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Orlovo teismas — farsas 
net sovietų rėmuose 

Jo nusikaltimas, kad gina sovietų konstituciją • 

Maskva. — Juri Orlovo, Hel
sinkio grupės steigėjo, teismas 
pavadintas "atviru", bet i salę 
įleidžiami tik parinkti žmonės, 
kurie ten viduje tyčiojasi iš tei
siamojo. Nei liudininkų, kuriuos 
jis pats norėjo pakviesti, nei pa
šaliniu stebėtojų, nei Vakarų laik 
raš*iu korespondentų neįsilei-
džiama. Jo žmona Irina, kuriai 
leidžiama būti, sako, kada susi
rinkę juokiasi iš kiekvieno Orlo
vo žodžio, kelia triukšmą, o tei
sėja V.G. Lubencova pakartoti
nai neleido jam pasakyti visko, 
ką jis norėjo pasakyti. Lauke, prie 
teismo durų, susirinkusieji pasi
dalino: vieni yra Orlovo draugai, 
kiti tokie pat kaip salėj, ir jo 
simpatikų adresu leidžia visokius 
nešvankius epitetus. Irina laikraš
tininkams pasakojusi, jog teisme 
liudijo tik prokuratūros liudinin
kai. Du -psichiatrai ir trys kon
centracijos stovyklų gydytojai. 

Jie sakė teisme, kad visa tai, ką 
Orlovo grupė rašė apie žmogaus 
teisių pažeidimus, yra grynas me
las. 

Vertas dėmesio ta proga "Mo-
nitor" vedamasis. Vadinamasis 
"demokratinis socializmas*' So
vietų Sąjungoje vėl parodė tikrą 
savo veidą. Joks civilizuotas žmo
gus bet kur pasauly negali kitaip 
atsiliepti apie Juri Orlovo teismą, 
kaip apie paneigimą teisingumo ir 
Kremliaus norą sufabrikuotomis 
pastangomis nutildyti disidentų 
balsą, disidentų, kurie nereikalau
ja nieko daugiau, tik kad sovietų 
vyriausybė laikytųsi savo pačios 
konstitucijos. 

Teismas yra farsas net pačių so
vietų rėmuose. Jam neleidžiama 
•pristatyti apsigynimo liudininkų, 
neleidžiama niekam be žmonos ir 
sūnų pasilikti teismo salėje. Mi
licija neįleidžia nei neutralaus 

Amerikos diplomato, nei Sacha
rovo. Koks jo "nusikaltimas"? 
Tiktai "antisovietinė agitacija", 
registravimas nusižengimų žmo
gaus teisėms, kurias pripažino pa
ti Sovietų Sąjunga. Detante yra 
dviejų krypčių gatvė, ir laikraštis 
mano, kad Vakarai negali 
užmerkti akių, kai bus kalbama 
apie prekybą ar kitais reikalais, 
kurie Maskvai labai naudingi ir 
reikalingi. 

Husseinas ves 
amerikietę 

Amman. — Jordanijos karalius 
Husseinas II netrukus žada vesti 
amerikietę Najeeb Halaby, buvu-
vusio Pan Am, prezidento dukte
rį. Husseinas yra našlys, prieš 14 
mėnesių helikopterio nelaimėje 
jo žmona žuvo. 

Etiopijos ofenzyva 

Addis Ababa. —Etiopija pra
dėjo didelio masto ofenzyvą 
prieš eritrėjiečius. Tankai ir sun
kieji ginklai nukreipti prieš As-
marą, Eritrėjos sostinę. Toj vie
toj žygiuoja 4.000 etiopų. Su jais 
yra kubiečių, o strategijai vado
vauja sovietų karininkai! 

