūnai apkaltino Z. Brze
zinski įstaigą, kad pastaroji "už
siimanti nuodingu darbu". 

Pentagono pažiūra 
Ryšium su prasidėjusiais nesu

tarimais JAV politikos vairuoto
jų tarpe vienas Pentagono pa
reigūnas, kalbėdamas su laikrašti
ninkais apie dabartinę Carterio 
vedamą užsienio politiką, pareiš
kė, kad "valstybės laivas yra pra-

S. Dziko rašinyje "Vliko kil
mė, istorinė apžvalga ir ateities 
perspektyvos", paskelbtame šm. 
balandžio mėn., pasitaikė ne
sklandumų. Čia noriu patikslinti 
tik Vliko 'pirmosios Vykdomosios 
tarybos sudarymą ir jos veiklą 
aptarti. 

S. Dzikas rašinio 7 tęsinyje 
1978.IV. 12 štai ką rašo: "._ pir
mą Vykdomąją tarybą sudarė Er
nestas Galvanauskas (1946. XIL 
12)...Tos sudėties Taryba tačiau 
darbo nepradėjo, nes E Galva
nauskas neatvyko^.". 

Nepilnuose dviejuose sakiniuo
se padarytos bent trys ryškios 
klaidos. E. Galvanauskas, gyven
damas Bavarijos kaime Frommet-
sfelden, nepertoliausia nuo Ans-
bacho, negalėjo sudaryti pirmo
sios Vykdomosios tarybos. Vyk
domoji taryba buvo sudaryta Vli
ko buveinėje 1946.XL12, o ne XJX 
12. Ji veikė nepilnus du mėnesius. 
E. Galvanauskas iš jos greičiau 
pasitraukė kaip buvo numatęs. 

Tuo metu ir aš gyvenau Pfu-
lingene, Vliko buveinėje, ir re-Į 
dagavau "Eltos" biuletenį, kurį 
teko man vienam prirašyti. Kas 
dieną teko susitikti su Ernestu ir 
daug ką aptarti. 

Kvietimas Mike dirbti 
Kai E. Galvanauskas 1945.V.21 kiuręs viršuje, šonuose ir apačio- j j P r o m m e t s f e l d e n ą a t v y k o > ^ 

Žinoma, Zb. Brzezinski tuos • kaip paveikti bolševikus, kad jie 

nesusipratimas. 
"Book Digest" leidiny yra pa

skelbtas pasikalbėjimas su ameri
kiečiu rašytoju Harol Robins. ' . t. • 
»r . * • L • i i- vi i prasme — Komunizmo pergale. 
Tai autorius, kūno keliolika kny- K, . ^ _»•• M i • 

. . ' . , . , Kaip matome, partija reikalauja 
gų, tai yra visos, buvo pateku- .v v . . \ . . . \ ,. , ^ 
šios į geriausiai perkamų sąrašus, ^ ^ ^ S j " L j S %^A " £ £ 
tebėra geriausiai oerkama ir kny- - m J ̂ .- *. z ^ . 0 JT. 
„ »,-. ~ r^. £•__»„ T- s. šešiasdešimt metų, visoj RUSIJOJ 
ga Dreams Die First . Tas rašy- .x ».j • i - J 7 ^ v 
toias oare-škė kad ne kritikai Tkej^u^° d l d e s n | k u r eJa i> ° *>™° 
, / . _ . . . , ' . .. _ _ .* pripažinti pasaulyje tik tie, xune 
bet kūrėjai kuna literatūrą. Jei- r *vZ f, / , , 0 1X • 

v ..V . y Vt t r • partijos neklausė, — tai Solženi-
^ v ' • i i. • i cynas ir Pasternakas. Todėl ma-
maža, tai juo labiau yra maža / , j , . . * -

. .. , „ - .. tome, kad laisve yra visos kury-
visuomenes įtaka. Kūrėjas t u n , . A 
kelti bendrą meno lygį, turi ieš- P*?1111 

koti naujų formų, nors kai kam Visuomenė laisvajame pašau
tai gali ir nepatikti. lyje gali iš menininko reikalauti, 

Neseniai spaudoje pasitaikė iš- bet menininkas turi pilną teisę 
puolių prieš rašytojus, kad jie neklausyti. Jis yra laisvas. Jeigu 
tam tikra prasme kuria nemora- jis pradės kurti taip, kaip visuo-
lius vaizdus. Tenka sutikti, kad menė reikalauja, meno lygis kris, 
kai kurie vaizdai gal ir nereika- nes meną kuria individas. Į 
lingi, bet šaukti, kad knygos visuomenės reikalavimus meni-
pornografinės, tegali tik tas, kas ninkas gali kreipti dėmesį, bet 
visai nesusipažinęs su šių laikų kurti privalo, kaip jis pats išma-
literatūrine raida. Lietuvių rašy- no , antraip bus visa nutraukta į 
tojų knygos tuo atžvilgiu yra primityvumą ir atsilikimą. Lais-
švarios, kartais tiesiog nulakuo- vė menininkui yra būtina sąlyga, 
tos, atrodo, kad tai ne žmonės, jis, laisvai kurdamas, i aukštu-
o stabarai ar ligonys. mas kelia meną ir tą pačią vi-

* suomenę, kuri dažnai jam stato 
Suprantama, kad nėra reikalo įvairius, dažnai vienas kitam 

atidengti visų nešvarumų. Nute- priešingus reikalavimus. Kūrėjas 
kamieji vamzdžiai gatvėse ir tie nėra kuinas, kurį visuomenė ga-
uždengti, bet nužmoginti žmogų, Ii varinėti be jokios atsakomybės, 
nuslėpti jo aistras, padaryti jį Jeigu ji nori kūrėjui ir kultūrai 
kažkokiuo ištižusiu nevykėliu y- gero, ji turi jam palikti ir laisvę, 

literatūros susinimas. Niekas AL B, 

nesutarimus paneigė, kaip "netu
rinčius esminės reikšmės". Ta
čiau privačiai Tautinio saugumo 
tarybos pareigūnai kaltino Vals
tybes d-tą, kad jo vadovai "juodi
na tarybą". 

K kitos pusės Vances padėjė
jai išnešė į viešumą, kad "jų 
viršininkas pyko, kai Brzezinski ir 
jo padėjėjas David Aaron kaltino 
Valstybės d-tą, kad pastarojo po
litika "siūta minkštais pamuša
lais". Na, aišku, kaip teigia Vals
tybės d-to valdininkai, "negali
ma teigti apie JAV politikos va
dovus, kad vienas iš jų yra kie
ta^ kitas nuolaidžiavimų politi
kos šalininkas". 

Tikisi nuolaidų 
Žinoma, gal būtų buvę geriau, 

kad C. Vance prieš išvykdamas į 
Sovietų S-gą "nebūtų sukėlęs 

per daug nešeirnininkautų juo
dajame kontinente. 

Z. Brzezinski ir jo patarėjai abe 
joja, ar Vance yra teisingas. Jiems 

je. Ir jo niekas netaiso 
Suprantama, kad tarpusaviai 

JAV politikos vairuotojų nesuta
rimai negali nuteikti Sovietų dik
tatorių, kad jie pradėtų nuolai
džiauti JAV. Puikiai žinodami, 
kokie vėjai pučia Valstybės d-te 
Sovietai įrodė, kad, besiderėdami 
Belgrade, Genevoje ar besistiprin-
dami Afrikoje, visiškai nesiskaito 
ne tik su JAV, bet ir su visu likusiu 
pasauliu. 

Didžiausi detentes puoselėtojai: 
farav. JAV prezidentas Gerald For
das ir Sovietą Sąjungos valstybes 
galva Leonidas Breioevaa 

REMIA ŪKIŠKAI 
ATSILIKUSIUS 

Vakarų Vokietijos katalikai 
darbininkai vis didesniu uolumu 
remia pagalbos akciją ūkiniai 
bestvystantiem Trečiojo Pasau
lio kraštam. Tam tikslui pra
vestos rinkliavos rėmuose Va
karų Vokietijos darbininkai 
šiais metais surinko 16 procen
tų daugiau, negu praėjusiais 
TTiFtaui. Rinkliavos meta su
rinktais pinigais yra finansuo
jami darbininkų paruosimo kur
sai ūkiniai besivystančiuose 
kraštuose, 

kiu greito karo tarp Vakarų Ir 
Sovietų, nes jis neįvyks. Nenu-
matau JAV spaudimo į Sovietus 
pasitraukti iš Pabaltijo". 

Kam tarnauja laikas? Tik ne 
mums. "Vyresnioji karta ir aš 
nematysime nepriklausomos Lie
tuvos. Laisvai Lietuvai keltis rei
kalingas ilgas laikas, dabartinių 
sąlygų pakitimas". 

Jis minėto: laikas ne mums 
tarnauja, nes lietuvių tauta bus 
gniuždinama, o išeivija trupės, da
limi ištirps skalaunama svetimų 
vandenų. Šis teigimas jį vertė da
ryti logišką išvadą: Vlikas turi 
ruoštis ilgo meto veiklai. Jis turi 
sukurti ilgametį veiklos planą, 
kuris turi būti pritaikomas besi
keičiančiomis politinėms sąly
goms. 

Jo nuomonė daug kur skyrėsi 
nuo partijų vairuotojų. Jo many
mu esminis uždavinys tenka ne 
išeivijai, bet lietuvių tautai kovo
je dėl jos laisvės. Išeivija tegali 
būti tik talkininkė, bet ne spren
dėja. Lietuviu tauta turi Stverti 
ilgo bandymo metu ir taupyti 
savo galvas. Tik jos ištvermė ir 
ryžtas nuves į nepriklausomybę. 

Jis tikėjo nepriklausoma Lietu
va, bet jai numatė kitą kelią Eu
ropos valstybių šeimoje. 

E. Galvanausko darbas 
Jis vadovavo Vykdomajai ta

rybai jau pačioje šaltojo karo u-
žuomazgoje. Vidurio Europoje So
vietų įsigalėjimas užsklendė Lie
tuvą keliomi? durimis. 

Per tuos du nepilnus mėnesius 
jis peržiūrėjo kitų rašytus politi
nius raštus, kurių s'ilius buvo 

daržoves ir tabaką augino bava
ro Lutz darže, Vliko vadovy
bė dažnai jį kvietė įsijungti į po
litinį darbą. 1946.1.12 į From-
metsfelden atvyko P. Karvelis ir 
V. Sidzikauskas į Vliką kviesti, grubus, šiurkštokas. Daug raš:ų 
1946 m. rudenį jis gavo laiškus j teko ir jam pačiam parašyti, ci-
ir telegramas, skatinusius kuo 
skubiausiai atvykti į Pfulingeną. 
E. Galvanauskas vis delsė. 

Tuo metu Vlike vyravo "idea
li" pusiausvyra, "kovojo" pen
kios partijos prieš kitas penkias. 
Prireikė nepartinio, kuris partijų 
įsisiūbavimą bent kiek apvaldytų. 
Visos partijos E. Galvanausko 
autoritetą pripažino, bet abu 
sparnai vėliau pažado netesėjo. 

E. Galvanauskas kėlė kai ku
rias sąlygas Vykdomajai tarybai 
sudaryti. Viena jų - jis laisvai pa
sirenka asmenis Vykdomojoje ta
ryboje. Šį reikalavimą pažeidė a-
bu Vliko sparnai. 

Partijų nesutarimas ir noras 
"priešui" pakenkti jį erzino. De
ja, partijos buvo pamiršusios, 
kad jos gyveno svetimoje žemėje. 

Kam tarnauja laikas? 

Jo politinės pažiūros iš esmės 
skyrėsi nuo partijų vairuotojų 
daugumos. Jis dažnai kartojo ir 
savo paskaitose skelbė: "Nelau-

džiosioms sostinėms Lietuvos by
lą aiškinti ir lietuvių tautos tei
ses ginti. 

Vakariečiams jis aiškino Ryt
prūsių politinę raidą ir Karaliau
čiaus srities svarbą Lietuvai. Jis 
apskaičiavo, kad Vokietija oku
pacijos metu Lietuvai padarė 623 
mil. dol. nuostolio ir reikalavo 
atsiteisinimo. Žinoma, tie raštai 
nepakeitė susiklosčiusios politi
nės padėties ir neatnešė apčiuo
piamų vaisių. 

1947.L9. jis pasitraukė iš Vykdo
mosios tarybos pirmininko parei
gų ir išvyko į Paryžių atlikti kai 
kuriuos pavedimus. 

1952.V.10 jis buvo vėl kviečia
mas sudaryti Vykdomąją tarybą, 
bet atsisakė tų pareigų. Ir Mada
gaskare gyvendamas talkininka
vo politiniame darbe. 

— Valstybės departamente 
dirba 2,842,480 civilių tarnau
tojų. 

ra 

SENOVĖS EGIPTIEČIAI 
LANKĖSI AUSTRALIJOJE 

Australų mokslininkas Rek-
saa HHrojus, paskelbė spaudoje 
sensacingą pranešimą. kad 
Australijoje lankydavosi seno
vės egiptiečiai Kvislendo val
stijoje jis aptiko bieroglifų, 
kurie panašūs į Senovės Egip
to rašmenis, o Hokslerio upes 
žemupyje — papirusinio laivo 
atvaizdą. Be to, netoli Sydnė-
jaus rastas kirvis, kurį moks
lininkas R. HSrojus priskiria 
senovės egiptiečių jūreiviajna. 

Savo hipoteze australų moksli
ninkas dar grindžia mitais, taip 
pat Centrinės Australijos ir To-
reso sąsiaurio pakraščių ir salų 
gyventojų papročiais. Jis pri
mena, kad jau 1964 m. Britų 
muziejuje, tyrinėjant egiptie
čių mumijas, rasta eukaliptų 
lapų. šie medžiai, kaip žino
ma, augo tik Australijoje. Pa
sak R. H., senovės egiptiečiai 
išplaukdavo iš Raudonosios ju
ros ir, pasinaudodami jūrų sro
venus, nusidangindavo iki Indi
jos ir Javos, o i i ten — į Ans-

VYRIAUSIO UETUVŪS IŠLAISVINIMO 
KOMnnO KILME, ISTORINĖ APZVAL6A 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
»T. DOKAS 

19 
1976.1223 Vlikas suorganizavo l ietuvio žmogaus 

teisių komisiją. Jos pirmininku yra prof. dr. D. Krivic
kas, nariai: kun. K. Pugevičius, dr. J . Genys, D. Ke-
zienė, A. Zerr, dr. J. Balys, J.R. Simanavičius, S. Ku
dirka, A. Jurašienė ir J. Jurašas. Komisijos pagrindi
nis uždavinys — "rinkti medžiagą apie Sovietų Są
jungos lietuvio žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje 
ir kitur, paruošti memorandumus ir kitokius raštus 
vyriausybėms, tarptautinėm institucijom ir žmogaus 
teisėmis besirūpinančiom organizacijom, ir siūlyti Vli
ko valdybai kitus budus tai medžiagai panaudoti" 
(Elta 6 nr. 1977.2.8). 

Komisija savo 1977.3.2 d. atsišaukimu ragino lie
tuvius rinkti ir siųsti jai turimus duomenis apie 
žmogaus teisių bet kokius pažeidimus Sovietų Sąjun
goje. 

Komisijos pirm. D. Krivickas paruošė memoran
dumą, kurį 197.9.19 Vlikas išsiuntinėjo Helsinkio su
sitarimus paairašiusiom vyriausybėm. 1977.54&-8 D. 
Krivickas dalyvavo žmogaus teisėms ir detantes politi
kai nagrinėti įvykusioj Bad Kreuthe, V. Vokietijoj, 
konferencijoj, kurią sušaukė Europos žmogaus teisių 
ir tautų apsisprendimo konferencija. £ . Krivickas 
ten padarė platų pranešimą apie padėti Lietuvoje. 

Žmogaus teisės plačia prasme apima ir tautų ap-
aisprenduno taisą. M H ginėjas mamorandusaas i r ki* 

ti Vliko žygiai dėl žmogaus teisių karta pabrėžia ir,mas ne kartą yra davės progos pagarsinti ir Lietuvos 
Lietuvai laisvės reikalavimą, 

* 
V KOVOJE U2 LIETUVI 

Pirmas ir daugeli metų užsitęsęs Vilko užsianga
žavimo, ginti individualių lietuvių žmogaus teises, at
vejis prasidėjo 1970 m. spalio 15 d , kai tėvas ir sū
nus Pranas ir Algirdas Bražinskai, nukreipę Sovietų 
keleivini lėktuvą, pabėgo į Turkiją. Tą dieną prasidėjo 
sunki Vliko kova Turkijos teismuose ir vyriausybės 
sluoksniuose prieš masyvą Sovietų spaudimą sugrą
žinti ir, be abejo, sunaikinti Bražinskus. 

klausimą tarptautiniu mastu. Kai 19713.9, Turkijos 
teismas padarė Bražinskų byloje jiems nepalankų 
sprendimą, sudariusi pavojų, kad jie gali būti išduoti 
sovietams, Vlikas pasiuntė telegramas, ne tik Turkijos 
prezidentui, bet ir visoms Nato paktą pasirašiusioms 
vyriausybėms, kuriose buvo prašoma paveikti Turki
jos vyriausybe, kad ši neišduotų Bražinskų, bėgusių 
nuo sovietinės priespaudos ir siekusių politinės laisvės. 
Bražinskams atvykus į JAV, Vlikas ir dabar jiems pa
deda legalizuotis šiame krašte. 

Kai 1970-X1.23, pabėgės iš sovietinio žvejybos lai-
Tik patyrusi Vliko valdyba apie šį įvykį pasiuntė Į ^ _ ^ L ^ ^ : į £ J ^ a ^ . ^ a g o m

a . v ^ ' 
Turkijos prezidentui telegramą (spalių 16 d ) , išdėsčiusi 
politinę padėtį ir prašiusi neišduoti Bražinskų Sovie
tams. Po to sekė kita telegrama, prašant priimti Vliko 
atstovą (R. Kezį), vykstantį Turkijon Bražinskų rei
kalu. Tuo pat metu Vlikas kreipės į lietuvius, kad 
savo laiškais ir telegramomis prisidėtų prie Bražinskų 
teisių gynimo. Kai Bražinskų byla atsidūrė Turkijos 
teismuose, Vlikas pasamdė žymų advokatą jiems gin
ti. Keliais atvejais Vliko pirmininkas dr. J.K. Valiūnas 
lankėsi Turkijoj ir siekė Bražinskų bylos eigą pasku
binti bei pakreipti palankia linkme. Per advokatą buvo 
pristatyta eilė dokumentų, įvedančių Bražinskų pabė
gimo politinį pobūdį. Deja, Turkijos teismai darė vie
nas kitam prieštaraujančius sprendimus, o Sovietai 
politiniu spaudimu ir masišku užsiangažavimu laimėti 
Bražinskų išdavimą įstengė uždelsti bylą iki 1974 me ų 
galo, kai amnestijos dėka jų byla buvo laimingai už
baigta. Bražinskai, tuo tarpu, tapo simboliu laisvės 
siekiančios lietuvių tautos ir todėl Vlikas toje byloje, 
gindamas juos teisme ir atskleisdamas tos bylos poli
tinį charakterį, atliko vieną iš jo šalutinių uždavinių: 
ginti Ustuvių teises. Antrą vertus, Bražinskų gyni* 

gūnų įsakymu, buvo atiduotas sovietų laivo vadovybei, 
Vliko valdyba, tik patyrusi apie įvykį, tuojau kreipės 
telefonu į Valstybės departamento Lenkijos ir Čeko
slovakijos skyriaus vedėją, o prezidentui buvo pasiųsta 
atitinkama telegrama. Tuojau pat buvo kreiptasi i r į 
A.L. Tarybos bei Liet. Bendruomenės vadovybes, kad 
būtų veikiama Kudirkos gelbėjimo reikalu. Imta taip 
pat skubiai aiškinti aplinkybes, kuriose Kudirka buvo 
išduotas. Gruodžio 1 d. susisiekta su JAV Kongreso 
pakomisės, tiriančios Kudirkos išdavimą, nariais. Tą 
pat dieną kreipiasi į viso pasaulio lietuvių orgarizaci-
jas, raginant įsijungti į Kudirkos gelbėjimo akciją. 

Kudirkos išdavimas sukrėtė JAV visuomenę, 
Kongresą ir Vyriausybę, ir nors pastangos jį išgelbėti, 
kurioms pradžią davė skubū3 Vliko valdybos žygiai, 
kurį laiką vaisių nedavė, po masinių lietuvių pastangų 
Kudirka ne tik buvo išleistas iš kone. stovyklos, bet 
leista jam emigruoti. 1974.1.5 jis su motina ir žmona 
atvyko į JAV. 

(Btts ssagiaa) 
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DETROITO 2INIOS 
(Atkelta i š 2 pusi.) 

pareigu atsisakė i lgametė an
samblio vadovė mokytoja Gal ina 
Gobienė. Ta staigmena ne vie
nam šokėjui ir tėvams iššaukė 
ašarą. Po ilgesnių diskusijų tėvų 
komitetas ir šokėjų atstovai įga
lioti išsiaiškinti su ponia Gobie
n ė dėl jos grįžimo vadovauti Ši
lainei bei tolimesnio Šilainės li
kimo. Kitas tėvu susirinkimas bus 
šaukiamas vieno mėnesio laiko
tarpyje. 