Okininko pirkia. Dubaklanio km., Merkinės vis., Alytaus apskr (Prieškarinė nuotrauka) 

Būdingas Egipto vaizdas 

Trūksta religines 
literatūros 

Varšuva. — Lenkijos vyskupai 
specialiame pareiškime griežtai 
pasmerkė komunistinės valdžios 
vykdomus katalikiškos spaudos 
varžymus, dėl kurių krašte yra 
jaučiamas didelis religinės litera
tūros trūkumas. Valdžios leidžia
mi religinio turinio knygų — kaip 
Šventojo Rašto, maldaknygių, ka
tekizmų —r tiražai nepatenkina 
tikinčiųjų. Praėjuriais metais, pa
vyzdžiui valdžia leido atspausdin
ti tris šimtus tūkstančių egzemp
liorių, katekizmo mokyklinio am
žiaus vaikams, kai tuo tarpu kraš
to mokyklose mokėsi 8 milijonai 
vaikų. Reikalaudami religinės li
teratūros, katalikai nesiekia gau
ti privilegijų, pažymi vyskupai, 
bet trokšta, kad Bažnyčiai būtų 
užtikrinta jai priklausanti teisė 
religiniai auklėti tikinčiuosius. 

Ok. Lietuvoje dar blogiau. Ten 
iš vi?o neteko <rfrdėti. ksd būtų 
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Daugiausia pajamų 
turi švedai 

Ottawa. — Kanada didžiuojasi, 
kad jų piliečiai savo pajamomis 
pralenkė Ameriką. Pirmoj eilėj, 
daugiausia uždirba pasauly šve
das. Vidutiniškai kiekvieno šve
do metinis uždarbis 1977 buvo 
9,030 dolerių. Antroj vietoj švei
caro pajamos —8,870 dol., tre
čioj kanadiečio — 8,410 dol., 
ketvirtoj amerikiečio — 7,910 
dol., toliau norvego — 7,770 
dol. 

Amerika buvo pirmoj eilėj iki 
1975 metų. 

Referendumas Egipte 

Kairas. —Sj sekmadienį Egip
to -piliečiai balruos, pritaria ar 
ne Sadato siūlymai suvaržyti 
kraštutiniai kairiųjų ir tokių pat 
dešiniųjų partijų veiklą. Spėjama, 
kad dideliu procentu bus pasaky-

S, Arabija patenkinta 

Riyadh. — Saudi Arabijos sos
to įpėdinis Fahd labai patenkin
tas fr Amerikos adresu pasakė kom 
plimentų dėl nubalsavimo par
duoti pačių naujausiu lėktuvų. 
Viduriniesiems Rytams reikia iš
laikyti karinę pusiausvyrą, kai ki
ti kaimynai ginkluojasi sovieti
niais ginklais. Ta pačia proga jis 
įspėjo sovietus nesimaišyti į Vid. 
Rytų ir Afrikos reikalus. Yra aiš
kios sovietų intencijos dominuoti 
visame tame rajone. 

Senato pritarimas Carterio siū
lymui jam, princui, nebuvo staig
mena. Jis jaučia Amerikos visuo
menės pulsą ir norą Saudi Arabi
ją matyti stiprią. 

Fahd yra įtakingas ne tik kara
liui Khalidui, bet ir Trečiajam 
pasauly. Jis pritarė ir Sadato vizi
tui į Jeruzalę bei pradėtai taikos 
akcijai. 

Begbas pasmerkė 
Ameriką 

Tel Avhr. — Izraelio premje
ras Menachem Begin piktai ata
kavo Ameriką, kodėl lėktuvai bus 
duoti ir arabams, ne vien tik Iz
raeliui. Kalbėdamas pramoninin 

| kų susirinkime, jis atmetė iš ša
lies daromus spaudimus sušvel
ninti savo taikos sąlygas. Jo tei
gimu, karo atveju Eilat uostas 
Izraely būtų nesaugus nuo Saudi 
Arabijos puolimų, kai artimiau
sioji jų bazė Tabuk yra vos 125 
mylios. Antra, Saudi amerikietiš
kus lėktuvus galėtų pavesti Egip
to dispozicijai. Pagaliau F-15 lėk
tuvai, nors ir naikintuvai, nesun
kiai paverčiami bombonešiais. 

Boikotas Ugandai 

Washmgtonas. —Atstovų rū
mų Tarptautinių santykių komi
tetas vienbalsiai pritarė įstatymo 
projektui paskelbti boikotą Ugan
dai ir iš jos nepirkti kavos. 

1 ZAIRĄ BUS PASIUSTI 
PARAŠIUTININKAI? 

Carteįis prašo Kongreso nuimti garai žymus prezidentui 
pasiųsti karius, kur jų skubiai reikia 

Wasningtonas. — Pentagonas 
užaliarmavo armijos parašiuti
ninkus ir karo aviacijos transpor
to lėktuvus. Galimas dalykas, kad 
reikės evakuoti amerikiečius civi
lius iš Zairo, karo £>nos. 

Ko Lenkijoj 
negalima rašyti 

Varšuva. — Neseniai į Vaka
rus pateko Lenkijos cenzoriams 
parengtos instrukcijos, ką jie tu
ri braukti iš laikraščių. Keletas 
nurodymų: 

Jokių informacijų apie mėsos 
eksportą į Rusiją. 

Jokių informacijų apie chemi
kalų, naudojamų žemės * uky, 
kenksmingumą patiems vartoto
jams. 

Jokių informacijų apie Lenkijos 
pramoninius ryšius su Vakarais. 

Jokių informacijų apie religi
nius reikalus kitose komunistinė
se šalyse-

Jokių informacijų apie alkoho
lio suvartojimo nuolatinį didėji
mą. 

Washingtonas. — Anksčiau 
buvo manoma, kad Amerikos 
tankui geriausias ginklas, pa
tranka, yra vokiečių gamybos. 
Dabar ima aiškėti, kad jų patran
kos tik truputį geresnės uŽ Ame
rikos, ir pradedama abejoti, ar 
verta jomis ginkluoti. Kaina būtų 
aukšta, netoli 2 bil. dolerių. Prie 
to reikėtų ir naują amuniciją ga
minti, dabartinė amerikietiška 
netinka. Kongresas irgi abejoja, 
ar verta angažuotis. 

Carteris buvo susitikęs su 
Kongreso vadais ir sakė, kad bū
tų naudinga, jei Kongresas nu
imtų prezidentui uždėtus varžtus 
•pasiųsti karines pajėgas ten, kur 
Jų skubiai prireiktų. Suvaržymai 
buvo uždėti Vietnamo karo me
tu. Respublikonų vadas Atstovų 
rūmuose John Rhodes minėjo, 
grįžęs po pasimatymo su prezi
dentu, kad jo partija tam Carte
rio norui pritartų. 

Užaliarmuoti vienetai yra iš 
82 parašiutininkų divizijos, sto
vinčios F t Bragg, N.C. Pentago
nas atsisako duoti smulkesnių ži
nių arba kiek lėktuvu numatoma 
pasiųsti, koks skaičius būtų karių. 

Su Kongreso vadais matėsi ir 
valstybės sekretorius Vance. Jis 
diskutavo su jais, kokios yra gali
mybės veikti esamų įstatymų ri
bose. 

Užtiko Aldo Moro 
kalėjime? 

Roma. — Policija Romos prie
miesty, darže, 50 pėdų po žeme, 
užtiko cele. Galimas dalykas, kad 
tai buvo Aldo Moro kalėjimas. 
Rado ir apie 12,000 kulkų. Suim
tas to namo ir daržo savininkas 
Bruno Gentilezza ir jo žmona 
Anna. Vieta vos dvi mylios nuo 
tos vietos, kur Moro buvo pagrob
tas, tokiu būdu teroristai leng
vai galėjo iki ten atvežti anks
čiau negu policija užblokavo vi
sus kelius. Įėjimas į celę buvo pa
slėptas daržovėmis, o langelis tik 
į šulinį. 

Mėgino nukreipti 
lėktuvą 

Maskva. —«Tasso pranešimu, 
prieš kelias dienas keleivinį lėk
tuvą iš Ašchabado į Mineralnaja 
Vody ginkluotas A. Skubenko 
mėgino pagrobti ir nukreipti į 
užsienį. Lėktuve buvę Civilinės 
aviacijos saugumo agentai Sku 
benką nušovė. 

Sveikatos draudimo 
planas 

\Vashingtonas. — Prez. Carte
ris dar šiais metais žada pradėti 
didelę kampaniją už visuotini 
sveikatos draudimą, rašo "Los 
Angeles Times". Susikirtimas su 
Kongresu ir tais, kurie tam prie
šinsis, bus didesnis nei buvo ko
va dėl Panamos kanalo. Bus ne 
partijų pasiskirstymas, bet vienoj 
pusėj organizuota darbininkija ir 
liberaliniai sluoksniai, kitoj pu
sėj organizuoti gydytojai, drau
dimo kompanijos ir biznis. Pla
nas, kokį turi minty preziden
tas, Amerikai per metus kainuo
tų apie 50 bil. dolerių ir apimtų 
visas gydymosi kategorijas. 