D E T R O I T O MERGAIČIŲ 
C H O R O PAVASARINIS 

VAKARAS 

aukštesnes mokyklas šį 
rį baigiančių jaunuolių. 

pavasa-
Visi ži-

^ i » « i i —• 

CLASSIFIED GUIDt 

n o m e , kad baigiančių yra dau
giau, bet jie dėl vienokių ar ki-1 
tokių priežasčių nėra užsiregistra-' 
ve. T ik iu , kad jie suteiks man i 
ž inias ir pristatysime juos vėliau i 
spaudoje. Rengėjai kviečia visus Į 
baliuje gausiai dalyvauti. 

PR \ N O B A L T U O N I O 
K Ū R I N I Ų P A R O D A 

Detro i to studentų ateitininkų 
ruošta Prano Baltuonio medžio 
šaknų skulptūrų paroda vyko dvi 
dienas , balandžio 15-16 tą. Nors Balandžio 15-16 d. Detroito Kultūros centre ateitininkų suruoštoje dail. 
paroda buvo atdara ir šeŠ*adien| i Baltuonio šaknų ir medžio išdirbinių parodoje Kristina Veselkaitė re-
ir ją aplankė dauguma svečių at- ^ t r u o J a •T O f i o« 
vykusių į Detroito mergaičių 
choro vakarą, jos oficialus atida
rymas įvyko sekmadienį tuoj po 
l ietuviškų pamaldų. Rengėjų var 
du susirinkusiems Praną Baltuo-
nį pristatė ir jo kūrybą apibūdi
n o , G i n t ė Damušytė. Parodoje 
b u v o išstatyta keliasdešimt kū
rinių ir nevienas jų puoš detroi-
t iečių namus. Pranas Baltuonis 
s u savo kūriniais Detroite jau 
lankėsi trečią kartą. Jo kūri
niai yra pasklidę po visą pasaulį 
ir jo parodos buvo suruoštos, — 

Pirmas oficialus Detroito mer
gaičių choro .pavasarinis vakaras, 
fvykes balandžio 15-tą, Kultūros 
centre sutraukė per keturis š im
tus svečių ir praėjo pakilioje nuo
taikoje. Jos atliko 13-ką įvairių 
lietuvių ir kitų kompozitorių dai
nų. Chorui vadovauja muzikas 
Stasys Sližys ir jį sudaro sekan
čios lietuvaitės: Bagužytė D a n u 
tė , Butkūnaitė Kristina, Butkū-
naitė Regina, Erlingytė Marytė, 
Jurgutytė Asta, Kūraitė Rūta, 
Kutkutė Rasa, Lėlytė Alma, Leo
navičiūtė Laura, Leonavičiūtė . 
Viktorija, Matvėkaitė Alma, M r f - i £ P * 3 * . L ? n f i < m e » i r

 B e ? y n e ' 
kauskaitė Alma. Naumai tė A u d - ! ? h a n . T i r c i n u o s e Kanados ir 
ra, Orentaitė Daiva , Orentaitė 
Rasa, Palaikytė Lina, Rugieniū-
t ė Daiva, Rugieniūtė Gina , Va-
selkaitė Rasa (sopranai) . 

Abariūtė Paulita, Alkutė Dia
na, Gogelytė Vida, Jankutė Kris
tina, Jankutė Rima, Kūraitė Vir
ginija, Mikolaitytė Janina, Peter-
sonaitė Aida, Sveraitė Laima, Sve-
raitė Loreta, Tautkevičiūtė Lai
ma , Urbonaitė Ramoną ir Zai
kauskaitė Lina (a l ta i ) . 

Choro instrumentalistų v iene
tą sudaro: Aida Petersonaitė 
(klarnetas) , Asta Šepetytė (flei
t a ) , Vytautas Petrauskas (akor
deonas) ir Stasys Sližys (piani
n a s ) . 

Kartu su jomis programą papil
dė "VVindsoro tautinių šokių gru
pė "Neris", kuriai vadovauja E-
leonorą Stanevičiūtė-Holmes. 
Joje šoka: Dūdaitė Sigita, D u m -
čiūtė Lina, Genčiūtė Rita, Kra-
niauskaitė Alma, Kūraitė Rūta, 
Kūraitė Virginija, Naikauskaitė 
Alma, Naikauskaitė Rita, Rudo-
kaitė Debra ir Tautkevičiūtė D a 
nutė. 

Choro pranešėjos: Aida Peter
sonaitė ir Laima Tautkevičiūtė. 

• Po meninės dalies vyko vaišės 
ir šokiai grojant Vytauto Petraus 
ko vadovaujamam "Atžalyno" 
orkestrui. 

Dovanų dal inime: 100 dol. lai
mėjo Kazys Gricius (tai Palaikių 
ir dr. A. Zotovo aukos - p o 5 0 
do l . ) , A. Jonynienės š iaudinukų 
paveikslą laimėjo — Algis Ru
gienius ir Matekūnų padovanotą 
medžio drožinį — Rimas Mikš-
tas. 

Reikia tik sveikinti šį naują lie>" 
tuvišką meno vienetą ir jo vado
v u s ir palinkėti, kad jie dar ilgai 
su lietuviška daina ir šokiais 
džiugintų mus ir keltų Lietuvos 
vardą ir kitataučių tarpe. 

Mergaičių choro tėvų komitetą 
sudaro: Danguolė Jurgutienė 
p-kė, Birutė Sverienė - sekretorė, 
Mykolas Abarius- parengimų va
dovas ir Jonas Leonavičius - iž
dininkas. Jonas Urbonas 

ŠILAINĖS PASIRODYMAI 

Sekantys Detroito tautinių šo
kių ansamblio Šilainės pasirody
mai bus gegužės 13-tą Cobo sa
lėje, Detroite Michigano Tauty
bių komiteto ruoš iamame tau
tybių festivalyje. Birželio 1,2,3 
dienomis Farmington miesto m u 
gėje. Birželio 15,16, 17 Braškių 
Festivalyje ir 17-18 Michigano -
gubernatoriaus - pagerbime. 

"KARTĄ PAVASARĮ" 
B A L I U S 

Dar kartą primename, kad Det-
troito skautu tėvų komiteto ruo 
š i a s u s abiturientų pristatymo 
bal iui , jvyks šį Še5tadier4. Kul
tūros centre. Pradžia 7 vai. v. 
Publikai bvs zastetįĮi trylika 

Amerikos miestuose. Su savo kū
riniais Kanadoje Expo 67, patrau
kė rimtą svetimšalių dėmesį. 

Skulptoriaus žmona Jadvyga 
Bal tuonienė yra, visuomeninin
ko ir spaudos darbuotojo Vlado 
Se lenio sesuo. Jonas Urbonas 

miteto tėvelių ir lietuvišką dai
ną mėgstančios publikos - pastan 
gos ir bendradarbiavimas užtik
rins, kad ateity Detroite gy
vuos jaunimo dainos vienetas — 
Detroito mergaičių choras. 

Mergaičių choro tėvų ko
mitetas: 

D. Jurgutienė, B. Sverienė, M. 
Abarius, J. Leonavičius. 

GALINA GOBIENĖ 
IŠRINKTA T A U T I N I U ŠOKIŲ 

I N S T I T U T O PIRMININKE 

Balandžio 8-9 dienomis C h i -
cagoje įvykusiame Tautinių Šo
kių instituto atstovų suvažiavimo, 
vienbalsiai Instituto pirmininke 
išrinkta detroitietė — mokytoja 
Galina Gobienė. Galina Gobie
nė yra ilgametė Detroito lietuvių 
tautinių šokių ansamblio "Šilai
nė" vadovė, buvusi penktosios 
tautinių šokių šventės vadovė ir 

(aktyvi Detroito Lietuvių Bendr. 
menės narė, dirbusi jos valdybo-
e, mokykloje ir kitur. Linkime G a 
linai Gobienei sėkmės ir sveiki
name naujose pareigose. 

M E N O PAVEIKSLU 
IŠPARDAVIMAS 

su tvirta dokumentais paremta 
medžiaga reaguos kur reikia. Ei
liniam piliečiui už tokį mūsų tau
tai primetimą ir jos žeminimą ir
gi reikia reaguoti. Užpilkime laiš
kais laikraščių redakcijas ir N B C 
televizijos stotis. Neleiskime že
minti mūsų tautos garbingo var
do. 

Jonas Urbonas 

R E A L E S T A T E 

Bukaitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavi

mo Įstaigom aptarnaujame pietva
karių Chicagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abe jojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar -norint apdausti 
NAMĄ. AUTOMOBILL GYVYBE 
ir SVEIK ATA maloniai jums pa
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 6Svd St.. Chkago, m 

767-4600 ar ta 778-9871 

CHICAGOS ŽINIOS 
• 

JAV LB pirm. Alg. Gečys kalba 
L B Detroito apyl. 25-čio minėjime 
Detroite balandžio 2 d. 

Nuotr. J. Urbono 

PAT ARIA N E S I M A U D Y T I 

Amerikos raudonasis Kry
žius Chicagoje pataria dar ne
skubėti maudyt is , palaukti, kol 
daugiau atšils . Vanduo Michi
gano ežere š i u o metu yra apie 
40 laipsnių ir tokiame vandeny 
žmogus,, i šbuvęs pusvalandį, gali 
rnirti. Michigano ežeras Ugi 
reikiamos temperatūros tesušy-
la tik birželio mėnesį. Maudy
tis patariama t ik tada, kai van
duo y r a 68 laipsnių. 

MAROJJETTE PARK 
2-jq butų po S mfeg. mūrinis. 11 

metų senumo. Atskiros šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RockweU. 
$58*500. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notartatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So . Kedzfe Ave. — 778-22SS 

Brighton Parke: 21 buto mūr. Nuo
mininkai patys šildo. Daugiau kaip 
$36,000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
tų pajamos. 

Marąuette Parke: Didelis mūr- 6 
kamb. bungalow. Gaza šildomas, 
įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

Turime pirkėjų — trūksta namo. 
25 metai kai be pertraukos tarnao-

| jame lietuviams ir jų draugams. 

K C A L K S T A T C 

5 kamb. (2 raieg.) mūr. bungaiow. 
Centrinis oro vėsinimas 

Uždaras porčius. Garažas. Mar
ąuette Pke. j rytus už California. 
Skambint iki 10 v. r. ir po 6 v. v. 

teL 436-6294 

Rimtas Hmų 
Pardavimas 

Didelis ir patogus namas. Mar
ąuette Parke gabiam ir tvarkingam 
Žmogui. Pigus. $16.900. 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų, švarus oras. aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug priedų. Vieta Mar
ąuette Pke, Aukšta kokybe. 2ema 
kaina. 

5 kamb. naujo tipo mūr. namas 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir 
nupirkti už $28,850. Marąuette Pk. 

4 vienetų miras b garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

5 kamb. labai modernus muro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie. $39,800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-jų ankštų mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Parke. 