Kard. Koenig 
lankėsi Vengrijoj 

Viena. — Vienos arkivyskupas 
kardinolas Koenig privačiai lan
kėsi Vengrijoje, kur susitiko su 
Vengrijos katalikų Bažnyčios pri
mų kardinolu Lekai ir kai kuriais 
kitais vyskupais. Kardinolą Koe
nig kelionėje į Vengriją lydėjo du 
Vienos vyskupai pagelbininkai — 
Moser ir KreatzeL. 

B Vengrijos tuo tarpa prane
šama, kad nuo ateinančių metų 
bus pradėtas neakK-aizdinis teolo
gijos kursas, kurį parengs ir pra
ves Budapešte veikianti Teologi
jos akademija. Teologijos kursai 
pravesti leidimą davė Vengrijos 
valdžia, patenkino vyskupą praį r 
mą. 

SaUsbury. — Penkiasdešimt 
juodukų buvo nušauta ir 24 su
žeisti. Jie, sakoma, nesilaikė įsaky
mo naktį pasilikti namuose ir pa
kliuvo į kryžminę ugnį vyriausy
bės kariuomenės ir partizanų su
sišaudyme. 

Washingtonas. — Baltieji rū
mai per daug nesijaudina, kad-
sen. E. Kennedy demokratų eilė
se yra populiaresnis už Carteri 
maždaug 13 procentų. Nėra jo
kių ženklų, kad Kennedy 1980 
norėtų išstatyti savo kandidatū
rą. 

Zaire paskelbta visuotinė 
mobilizacija 

Kinshasa. — Zairas i Shaba 
provinciją pasiuntė savo parašiu
tininkus. Mėgins atsiimti Kohve-
zi ir kitas katangiečių užimtas 
vietoves. Kubiečių remiami iš 
Angolos įsiveržę sukilėliai laiko 
tūkstančius užsieniečių, dirban
čių vario kasyklose. Iki vakar die
nos buvo žinoma, kad žuvo aš
tuoni belgai ir vienas italas. 

Mobutu vyriausybė paskelbė 
visame krašte mobilizaciją. Izra

elio ištreniruoti parašiutininkai 
į frontą siunčiami C-130 Hercu
les lėktuvais, o kiti daliniai sau
sumos keliais. 

Nacionalis frontas Kongui iš
laisvinti, pabėgėlių organizacija, 
atsiliepė iš Briuselio, kad katan
giečių eilėse nėra nei sovietų, nei 
kubienių, jiems nepadeda nei 
Afrikos tautos Alžirija ir Libija. 
Labai panašiai kalba ir Maskvos 
Tass. 

Yra žinoma, kad Shaba pro
vincijoje dirba kasyklose apie 75 
amerikiečiai inžinieriai, 1,700 
belgų, 400 prancūzų, 20 britu. A-
merika su Belgija ir Prancūzija 
diskutuoja reikalą tuos žmones 
evakuoti, bet ateina balsai iš ka
tangiečių, kad jų neleis išvežti, 
laikys juos įkaitais, prieš Zairo a-
takas. "Situacija labai rimta", sa
koma diplomatiniuose sluoks
niuose. 

* . 

Carteris lankysis 
Chicagoje 

Chicaga. — Kitą savaitę, gegu
žės 25, Carteris lankysis Chicago-
je ir kalbės Cook apskrities de
mokratų pietuose. Prieš tai turės 
spaudos konferenciją. Nakvos 
Chicagoje, o kitą dieną bus 
Springfielde. 

Demokratai priekaištavo Car-
teriui, kad jis nuo pareigų perė
mimo Illinojaus, kurį 1976 rin
kimuose pralaimėjo Fordui, ne-

KALENDORIUS 
Gegužės 18: Jonas I pop., JoH-

ta, Erdvilas, Rytė. 
Gegužės 19: Ivas, Prudencija, 

Gilvinas, Taura. 
Saulė teka 5:29, leidžias 805. 