Valelis Real {statė 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

BETP WANTED VYRAI 

siAcranMnE S H O P L E A D M A N 
We-are a stitmping, die buildiu« & 
maehine job shop. Our work ia 
varie<l & imeresting. We neod a 
maehine sho>p lead man wtth set-up 
eacp. on milte & drills for our nigrht 
shift. Benefits incl. profit .sharing1 

& overtime. Manor Tool & tttg. 
Co., 9200 Ivanhioe St., Schuler Park. 

OftH S7S-202© 

MACHINIST 
Journeyman machinist to be tramed 
to operate EDM eouipment Starting 
rate $8-85. Excell. fringe benefits. An 
"Eąual Opportunity Employer 
INDIANA FORGE & MEACIONE CO. 

3468 Watling, East Chicago, 
Phone — 3l2-731-»7ao 

MACHINISTS 
2 journeyman machinists. Mušt be 
thorough in English. Excell. fringe 
benefits. Contact 
INDIANA FORGE & MACHTNE CO. 

8M8 WatHng, East Chicago, md. 
312-731-97A6 219-398-0838 

OFFSET STRIPPm 
Tradeskop & publication book work 
stripping eorperience necessary. 4 
oolor stripping experience aeipful. 
South Loop plant, Excellent bene
fits- Paid vacation. 

MR. EATON — TEL. 427-5370 

IANTOMOJ AMA — FOR KENT 

P A D Ė K A 

Detro i to mergaičių cho fo kon
certas- vakaras susilaukė virš 400 
žiūrovų. Vis iems taip gausiai da
l y v a v u s i e m s i r tuo rėmus iems 
c h o r o veiklą moraliniai ir mate
rialiniai reiškiame nuoširdžią pa 
dėką. 

Prie vakaro pasisekimo, padė
d a m i tėvų komitetui, prisidėjo ei
lė tėvų: prie įėj imo — St. Erlingis, 
D . Jankienė, E. Jankus, B. Leona
vič ienė , J. Orentas; tortų stalą visą 
vakarą tvarkė — Č. N a u m i e n ė ir 
E . A l k i e n ė ; g ė r i m u s nepails
tamai pilstė - V . Lėlius, L. Matve-
kas; Įvairiose kitose pareigose pa
gelbėjo: A. Butkūnas, J. Jurgutis, 
E. Kutkienė, R. Orent ienė . G. 
Pa la&ienė , G. Rudienė , J. Svera. 
Prie virtuvės darbavosi p. Goge-
fienė ir A. Lelienė. 

Ypatinga padėka dovanoju
s i ems fantus vakaro loterijoms: 
Pr. Balandienei , A. Jonynienei, 
Janukaičiams, B . Leonavičienei, J. 
Matekūnui , G ir V. Palaikiams ir 
R. ir A. Zotovams; J. ir A. Zapa-
rackams (Bauža Funera! H o m e ) 
f inansavusiems programos -paus-
dinimą. (Jų telef. 5 5 4 - 1 2 7 5 ) . 

D a u g kieno girtą maistą gami
n o : M. Bačkaitienė (vyr. seimi
n i n k ė ) , M. Majarienė, L. Banai
t ienė, Z. Jocienė ir J. Mikutavi
čius. 

Nuoširdžiai dėkojame čia pa
minėt i ems ir vis iems kitiems pa
rėmusiems tėvų komiteto pastan
gas talką, kepsniais paslauga ar 
maloniu žodžiu ir tuo prisidėfu-
siecr.: prk cseTgaičių choro 
"prerr.jieros" pasisekirrK). Tik to
l imesnes visu, — choro vadovo 

Daugeliui Detroito lietuvių 
pageidaujant š.m. balandžio 29 -
-tą (šeštadieni) nuo 4-tos iki 
10-tos vai. v. ir (sekmadienį) 
balandžio 30-tą nuo 9 vai. ryto 
iki vakaro Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos Kultūros centre, 
meno paveikslų importuotojas, 
Algis Nakas, ruošia didelį ver
tingų paveikslų išpardavimą, la
bai žemomis kainomis, nuo 14-
-kos iki 69 do,. įskaitant gerus 
galerinius rėmus. 

Bus išstatyta daugybė naujų 
(alyva ant drobės) realistinių ir 
abstrakčių originalių teveiksiu. 
Primename, kad tokiomis žemo
mis kainomis daugiau nebus par 
davinėjama. Tad, kviečiame vi
sus Detroito lietuvius pasinaudo
ti šia paskutine proga įsigijant 
šių vertingų paveikslų. Ą 

NELEISKIME ŽEMINTI 
LIETUVIŲ T A U T O S V A R D O 

Praeitą savaitę, kelis vakarus 
iš eilės, dauguma iš mūsų su. 
siaubu ir širdgėla stebėjome N B 
C televizijos kompanijos perduo
damą filmą "Holocousf, apie' 
žydų persekiojimą ir žudymą 
prieš ir antrojo pasaulinio karo 
metu. N e vienam mūsų teko tai 
matyti savo akimis. Tr tur but ra
sime retą, kuris pateisintų tokį 
vieno žmogaus elgesį su krtu žmo 
gumi, nežiūrint kas jis bebūtų, 
žydas, lenkas, rusas ar kitoks.Už-
jaučiame mes žydu tauta ir kartu' 
liūdime su jais. Bet tame fi lme, 
kai kur prasilenkta su tikrove. 
Kas Hečia lietuvius, lietuviai pri
statomi, kaip žydų naikintojai. 
Kaip negalime kaltinti visų vokie
čių už žydų naikinimą, ar žydų, 
kad jie visi buvo rusų komisarais 
ir sudarė sąrašus lietuvių trėmi
mui į Sibirą, taip negalime pri
mesti visai lietuvių tautai žydu 
naikinimo. Tiesa, kad kiekvieno
je tautoje yra išsigimėlių, ku
riems kito žmogaus gyvybės atė
mimas yra lyg musės užmušimas, 
tas vyksta ir čia Amerikoje did
miesčių džiunglėse, bet už tai-
rtgValtrntf visą u u t 4 yra aetikslu. 

Tikiu, kad į ta: atkreips dė-

iiiiiimifiiHiiniiifiiuiiiiifHiiminmiitiii 

PARDAVIMUI MOTORAI 
* 

Turime 4 motorus, labai gera~ 
me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekančos: 

L Westin£hoBse -raotor. $ phase, 
L5 HJP., 60 eycles, 220-240 V. — 

$15.00 

2. Kimbfe Motor, 1 phase, % R . P , 
60 cyctes 220 V $15.00 

S. KimMe Motor, S phase, 1 H.P.. 
60 eycles, 220 T $15.00 

4. Ixmis Alis Indnction Motor, S 
phase, 5 BLP., 60 cyde, 220-24© V. 

$25.00 

Telefonuokite — 

UI 5-9500 
(iiniMiimuiiminitiiinuiiiiifiiiiiimim* 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Taz 

2951 W.63rdSt. 436-7878 

MISCELJLANTJOTS 

D t M E S I O 

P L U M B I N G 
Vootų. virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

8£&APIXAS — 636-2960 

M O V I N G 
SSP£NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda 

TEL — WA 5-8063 

l l i l l l l l l l lHIHII I i l I l I lHII IHIUII 
M. A, Š I M K U S 

NOTARY FCBIilC 
INOOKB TAX KEBVICK 

4259 So. Mapfepood, t e t 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ tSkrldtimal. pildomi 

PTLIETTBftS PRA9TMAI kr 
ktMde Mankai 

iiiniiiiiHiiiiiiiiiMiiiimiiiiiitiniiHiMUiH 

TELEVIZIJOS 
\g Papraatom. Radijai, 

Btereo Ir Oro VeatntuvaL 
Parda.ima* h Tabryma* 

MlfiLIffAS TV 
2346 W 69th S t , t e i T76-I488 

Įvalrlij prekh; paslrtnlrfmas 

OOSMOS PA8CELS EXFRES8 

SIURTIIIAI i iierovą 
S33S S. Habtted « . , C»ilc*eo, TJL 606O8 

2501 W. 6*th St.. OUow:;o. IXL 66S2* 
Telef.: ffS»-ST8- —. tBA-tStO 

Vytao^aa ValaathaM 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Pbuma/or Ir vaškaojamf 

vbnj rOAic j r r indi* . 
J. BUITNI* — TeL RE 7-510> 

ll»HHIIHHI!!tHI1IMfnillHHl»5IJIMIIIIHIII 

A. V 1 L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustyrcas 
J vairiu atstumų 

Tel. 876-1882 a r t e 376-5096 
IIIUIIIIIIIIIIIIIIItlIlHlllinillllllllllllllinilt 
ItimiIIIIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIMItlMIlMIlMI 

PACKJIG?E EJtPRKM* AGT71CY 
MARMA MmETKIrTVf: 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Imttat pasHdaaJamoM gnrM iMkui 

prekei. Mateta» M E o r a p u rmn&Hą. 
2«OS XV. 99 9C, Oilcar". TtL 9M1I. 

TS3i. —i WA 5-27S7 
IIIIMIIIIIMIMIIfMMHIIIUIII'tlinilllUIHIHI 

ST. PETERSB€RGE. FLORIDOJ 
nuo gegužes 1 iki lapkričio 1 iš
nuomojamas pilnai apstatytas 4 
kambarių butas (miegamajam 
"Queen-slze" lova. baltiniai) ir in
dai. 2 blokai nuo katedros, 4 blokai 
nuo apsipirkimo centro. 150 dol. 
mėnesiui. 5610 Dartmouth North, 
tel. (813) 345-0737. A. Butkus. 

ISaaMB. apSOd. naujai dekoruotas 
botas — 2 miegami, virtuvė, salionas. 
2-me aukšte. $180.80 mėn. Tarp Ca
lifornia ir Western. Galima užimti 
geg. 1 d. Skambint 47M128; vaka
rais t25-0116. 

ISNUOM. 4 kamb. butas beismen-
te. Marąuette Pke. Skambint po 
5 v. v. teL RE 7-8007 

COMMERCIAL SPAGE 
Vicinity 6*5fth & Western 

Heart of Automotive R o w 

(i) 500 3q. f t store — $125 00 month 

(1) 800 sq. f t *U>K — $150^0 month 

Vicinity 63rd & Tatanas, 1 block 
frorn St- Rita's Church newhy remo-
deled corner store 40 x 1M ft. Dyna-
mite locatioon for the right retailer. 
$690.00 month. 

19 z 110 tu store, šame tocauon. 
$300.00 month. 

G R K.\ T KR 90TJTHWEST 

D E V E L O P M E N T OOKP. 

T E L . — 436-1900 

REWINDERS 
ORMR PICKffiS 
Materiai Handlers 

Paper converter company !s inter-
viewing now for employment 'from 
JUNE to NOVEMBER wim potentiaJ 
for permanenr employment. Located 
2 miles north of Eisenhauer. 