ORAS 

FA1R S. WAP**F3 

Saulėta ir šilta, apie 75 laips-
ttik 
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Detroito lietuvius abiturientus jiems skirto baliaus metu sveikina 
LB Detroito apylinkės pirmininkas Algis Rugienius (d.), šalia stovi 
programą pravedės Algis Zaparackas Nuotr, Jono Urbono 

KAROLĖ VESELKATTĖ 
IŠKILI LIETUVAITĖ 
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/S DAYTONO KUOPOS 
VEIKLOS 

Sporto komitetui vadovauja 
Katrė Sinkwitz. jo nariais yra 

Gegužes mėnuo, kuris yra skir-] ̂ t * 1 1 3 Mantz, M. Blum .ir A. 

Karolė Veselkaitė patraukė vi
sų dėmesį, gaudama magistrės 
laipsnį iš matematikos Eastem 
Michigan universitete. Ji buvo 
laimėjusi Fe!lowship stipendiją 
ir studijuodama dėstė tame pa
čiame universitete! 

Bakalauro laipsnį iš matema
tikos ir kompiuterių mokslų įsigi
jo Detroito universitete su 
"strmme cum laude". 

Karolė yra veikli ateitininkė, 
visą eilę metų šoko Šilainėje, dai
navo jaunimo chore ir buvo abie
jų šių vienetų pranešėja. Ji buvo 
vadinama žavingoji Šilainės pra
nešėja. 

Baigusi lituanistinę mokyklą 
Karolė pradėjo rašyti mū^ų spau
doje ir laimėjo dvi žurnalistikos 
premijas —Šaulių ir L. Žurnalis
tų sąjungos. Daug yra rašiusi ir 
Šio dienraščio puslapiuose. 

Karolės laimėjimais labai 
džiaugiasi jos tėvai Birutė ir Vik
toras Veselkos. Veselkos augina 
keturias dukras, kurios visos ak
tyvios lietuviškoje veikloje. 

Dana Veselkaitė yra aktyvi atei 
tininkė, studijuoja meną univer
sitete. Kristina Veselkaitė yra 
taip pat ateitininkė, Šoka Šilai
nėje, neseniai suruošė skulp. Pra
no Baltuonio parodą, kurią glo
bojo ateitininkai, o jos rašinių 
skaitėme "Drauge". Rasa Vesel
kaitė, 10 sk. gimnazistė — ateiti
ninkė, šoka Šilainėje ir dainuoja 
jaunimo chore. Šis Veselkaičių 
veiklumas ateina iš šeimos. Bi
rutė ir Viktoras Veselkos nėra už
sidarę mažame Šeimos ratelyje. 
Jie yra aktyvūs lietuviai, visur 
juos sutrksi mūsų sambūriuose. 
Viktoras meno sugebėjimais tal
kina įvairioms mūsų organizaci
joms. 

Su pasididžiavimu galime kal
bėti apie keturias susipratusias 
Veselkaites, kurios tėvų numin
tais takais nuėjo į lietuvišką veik 
lą. 

Karolė susižiedavo su Chicago-
je gyvenančiu Romualdu Paulė-
nu. Rudeni įvyks vestuvės. Karo-
'3ė su Romualdu susitiko Cleve-
Jande per lietuvių studentų suva
žiavimą. Taigi lietuviškoji veik
la juos suvedė į pažintį ir dabar 
veda į šeimos bendrą gyvenimą. 

Vladas Sdenis 
KRYŽTV KAINAS 

V. Veselka, kuris neša rūpestį 

Dainavoje esančių kryžių, jau 
ruošiasi jų atnaujinimo darbui. 
Ir at-kų Įr mokytojų stovyklos 
metu pastatytų kryžių medis la
bai yra. Reiks padėti daug pa
stangų ir priemonių jų gedimui 

i; apstabdyri. Pernai jau viena pa-
! kėlės koplytėlė buvo V. Vesel-

^ B Į k o s su J. Jasiūno pagalba atnau
jinta. Jau ir dabar ruošiamasi pra-

į dėti tvarkyti kitus kryžius. Dar^šį 
i metą numatoma sulaukti 2-jų 
naujų kryžių Dainavoje. Jdv. 