Call for appoimment. 
ST . C L A I R M F G . CORP-
120 29th Ave., BeUvvood. ffiinois 

TtL. — 547-7500 

ŪTHE 0PERAT0R 
AUTOMATIC 

Openings now on l s t and 2nd 
shifts for eocperienced set-up and 
operators. Prefer Warner and Swa-
sey automatic. Contact: J. Ert»kioe 

WYOO TOOL OOntPANY 
4601 W. Addison St. — 282-3411 

ROPE MAKTNG j B A H P B 
WANTED 

Profit shariag, paid holidays, paid 
vacation. Good working condrtions 
& excell. cbance for advanoemenu 

458-8550 

=wii ;> l̂ižio^ chorisiife ū*! &>• >weų 2iūa; vokaūač ir riirira—.ai 

miiiiiMiimiHiimmmiiiiiiiiHHHHinrni 
10% — 20% — SOrį. partaM* m<**«lt*> 
«18 apdraadą neto anties Ir aatoina-
bilto xmt> nteM 

FRAMK Z A P O L I S 
U M K We«rt KMa Streot 

Chloago, niisolA 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Artkmr Ave 
Cfaieago, 10. 96632, telef. 927-5980 

ĮSIGYKITE P A B A R I 

UIT IU IDTRUMI 
TESTAMENTAI 

^~ PairaoSe ^ 

Dipl. teis. Prflnas Sulas 

Testamente su tegališkomi* 

T Y R A I I R M O T E R Y S 

FULL & P ART TIME 
D A Y P 0 s i T l o N S 

I f s a good tame of the year to 
start out fresh witli a frieadly 
groop of peopie. 

F vili Time Employment 
Benefits Include: 

* Good Starting Salary 
* Semi Anrrual Wage Rev»WB 
* Medical Insurance 
* TJniform Provided 
* Free Meate 
* Hospitalization 

Apply in Person 

McDonald's Restaur̂ mt 
Route 83 and Greenlea! 

Eik Grove Village, 111. 
Of Call: 439-1540 

HELP WANTED — MOTERYS 

Remkrte t o o e 

K r" r•-•—?r"';rniTžn«? j - — a« 

formomis bei afidavitais 
įau gaunami 

Tai nauja pagerinta Laida 
čia nuosekliai apt: "'-a'UįS testa

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
numdoma jų forma ir priduodami 
pavyzdžiai ne tik pagal MV-se vei-
kiančius Įstatymus, bet ii Vokieti
joje, Anglosaksu pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Ganaams " D R A V O E V 

S3JS© be ta torsai — Ę$m FBcs 
30 cecftc -^et^ssts^taac ^eidomf, 

IHaiofc, £3*eetejai praaoisi pridėti: 
d«r 5 proc 

R E C E P T I 0 M 0 E S K 
Mušt be good typist. Smali plea-
sant Loop office. Free hospttalfea-
tkm. 

Tei ST M M 
K I T C H E N HELP 

Women needed for on line cooking 
and pantry berp. Good sakiry. 
New Nautical Restaurant near 
Loop locatjon. See the Chef. 

Rdndolph Say 
801 Randolph St.. Chicago 

S f i C R E T A K Y — U B A M . 
Shopping center developers need ea-
pable, flnature person wfth good sec-
retarial skiils, shortliand, typing. Le-
gel erperience essential. Good pay 
Excellent workiug conditions. Located 
off Edens Expressway. Call 

WAITRESSES - W0 
Fui! tztos. D'^cers Jl-ii*. be. tSbar-

Can <JL S-041« betweer. 2- i ? . 3L 
r I I J » fr r « • • M t I m* 



MOSIJ KOLONIJOSE 
Waukegan, Illinois 

,Juos 1976-77 viršijo A. A. Venc-, DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. balandžio mėn. 27 
,kus su 35 dol., o šįmet Vyt. J. """"""""~——^^——"——————~——• 

ŠV. BALTRAMIEJAUS 
PARAPIJOJ 

Poetas Bernardas Brazdžionis su Juozu Kcjeliu keliauja Australijon. 

SU BRAZDŽIONIU PER AUSTRALIJA (1) 
JUOZAS KOJELIS 

Kažkada, ar tik nešvenčiant; rajono skautų vadas, ištvermin 
man 60-jį gimtadienį, Bernardas | gas akcijos žmogus, Washingto-
Brazdžionis savo linkėjimus kaip 
oro bendrovės tarnautojui buvo 
taip sueiliavęs: 

Aerodromai jausmais radaro 
Kai kam ne bloga, bet gera 

daro; 
Todėl gi, Juozai, tu nepaisyki, 
Ką pagiedojau aš aną sykį -

Kiek nepasenus širdis dar 
geidžia, 

Kiek tiktai ištekliai dar 
leidžia, 

Žemės drebėjimų neboki -
Po visą svietą linksmai 

skrajoki. 

Ir taip nutiko, kad "po svietą 
linksmai-skrajoti" vasario 15 iš į ragis. kuris prisiimtas pareigas pa-
Los Angeles aerodromo pakilome: sigėrėtinai puikiai atliko. Poeto 
su pačiu tų linkėjimų autoriumi kelionę į Australiją finansavo P 

ne tą reikalą aptarė su naujai 
išrinktuoju PLB valdybos pirmi
ninku B. Nainiu, kuris planui en
tuziastiškai pritarė. Brazdžionio 
kandidatūrą vieningai parėmė vi
sa PLB valdyba. 

Praėjo kiek laiko, kol planas 
galėjo tapti kūnu, nes PLB val
dybai darbų begalės, o pinigi
niai resursai be galo riboti. Bet 
pagaliau priėjo eilė ir šiam pla
nui realizuoti. B. Nainys susirišo 
su ALB krašto valdybos pirmi
ninku prof. 'Algiu Kabaila, kuris 
ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti 
tam reikalui specialų komitetą. 
Komiteto pirmininku buvo pa
kviestas iš Sydnejaus dr. A. Mau-

poetu Bernardu Brazdžioniu. 
Naujas ir beveik neįtikėtinas 

dalykas! Lietuviškai misijai į to
limą kontinentą vyksta ne muzi
kas, ne dainininkas, ne ansamb
l i ^« s«£2r~2 „ „ _*• • i • i mudu su žmona, 
lis, ne šokėjai ar sportininkai,! j ^ lAyvin " 
bet rašytojas - poetas. 

Gal gi tai kultūrinio išbalan
savimo pradžia? 

Truputį istorijos 

Maždaug prieš dešimtmetį, 
kai Bronius Nainys buvo JAV LB 
centro • valdybos pirmininkas, 
kartą Los Angeles piršau jam 
idėją, kol nevėlu, į visus laisvojo 
pasaulio kampus, kur yra lietu
vių (okupuoton Lietuvon su tau
tine misija jie neįsileidžiami), 
siųsti mūsų žymiuosius rašyto
jus - kūrėjus. Vesdami tuo klau
simu pokalbius, kaip tik ir buvo
me pradžiai sustoję prie Bem. 
Brazdžionio kandidatūros. Nai
nys ta kryptimi jau buvo pradė
jęs veikti, bet keitėsi valdybos, ir 
reikalas buvo užmirštas. 

1977 vasario pradžioje, lankan 
tis Venecuelos sostinėje Caracas,' zėme iešmą, ir kiti kepsnius iš 

LB valdyba, Australijoje jį glo
bojo LB apylinkės. 

Ilga naktis 

Vasario 15 trise, Brazdžionis ir 
Pan-Am lėktu

vu patraukėme tolimon kelionėn 
į Australiją. Iš tvarkaraščio žino
jome, kad ore teks kyboti apie 14 
valandų, o visa kelionė iš Los 
Angeles iki Sydney su sustojimais 
Havajuose ir Nadi (Fidži salyne) 
turės tęstis arti 19 valandų. Tai
gi turėjome apsišarvoti ištverme 
ir kantrybe. 

"Jumbo jet", skrisdamas piet
vakarių kryptimi, vijosi saulę 
ir labai ištęsė naktį. Bandėme pa
sižvalgyti Honolulu aerodrome, 
bet matėme tik naktį ir miesto 
žiburius. Sekantį šuolį į Nadi 
(tarti: Nandi) irgi lydėjo naktis. 
Vikresnieji keleiviai, jų tarpe vie
na iš mūsų trijulės, nužiūrėję 
tuščias sėdynes (o jų buvo aps
čiai), įsirengė gana patogius guo 
liūs ir džiaugėsi nakties ilgumu. 
Mudu su Bernardu per ilgai dro

šiu metų balandžio 16 dieną, 
sekmadienį, buvo mūsų parapi
jai didelės garbės ir pasididžia
vimo sekmadienis, nes kardino
las John Cody atvyko į Šv. Bal
tramiejaus parapiją suteikti 
Sutvirtinimo sakramento jau
nuoliams. Tai buvo pirmas kar
dinolo atsilankymas į Šv. Bal
tramiejaus parapiją ir bus su 
pagarba prisimintas. 

Koncelebruotos šv. Mišios ir 
didinga procesija 7 vai. vakare. 
Procesijoj dalyvavo kardinolas 
Cody, 22 kunigai, altoriaus tar
nautojai, 45 jaunuoliai, kurie 
priėmė Sutvirtinimo sakramen
tą, jų kūmai ir Knight of Co-
lurnbus uniformuoti nariai 

Koncelebruotas šv. Mišias at
našavo kardinolas Cody ir kuni
gai A. Kuzinskas, D. Byrne, F. 
Doyle ir R. Martinkus. Klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas per
skaitė dienos Evangeliją, pa
sveikino kardinolą Cody, padė
kodamas už atvykimą į mūsų 
Šv. Baltramiejaus parapiją su
teikti Sutvirtinimo sakramentą 
45-kiems jaunuoliams ir per
skaitė jų pavardes. 

Kardinolas Cody savo reikš
mingame pamoksle išaiškino 
Sutvirtinimo sakramento vertę 
ir reikšmę, džiaugėsi parapijos 
tvarka, gražia bažnyčia, sveiki
no parapijos kleb. kun. Joną 
Kuzinską. gėrėjosi jo rūpestin
gu, nuoširdžiu parapijai vado
vavimu. 

Iškilmių metu bažnyčia buvo 
taip pilna žmonių, kad daugeliui 
nebuvo vietos. Mark Konchan, 
parapijos vargonininkas ir cho
ro direktorius, su puikiai išla
vintu choru žavingai giedojo. 

V-nis 

Aurora. Illinois 
TRYS DOSNIAUSI 

AUKOTOJAI 
Kelis mėnesius trukusi 1977-

-7j Balfui piniginė rinkliava Au-

į Vizgirda su 50 dol. Ir daugiau 
roroje ir kitose vietose baigėsi > -v,"a auko'ojų, aukojančių po de-
balandžio pabaigoje. Suaukota s*** a r du> *** skaičius nelabai 
apvali 400 dol. suma. Keliais de- d i d e l i s- T a i atsiliepia į surinktą | 
sėtkais menkesnė, kaip kad 1976- s u m a - O yra ir tokių aukotojų,) 
-77 rinkliava. kurie ei^c metV aukojo, bet staiga 

Uždarbiai kasmet kyla, bet ir nutraukė ir net į pakartotinus 
neatsilieka. Bet ar jos tu - ;

l a i š k u s neatsakė. Labai gaila. Jei 
įtakos į aukotojo duosnumą? neaukosime ir jų rrekas nerinks, 

Kai kurioms šeimoms taip, bet tautiečių vargai didės —pakirs, 
yra aukotojų, kurie darosi abe- m g^T^ę badas ar šaltis, 
j ingi vargstančių tautiečių šalpai, j Aukų rinkėjai jokio atlyginimo 
Yra daug priežasčių, bet čia jų negauną, Visas jų rinkimų iš-
neįmanoma išvardinti. laidas apmoka iš kuklių pensijų, 

ka;nos 
n 

Paskutinės rinkliavos stam
biausiu aukotoju yra Vyt. J. Viz
girda. Nepagailėjo 50 dol. Tai pir
ma tokia didelė auka 27 metų 
rinkliavos tarpsnyje. Jis visada 
dosniai aukojo ir per kitas rink
liavas. 

Ir Balfo rinkliavą jis suorga
nizavo 1950 m. rudenį. Pasėta 
sėkla ne tik prigijo, bet vis au
go, lapojo. Kai jis po kelerių me
tų dėl rimtos priežasties pasitrau
kė iš rinkliavos, jo darbą tęsė jo 
talkininkas. 

Eilę metų pensininkai D. ir J. 
Vizgirdai pirmavo su 30 dol. 

nes jie neprašo iš Balfo atlygi
nimo už padarytas išlaidas. 

O rinkliava vyksta Auroroje ir 
net siekia šias vietoves: Iowa 
valstybę, kur gyvena dosnūs Ma
žeikai, anksčiau omahietį J. Da
mą, persikėlusi į Napervilę. Vak. 
Chicagos miestelius ir miestus: 
Addison, DeKalb, Batavija, 
Lombard, Lisle, Naperville, 
St Charles, Villa Park, West Chi-
cago, Wheaton ir kitur. 

Balfo ir šelpiamųjų vardu nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoju
siems D. Vizgirdienė ir B. Jab
lonskis —aukų rinkėjai. 

B. Obeliūnas 

su dr. Vytautu Dambrava ir kai 
kuriais kitais veikėjais tą klausi
mą svarstėme. Buvo suplanuota 
Brazdžionį pakvietė į Venecue
los Baltų dienas, kurios sutapo su 
Vasario 16 minėjimu. Tačiau lai
kas buvo per trumpas, ir planas 
nebegalėjo būti įgyvendintas. 

1973 vykdamas į IV-jį PLB 

smešiojo. Tad rangėmės savo sė
dynėse, žiūrėjome nelabai įdomų 
filmą, bandėme snausti, bet vis 
nesėkmingai, ir laukėme aušros. 
Vienu metu lėktuvas, patekęs į 
dangaus vieškelio duobes, net 
baimės buvo kiek įvaręs. Bet ke
lionėje visada pasitaiko rūpesčių. 
Pagaliau pradžiugino mus užsi-

seimą VVashingtone, Australijos j degusios lėktuve šviesos ir kapi-
LB delegatas dr. Aleksandras j tono pranešimas, kad artėjame į 
Mauragis, gimnazijos laikų bi- Nadi aerodromą. Prieš Fidži per-
čiulis, buvo sustojęs Los Angeles, kirtome vad. "international date 
ir mudu tą idėją vėl gvildenome, j line" (180 meridijaną) ir per aki-
Maura<ris. dabartinis Australiiosl mirką praradome 24 valandas, 

Teikiant Sutvirtinimo sakramentą Waukegane. Iš kairės: 
ne, kardinolas J P. Cody ir kua. J. Kuanskas 

peršokdami į sekančią dieną, ir 
aerodrome nusileidome dar tam
soje. 

Morthe maanda 
Bernardas likosi lėktuve, o rau

du su žmona ir prie mūsų prisi
dėjęs draugiškas, apie pasaulį ke
liaująs " amerikietis iš Los Ange
les, išėjome į aerodromą pasidai
ryti. Kas liko, tai liko, o išėjusių
jų nebeleido sugrįžti, kol neatėjo 
laikas naujiems keleiviams lipti į 
lėktuvą. Taip ir izoliavo mus ae- \ 
rodrome daugiau kaip dvi va-f 
landas. Bet mes nenuobodžiavo- * 
me. Žmona pirkinėjo lauktuvių; 
"duty free" krautuvėje, aš žval-j 
giausi po aerodromą, kalbėjausi į 
su bendrakeleiviu amerikiečiu, j 
prakalbinau tamsokos spalvos fi-! 

džietę, kuri gyrė savo salų grožį 
ir kvietė čia atvykti atostogauti. 

Morthe maanda! Morthe ma
anda!, atsisveikindama sakė Pie
tų Pacifiko salų gyventoja. Lietu
viškai tai būtų "Sudiev trumpam 
laikui" arba "Iki pasimatymo". 
Nors mes vrjomės saulę, bet Fi
dži saloje saulė mus pasivijo. Iš
aušo, ir atsivėrė nuostabus salos 
grožis. Aerodromą supo neaukšti 
kalnai, bet visa gamta skendo to
kioje žalumoje, kokios niekad nie 
kur nebuvau matęs. Ruošiausi 
bėgti paieškoti Fidži salos mer
gaitės ir jai pasakyti "Morthe 
maanda", bet su pirkiniais pasi
rodė žmona. Išėjome mudu į bal
koną gamtos grožiu pasigėrėti. 

Grįždami į lėktuvą, manėme 
rasią Bernardą snaudžiantį. Bet 
kur tau! Jis išsiprauses ir nusis
kutęs pro langą stebėjo mėlyna
me Pietų Pacifike išsipraususią 
kylančią saulę ir kalnų žalumą. 
Nieko neprarado Bernardas, likęs 
lėktuve, ga! tik tamsiaodės mer
gaitės "Morthe maanda". O 

i 24 valandas praradome vist 

A. A 

CHARLES J# WIRMAUSKIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette apylinkėje. Anksčiua 

gyv. Roselandte ir Posen, III. 
Mir§ bal. 25 dL, 1978, 11:55 vai. vak-, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Luokės parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 68 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Lilian Barauskas, žen

tas Alfonsas Ethel Radžius, žentas Vilgelmas, ir Eva Klevickas, 2 
anūkai: Charles Ronczka su žmona Lori ir Clifford Ronczka bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo a. a. Liudovikos vyras. 
Priklausė Carpenters' Union Lodge 242. 
Kūnas bus pašarvotas ketv., 7 vai. vak. Mažeikos-Evans kop

lyčioje, 6845 S. Western Avenue. 
Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 29 d- iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
19:30 v. r. įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv- Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuooširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai. 
Dėl informacijos skambinti teL RE 7-8600 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ANTANAS RIMKUS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą tėvą, uošvį ir senelį, kurio netekome 
1977 m. bal. 27 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 30 d., 
8ekmad., 10 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Antano Rimkaus sielą. 

A. t A. VIKTORIJA BAGDONAS 
JON'LSAITE 

Gyveno 7244 S. Artesian Avenue, Cb>ago, Illinois. 
Mirė bal. 25 d., 1978, 3:30 va!, popiet, sulaukus 76 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Navarėnų valsč., Nerim-

daičių kaime. Amerikoje išgyvemo 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, sūnus Petras 

K., marti Zina, 2 anūkai Aušrinė ir Gintaras, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 5 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. .69 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 29 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti ir anūkai 
Laid. direkt. Steponas C Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213 

Nuliūdę: Sūnūs Rimvydas ir 
Edmundas ir jų šeimos 

Visuomenininkui ir nuoširdžiam lietuvių Bendruo
menes veikėjui 

A. t A. MARTYNUI STONIUI mirus, 
žmonai ANTANIHAI, sūnui LINUI ir dukrai RAMŪNEI 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

Bronė ir Vladas Saleniai 
Robertas Selenis 

A. f A. 
Prof. dr. JONUI PUZINUI mirus, 

žmonai KONSTANCIJAI, dukrom ALDONAI ir ŽIVI
LEI, sūnui J. ALGIMANTUI ir jų šeimom reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Valentina ir Petras Vaikiai 

E U D E i K IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir 6ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 S* Caiifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

460507 South Hermltage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VYESTERNAVE. 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

E T K U S 
TĖVAS IR ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODEKNIA&Og KOPLYČIOS 

2S33 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ava* Cicero T0wnhall 3-2106-9 

ATKAT» AUTOMOBILIAMS MATYTI 

i LAHX>TUViy DIREKTORIAI 
Lietuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LITUANICA A VE. TeL YArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE VTrRiflia 76672 
2424 W. 69th STREET TeL REpnMir 7-1213 
11028 Soothmmt HlRhway, Palos HilK DL TeL 974-4410 

PETRAS MELIONAS 
4848 SO. CAIJFORN1A A VE. TeL LAf ayette 8-8572 

JURGIS F. RUDMM 
8819 SO. UTUAMCA A VE. TeL YArds 7-1188-89 

POVILAS L 
8854 SO. HAIJSTED STRfET 

RI0IKAS 
TeL YArds 7-1911 

f ASAITIS - 0UTKUS 
1446 SO. fiOtfa AVE, CICERO, OLL TeL OLympic 2-100? 

Msaeasesi M M f t M I I -J. 
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mokinė Eiieen Ring buvo iš
rinkta kaip pasižymėjusi šių 
metų mergaitė. Ją išrinko Ka-

X Reportažą* apie Chicagos 'talikų jaunimo organizacija. 
netuvius bus įdėtas '-Chicago T"0 džiaugiasi jos drauges ir 
Tribūne Magazin" ateinančio ™* mokykla. 

x Marijos aukšt. mokyklos 

| X Kun. dr. Ignas Urbonas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
n a s Gary, Ind., dažnomis pro
gomis paremia savo dienraštį, 

apie narkotikų pavoja s k a i t ė i I r ****• b o d a m a s už kvieti-
Chicagos policijos atstovė H e - 1 m a ^ ^ . ***»& ^m&no 

tenCardvvelL žios m o k v k l o s P^mijos I t e t o o ištalmėse, at^ 
siuntė 25 dolerių auką. 

sekmadienio, balandžio 30 d.,1 

laidoje. 
X Filmas FIST, kuris vaiz

duoja 
vestuves, 
Chicagos kino teatruose šį 
penktadienį. Pagrindinis akto-

Nuosir-
džiai dėkojame. 

x V. Mockiene, Toronto, Ka
nadoje, užsisakė "Drauge" įvai
rių lietuviškų knygų už didesnę 
sumą. 