SUDARYTAS PASAULIO 
1 LIETUVIU DIENOMS REMTI 

AUKŲ RINKIMO 
KOMITETAS 

Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdybos ir sporto 
klubo "Kovas" vadovybės inicia
tyva geg. 4-tą sušauktame įvai
rių organizacijų atstovų pasitari
me sudarytas Liet. Dienoms rem
ti komitetas. Vadovauti išrinkti 
Jonas Urbonas p-kas, Vincas Ta
mošiūnas -v vicepir-kas ir Alfon
sas Velavičius — iždininkas. Au
kų rinkėjais jau yra įsijungę: inž. 
Vytautas Kutkus, inž'. Jurgis Mi
kaila, Gina Baukienė, Juozas O 
rentas, dr. Kęstutis Keblys, Vyt 
Rugienius, Vytas Petruševičius, 
Vladas Simutis. Vytautas Petru
lis, Violeta Abariūtė. Danutė Jan-
kienė, Alfa Šukys, dr. Vytautas 
Majauskas, Dalia Girvydienė, E-
leonora Grigaitienė, dr. Aleksas 
Zotovas, Jurgis Ribinskas ir Lore
ta Ostekaitė. Komitetą dar tiki
masi praplėsti. 

Pasaulio lietuvių dienų sąmata 
yra per 160 tūkstančių dol. Išlai
dos susijusios su Dainų švente, 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynė
mis ir Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimu. Rengėjų apskaičia
vimu, Dainų šventei ir PLB sei
mui turėtų užtekti pajamų už | -
ėjimą ir registracijos mokesčius. 
Didžiausios išlaidos yra susiję su 
sporto žaidynėmis. Kanados lietu
viai jau pemai metais šiems ren
giniams paremti yra pradėję au
kų teTkirną.Amėrfkoje aukų telki
mas neseniai pradėtas. Amerikos 
lietuviai yra įrodę, kad ir per 
trumpą laiką daug ką padaro. 
Jiems nustatytą 50,000 dolerių 
kvotą išpildys. Detroitui yra 
pramatyta 2500 dol. kvota. Det
roito lietuviai visada buvo dos
nūs konkrečių darbų rėmėjai. Ti
kime, kad ir šį kartą neatsisakys 
aktyviai įsijungti į tą didelę lie
tuvybės demonstraciją. Aukas ga
lite įteikti aukščiau minėtiems 
aukų rinkimo komiteto nariams 
arba siųsti komiteto iždininkui 
Alfonsui Velavičiui - 11319 Ven-
tura Drive, Warren, Mich. 48093. 
Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių. .Čekius reikia rašyti: 
"Wor!d Lithuanian Festival" var
du. Jau yra gauta šimtinė iš dr. 
Petro ir Laimos Žemaičių. 

Jonas Urbonas 

"KARTĄ PAVASARr 
BALIUS 

Detroito skautų tėvų komiteto 
suruoštas "Kartą Pavasarį" abi
turientų pristatymo balius sutrau 
kė per 300 svečių ir buvo gražiai 
suorganizuotas. Klebonas kun. V. 
KriščiūneviČius sukalbėjo invoka-

Blum. Komitetas rūpinasi, kad tie 
vyčiai, kurie nepriklauso lygai, ga
lėtų kėgliuoti šeštadienių vaka
rais. Ruošiamės Vidurio vakarų 
turnyrui, kuris bus Detroite, 112 
kuopos globojamas. 

Atsiprašome Adą Sinkwitz, 
kad nepaminėjome praeitą mėne
sį, jog ir ji dalyvavo Verbų sek
madienio pyragų išpardavimo ko
mitete. Ji suorganizavo dovanų 
bilietų platinimą. Buvome pamir
šę padėkoti ir panelei L. Smiley 
už dovanojimą gražiai papuošto 
torto. : ... 

Balandžio 29 — 30 dienomis 
mūsų jaunieji rinko senus laik
raščius. Kuopos nariai jiems pa
dėjo. Pilnas sunkvežimis buvo 
pririnktas. 

Juozas Ryan, Aldona Ryan ir 
Pranciška Petkuvienė balandžio 
8 d. dalvavo centro valdybos po
sėdyje, Syracuše mieste. 140 kuo
pos nariai buvo vaišingi. Jeigu tai 
parodo,^kaip priims jie mus sei
me, turėsime ten puikias dienas. 