X Ernestas Lengnikas, Ha-
milton. Ont., siųsdamas metinės 
prenumeratos mokestį, vietoje 

X Julija Bičiūnienė, Vanda 
ir Petras Žolynai ir Nijolė Dum-
brytė, sužinoję apie sol. Danos 

lietuvaitės su vengru Stankaitytės dainų plokštelių iš- i 3 3 dolerių atsiuntė 50 dolerių. 
pradedamas rodyti Aidimą, tuoj parašė susidariu-; Tuo būdu jis gražiai parėmė 

šiam komitetui ir atskubėjo su savo dienraštį. E . Lengnikas 
savo aukomis. Plokštelių išlei- skelbiamas "Draugo" Garbės 

rius yra tllone. Su : d i m u ^ u d a b a r rūpinamasi, kad j prenumeratorium. Dėkojame, 
juo kartu vaidina lietuviškas! &&* solistės dainavimu galėtų i x Beata T. Dobbin, Chicago, 
vestuves V. Stankiene, šilkai- &**$* * V*^ išsiskirs 

lietuvių visuomenė. 
X šv . Kazimiero seserų 

čiai ir kt. 
x Jurgis Vidžiūnas jau eilę 

0 3 1 . UI., išreiškė pasitenkinimą dien-
! raščiu ir atnaujindama prenu-

rė-1 meratą aukojo 10 dolerių. Nuo
metų dirba Lietuvių operoje. Į mėję 59-sis seimas įvyks balan- į širdžiai dėkojame. 
Būdamas vicepirmininko parei-įdžio 30 d., sekmadienį, vienuo-j 
gose, atlieka įvairiausius dar-! lyno patalpose. Prasidės 11 vai. į 
bus, kurie reikalingi ne tik ope- \ šv. Mišiomis vienuolyno koply-
rų pastatymuose, bet ir tam čioje. Visi kviečiami 
vienetui išlaikyti. Praeitą sek-Į x •^noSrdžiai dėkoju už 
madienį Jurginių dienoje jis su- Į kasdien atsiunčiamą "Draugą" 
silaukė gausaus būrio svečių, t __ r ^ m U ms nuoširdi skaity-
kurie jį sveikino vardinėse ir; to ja E. Kačinskienė iš St. Pe-

Dariaus-Girėno mokyklos mokinių choras, atlikęs programą mokyklos 15-kos metų sukaktuvių minėjime 
Nuotr. Gintaro Plačo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DARIAUS - GIRĖNO 

MOKYKLOS SUKAKTIES 
MDi£JDL\S 

Dariaus • Girėno lituanistinė 
mokykla š. m. balandžio 9 d. 
iškilmingai paminėjo savo gy
vavimo ir sėkmingo darbo 

ne tik vien iš operos tarpo, bet 
ir iš kitų organizacijų. 

x Papigintu knyga išparda-

tersburgo. Atnaujindama pre
numeratą, JL dar atsiuntė 9 do
lerių auką. Savo laiške redak-

vimas "Draugo" knygyne bai-'cijaį praneša, kuriam laikui iš-
giasi gegužės 1 d., pirmadienį,; važiuojanti į užsienį. Už para-
imtinai. Kviečiami šia proga; ^ dėkojame ir linkime laimin-
pasinaudoti ir įsigyti gerų lei- g 0 8 kelionės. 
dinių savo bibliotekoms ir pasi-
skaitvmams. \ x Vytautas P. Janulaitis, 

x J Deenereekas iš Phoenbc, M o r t o n Grove, HL, atnauiinda-
Ariz., buvo kuriam laikui aV m a s Prenumeratą atsiuntė ir 12 
vykęs į Chicagą pasitikrinti ,d o l e r i u a u k a - L a b a i a č i ū -
sveikatos ir pasigydyti. Ta pro
ga jis aplankė savo pažįstamus 
ir "Draugo" redakciją. 

x St. Semėnienė. M. Krip-
kauskienė ir Dovilienė išvyko į 
Afriką, kur labiausiai norį su
sipažinti su Egipto gyvenimu. 
Kelionėje išbus dešimt dienų. 

x Jaunimo centro metinė me
no paroda atidaroma gegužės 
5 d. 7 vaL vak. 

X "Laiškų Lietuviams" va
karonė įvyks šį penktadienį, ba
landžio 28 d., 7:30 vai vak. 
Jaunimo centro kavinėje. Bus 
premijų įteikimai konkurso lai
mėtojams. Meninę dalį atliks 
režisorė Živilė Numgaudaitė. mu
zikai Manigirdas Motekaitis ir 
Povilas Matrukas. 

X Vienas skaitytojas (pavar
dės prašė neskelbti) iš Georgi-
jos valstijos maloniu laiškeliu 
padėkojo "Draugo" darbuoto
jams už gerą dienraščio paruo
šimą, už kalendorių, korteles iri 
atsiuntė 20 dolerių auką jam! 
stiprinti Nuoširdžiai dėkojame, i 

X Alfonsas Patamsis, E S l ^ g £ , S * ! * * * * ? 
Creek. Ont., atsiuntė 7 doL au
ką. Ač'ū. 

X Algis Birutis, Glen Ellyn, 
II1., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo auką. Dėkojame, 

x Aukų atsiuntė: 5 doL — 
1 A. Pocius, 3 doL — K. Bendi-

kas. Ačiū. 
x Sofija Baleckaitienė, R 

Chicago, UI., parėmė savo dien- . 
raštį 7 dolerių auka. Dėko-I^1 1 1 1 1 1 1^ sukaktuvirų banketą 

— akademiją pradėjo tėvų ko-
! miteto narė Irena Pemkienė, pa-

tovas Washingtone 
Bačkis, Lietuvos 
konsule Chicagoje J 
dienė, PLB pirm. Br. Nainys, 
PLB Taryboa prezidiumo gar
bės pirm. Stasys Barzdukas ir 
Kriaučehūnų Vaikų namelių 
vardu — mok. Juknevičienė. 

dr. S. A. j stengdamiesi įprasminti savo 
generalinė; mokyklos dainos žodžius: "...kad 

Daužvar- gyventų Iietuva". IR. 

PAVASARIO 
SCUZffiALLNfc PROGRAMA 

Programos meninę dalį atli
ko, muz. Faustui Stroliai vado-

Iškilmės buvo pradėtos 3:30 
vaL p. p. Jaunimo centro sode
lyje: prie žuvusiems už Lietuvos vaujant, mokyklos vyresniųjų 
laisvę paminklo padėta gėlių mokinių choras su lietuvių sty-
puokštė; trumpas, prasmingas giniu ansambliu. ^ ^ p ^ 0 ^ t o ^ } ^ ; ^ ^ 

Aušros Vartų ir Šv. Povilo 
parapijos mokyklų vaikai, vado
vaujami muz. Antano Giedrai
čio, rengia Pavasario muzikali-
nę programą antradienį, gegu
žės 2 d, 7:30 vai. vak. Gage 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ATŽYMI TARNAUTOJUS 
Chicagos miestas atžymėjo 

tuziną tarnautojų už gerą pa
reigų ėjimą. Jie visi bus pa
gerbti gegužės 11 d. Palmer 
House. Atžymėtųjų tarpe, kaip 
jau buvome rašę, yra ir lietu
viai William Masaitis ir Ray-
mondas Rimkus. Abu eina 
aukštas pareigas sanitarijos 
distrikte. 

RODYS ISTORINIUS 
VAIZDUS 

Gegužės 5 d. 12 vai. d. Wright 
kolegijoje, 3400 N. Austin Ave., 
bus rodomos skaidrės, kuriose 
matysime istorines Illinois val
stijos vietas. Skaidres rodys 
kolegijos profesorius, talkina
mas patyrusių studentų. Įėji
mas nemokamas. 

SKAITYMO ŠŪKIAI 
Chicagos Švietimo taryTja pa

skelbė skaitymo reikšmę pa
brėžiančių šūkių konkursą. 
Mokiniai prisiuntę įvairių šūkių, 
kurių kai kurie angliškai labai 
gražiai skamba. Pvz., "Hot or 
cold, reading is gold", tai reikš
tų šilta ar šalt-., skaitymas yra 
auksas. Daugybė šūkių išreiš
kia, kad skaitymas yra turtas, 
suteikiąs malonumo. 

mokyklos vedėjo mok. J. Pla- skambėjo choro dainų ir stygi-
čo žodis; giesmė — "Marija, nes muzikos junginys. Buvo at-
Marija". likta: Viltenio harmonizuota 

Dalyviams susirinkus Jauni
mo centro didžiojoje salėje, iš-

7 dolerių 
jame. 

x H. čapkauskas, La Salle, 
Kanado'e, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 7 dolerių auką. 
Ačiū. 

sveikindama visus atsilankiu
sius į šį reikšmingą įvykį. Pro
gramai vadovauk buvo pakvies-

Povilas Mikšys, J u n o tas Leonas Narbutis. 
Bsach. Floridoie, atsiuntė laiš-' Vyskupui Vincentui Bnzgrui 
ką ir auka. Ačiū. , mkalbėjus mvokacųą 1 susirm-

X Antanas Butas, jaun. k u s i u s * * į * mokinius ir sve-
moksleivių ateitininkų kuopos č i u s< P"* 1 ' 0 ™ * y * l o s vedėjas 
tėvų komiteto pirmininkas, nuo- m o k " J" P ! a č a * ' P^tokai ap-
širdžiu laiškeliu padėkojo "Dran m i g d a m a s mokyklos penlooh-
gui" už jų veiklos informavimą k o s m e t u v e i W o s " ^ ^ ^ 

Dėkoiame I ^ m s *r a*^ekinms- Susikaupimu 
į į t ^ į l ^ pagerbti mirę mokiniai ir me-ir atsiuntė auką 

x Didesni kieki 
knygų "Drauge" užsisakė 

(Grand Rapids), 
: cenatai. 

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
PLB vicepirmininkas Švietimo 

Jonas Kavaliūnas. 

x Išparduodama Jakubėnu 
paveikslų kolekcija ši šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 2 vai. iki 4 
vaL popiet, 6506 S. Artesian 
Ave., Chicagoj. Originalų kai
nos nuo 50 doL Našlė O. Jaku-
bėnienė kviečia dailės mėgėjus 
pasinaudoti proga (pr.) 

Lukoševičienė 
P. Bagdonas (Terryville), D., 
Demkus (Los Angeles), Aldona i r e i k a l a m s ' , 

į Aistienė (Hillcrest H's . ) . Juozas į P ^ ^ j e **™> ypatmgai is-
PLB ^pirmininkas švietimo rei-. Dilys (Chicago), L. Vansaus-1 ****** lietuviškos šestadieni-
kaJams mok. Jonas Kavaliūnas kas (Lyons), Juozas Icanaus-1n ė s m o k > ' k l o S ^ ^ ^ m U S U ^ ^ 
kalba Dariaus-Girėno lituanistinės k a s (Narerville). Aldona D r ą s u - ' m m o ta}xth)io sąmoningumo 
mokyklos 
minėjime 

St. šioj programoj be kitų dai- , • ' • • • « IŠPARDAVIMAS 
nų, vaikai dainuos ir pateiks, Chicagos pašto viršininkas 
vaizdus iš pasakų knygos "Mo-! praneša, kad gegužės 2 d., an-
ther Goose Stories" ir "Little trad:en}, pašto rūmuose, 358 
Red Ridinghood". Aukštesnio w - Harrison St., kamb. 400, 
skyriaus vaikai parodys savo D U S išparduodami pašte rasti ir 
gabumus sudainuodami kūrinius neatsiim i daiktai. Pardavimo 

^ " S f c S I Ž S * 'Chicago), K N a t k e v ^ e n e ! u g d y m e i r h e t u v i š k ^ o i š U i k y -
l a C ° (Chicago), dr. E . Liatukienė i m u L Kalbėtojas skatmo laiky-

X Bronė Meižienė, 
"Išaugo" skaitytoja Brockto-
ne, ilgesnį laiką viešėjo Flori
doje. Sugrįžusi atgal atsiuntė 

x Amerikos l ietuviu Inžtaie- i malonų laišką, atnaujino prenu-
rta ir Architektų Sąjungos CM-! , n e r a ?* »_P"dė*> ™ doL auką. 
eagos skyriaus susirinkimas;L a D a i aCiii-
šaukiamas A m . b a L 2 8 d . 8 v . | x U ž a a , d r . Jurgio Šlape-
vak. Lietuvių Tautinių namų H©, Marijos Šlapelienės ir jų su
šalėję, 6422 So. Kedzie Ave. 

nuoširdi. (Washington), A. 
tis (Chicago), M. Damijonaity-
tė (Naperville). Išpardavimas 
baigiasi gegužės 1 d. 

iš Victor Herbert "čigonų Ba-
rcną". "Fiddler on The Roof', 
"The Quest" ir kt. Aštunto 
skyriaus vaikai pašoks ir padai
nuos keletą naujesnių dainų. 
Kvietimai galima gauti prie 
durų. K. 

IŠ ARTI IR TOLI 

BRAZILIJOJ 
— A. a. kun. Benediktas Su

gintas buvo prisimintas Brazili
jos lietuvių jo mirties sukak
ties proga. Brazilijos Šv. Juo
zapo Brolijos ir kitų religinių 
organizacijų rūpesčiu, balandžio 
23 A buvo atlaikvtos šv. Mi-

pradžia 10 vai. rytą. Daiktus 
galima apžiūrėti jau nuo 8:30 
vai. ryto. Parduodami foto apa
ratai, stereo ir panašūs reik
menys, taip pat daug knygų. 

NAUJOS 
LANKYMO VALANDOS 

Chicagos mokslo ir pramonės 
muziejus nuo gegužės 1 d. bus 
atdaras nuo 9:30 vai. ryto ligi 
5:30 vai. p. p. Lankytojai turės 
progos pamatyti Nobelio premi
jas laimėjusių amerikiečių dar
bus. Taip pat yra išstatytas 
karo aviacijos lėktuvas F-104. 

Dariaus-Girėno mokyklos Chica
goje septinto skyriaus mokinė 
Audrė Budryte deklamuoja mokyk- s l o s vz velionio sielą. Mišios j 
los 15-kos metų sukakties minėii-;buvo laikomos V. Zelinos baž-j 
me. Toliau matomas programos nyčioje, kurią Brazilijos lietu-! 
vedėjas Leonas Narbutis 

Nuotr. Gintaro Plačo 
t - . t i s ligšiolinės Utmmistinių mo-

'"'kyklų programos, nepasiduo- liaudies daina "Oi toli, toli", 
dant kai kieno siūlomai minčiai ("Vasara" — muz. J. Bertulio, 
mažinti mokslo metų skaičių, žodž. G. Tulauskaitės. "Vaka-

viai pastatė kun. B. Suginto va
dovaujami. 

luiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiimmimiiminiiiiiitii 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenue 
TeL: 776-3599 

Chicago, Illinois 60629 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vaL vak. 

šeštad. 9 vaL iki 1 vaL d. 

mmiimiimmiiiiimimmiiiiiiMmiiiim 

Buvęs vienu iš mokyklos stei-
x Chicagos Lietuvių Taryba gėjų ir pirmuoju jos vedėju, J. 

š. m. balandžio mėn. 30 d. 3 vaL. Kavaliūnas prisiminė steigimosi 
p. p., Lietuvių Saulių S-gos na-Į ir pirmųjų metų vargus, pasi
niuose, 2417 W. 43rd S t , šaukia; džiaugė jos nuolatiniu augimu 
metinę darbo konferenciją, ku-įir atsiekimais. 

arch. StaustucM Šlapebo rios m e t u b ^ patiekta 1977-8 j žodžiu mokyklą sveikino vys-
veies bus atnašaujamos šv. M i - j ^ v e i k l o s a p y s k a i t a . - r ^ p a k o p a . V. Brizgys, Chicagos 

f ° ! i * L ^ r U k ° p l y C
/ l? j e : b a " b u s PrisiminU lietuvių tautinės I aukšt lituanistinės mokyklos, 

landžK) 30 d., sekmadienį, 10 dvasios pasišventimas, siekti pil- \ direktorius mok. Juozas Masilio-f gyventų Lietuva", kuriai muzi-j 

Programoje numatyta: pirmi
ninko ir vakL narių pranešimai, 
einamieji reikalaL Paskaita — 
tam. A. Kezya, SJ.. kalbės apte! vaL ryto. Prašome gimines, ir ^ ^ £ £ £ £ £ lė^o - . - . - • • 
Pensilvanijos hetuvms. pajvai- p a i k u s juos prisiminti savo; l a i s v e s . T o d e l T ^ ^ „aloniai' Ins^i tuto^rdu -
nndamas paskaitą skaidrėmis, maldose. (pr.). 
o pabaigoje parodys spalvotai 

x 1978 m. kelionių f Vilnių 

rinė daina" — žodžiai ir muzi
ka Stasio Šimkaus. "Mūsų die
nos", žodžiai Vikt. Šimaičio, 
muzika Fausto Strolios. "Grą
žinkit laisvę", žodžiai Dautarto, 
muz. Br. Budriūno. Ypatingai 
gyvai nuskambėjo mokytojos 
Valiulienės sukurta Dariaus -
Girėno mokyklos daina "Kad 

Pag erbkime mūšy 

MOTINAS 
rjung dam 1 jas į sį 

garsinį filmą "Ten kur anglių 
kalnai styri". Visi skyriaus na
riai, jų šeimos ir svečiai ma
loniai kviečiami dalyvauti. 

(pr.). 

X -Jaunimo centro Televizi
jos Valandėlė balandžio 29 d . 
šeštadienį, 8 vaL vak. rengia 
Antro Kaimo spektakli Jaunimo v a l ^ m 9 **• 

tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
:V>. Talman Ave., Chicago, Dl 

'«Vt2f». tAW 787-1717 (pr ) 

X Reikalinga moteris prie I 
ligotos moters (po piet) Mar-
ąuette Parke. Skambint nuo 9 

vak. telef. 
776-2241 arba 436-5034. (sk ) . 

kviečia visus lietuvius minėtoje Puzinas 
konferencijoje dalyvauti 

A. L. Taryba 
(pr.). 

(dabar 
Antanas Razma 
Fondo vardu. 

Raštu sveikino: 

Pedagoginio 
- prof. Jonas 
a. a.), ir dr. 
— Lietuvių 

Lietuvos ats-

y Taupymo bendrovei reika
lingos lietuviškai kalbančios 
tarnautojos — teUers pilnam ir 
dalinam laikui. Pageidaujamos 

centro didžiojoje salėje. Stabu
kus rezervuoti galima Jaunimo 
centre arba M 778-7500. (pr.). 

X St. Mcholas parap. reika
linga moteris šluoti ir valyti 
mokyklą daliną laiką, šiokiadie- g e n a n č i o s Marąuette Parko 
niais, nuo 12 vai. dieną iki 4 v. &PyL Skambint tel. 925-7400. 
popiet. Taip pat re&alingas (sk.). 
dženitorius — vieną dieną sa- y NVMAVI^ PIRKTI V\ 
vaitėj, tik še?tadierdaia Skam- ^KOf.Os duodan.,,. mažai? m* 
hint 735-112L (ak.), nosiniais įmokėiimai« ir pri«*' n 

X ReikaHnga raštininkė — *»»*» ntiogimčiais 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambinti 847-7747. (ak.) 

Mutual Federal Savin era. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (#k.* 

Svečiai iš Chicagos atvykę į Detroitą dalyvauti mergaičių choro kon
certe, la i Rimas Griskeli* eu žmona ir detrojuetė Liuda Rugienienė 

Nuotr, i, Urbono 

ką sukūrė taip pat šios mokyk 
los mokytojas muz. Faustas 
Strolia Tarp dainų, styginis 
ansamblis puikiai išpildė Bud-
reckio liaudies motyvais sukur
tą "Oi, daluže'*. 

Po meninės programos buvo 
patiekti skanus, Chicagos gar
sėjančios šeimininkės Danutės 
Kurauskienės pagamini, karšti 
pietūs, kuriuos j stalus guviai 
padavinėjo ateitininkų kun. A. 
Lipniūno kuopos nariai. 

Šventės ruošimu rūpinosi ir 
visus darbus atliko dabartinis 
tėvų komitetas, kurj sudaro V. 
Naudž'us — pirm., E. Lnpėnie-
nė, Ir. Pemkienė, A. Budrienė 
ir A Grigaliūnas. Jiems pri
klauso mokyklos vadovybės, 
mokytojų ir tėvų padėka. Taip 
pat didelio įvertinimo nusipel
no mokyklą savo dalyvavimu 
pagerbęs Lietuvių styginis an
samblis ir jo vadovas muz. F. 
Strolia. 

Neeilinę sukaktį atšventę mo
kytojai ir mokiniai uoliai dirba 

sv, Mišių 

specialų 

devindienį! 

MOTINŲ DIENOS N0VENA — GEGUŽIS 6—U d. d. 
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

81 novena. } Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos Svč Dievo Mr tina Mariją, bus celebruo-
jaraa už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas. 
Tyvas ir mirusias. 

ReikMamas/a dėkingumą af motino* meltf ir pasiaukojimą. Jiungin 
a i «v MUig novena. 

Motinos vardas 

Novenai aukoju . 
Vardas, pavarde 
Adresas .„ 

gyva/mirus 

Mariaa Fatbera. 6S86 S. Kilboarn, Cbica^o, IL 60628 