Fran Petkus 

TURNYRAS DETROITE 
Šį savaitgalį vyčiai važiuoja į 

Detroitą, kur bus Vidurio — va
karų kėgliavimo turnyras. Renka
si Continental Gongress Inn vieš
butyje, 12800 Michigan Avenue 

ci/ą. Abiturientus svečiams p ^ | j a u penktadienio vakare prasidės 

tas Dievo Motinai ir visoms mo
tinoms, atnešė mums pavasario 
Šilumą. Ji tikrai maloni po tos 
šalčiausios žiemos. Pa: Smiley pa
tvarkymai davė kuopai galimy
bės turėti Maldos vakarą. Jis bu
vo balandžio 11 d.. Švento Kry
žiaus bažnyčioje. Kuopos nariai 
gausiai dalyvavo. -, Apeigas prave-. 
dė Daytono Šv. Angelų parapijos 
kunigas Mykolas Mahoney. Savo 
pamoksle jis ragino pasauliečius 
labiau įsijungti į vietinės bend
ruomenės veiklą. Po pamokslo 
buvo pamokančios diskusijos sa
lėje. Užkandžius paruošė Eleo
nora Mantz, Kristina Mantz, Zu
zana Mantz ir Smiley motina. Va
kares puikiai praėjo. 

Juozas Mantz vadovavo Kūrė
jų dienos pobūviui, kuris' buvo 
parapijos salėje balandžio 2? d. 
Valgėme vakarienę ir dalitiomės 
jraeities prisiminimais. Filmai bu
vo parodyti iš Ambrase ir Mika
lausko filmų rinkinio, o Mantz-
šeima parodė skaidres iš kuopos 
veiklos. Jauniesiems buvo įterpti 
juokingi garsiniai filmai. Pran
ciška Petkuvienė skaitė apie mūsų 
organizacijos kūrėją Mykolą Nor
kūną. Parengimas buvo gražus, 
ir dėkoti už jį reikia Juozo Mantz 
komitetui ir darbininkams. 

^ ^ G ^ i l i ę j S i r A l ^ ^ 1 8 ^ ^ ^ registracija. Ir bus 
parackas. Abiturientai su pah/do- * v a k a r ą ^ p a ž i n i m o pobūvis. 
vais: Abariūtė Paulita ir Edis Al-
kevičius, Butkūnas Paulius ir 
Laura Alkevičiūtė, Stasys Erlin-
gis ir Butkūnaitė Regina, Vincas 
Žebraitis ir Vida Gogelytė, Ma-

, jauskas Tauras ir Kutkutė Rasa, 
Mikolaitytė Janina ir Matvėkas 
Rimas, Raguckaitė Angelą su Al
fredu Ragucku, Anužis. Andrius ir 
Daiva Rugieniūtė, Sadauskaitė 
Audra ir Virgilijus Kasputis, Ur
bonaitė Ramoną su Neverausku 
Vidu. 

Tradicinį šokį "Sadutę" pašoko 
abiturientės su draugių pagalba. 
Jas paruošė tautinių šokių moky
toja, dabar Lietuvių tautinių šo
kių instituto pirmininkė, Galina 
Gobienė. Paskui sekė vaišės ir šo
kiai, kuriems grojo Rimo Strimai
čio orkestras iš Clevelando. Abi
turientus sveikino jaunimo orga
nizacijų atstovai: Dalia Gilvy-
dienė - Detroito skaučių Gabijos 
tunto vardų. Jonas Ąsminas -
Baltijos tunto vardu, Audra Kas
putytė - ateitininkų vardu, Kris
tina jfankutė - praeitų metu abi
turientų vardu, Jonas Urbonas -

(Nukelta į i peL) 

Šeštadienio rytą viešbučio posė
džių salėje 10 y ai. bus Vidurio — 
centro apygardos susirinkimas. 
Pats kėgliavimo turnyras prasi
dės šeštadienį pirmą valandą po 
pietų, Cherry Hill Lanes kėglia
vimo name, 100 North Inkster 
Road,.Dearbom Heights. Šeš
tadienio vakare bus balius, ruo
šiamas gražioje Amerikos italų 
salėje, netoli viešbučio. Sekma
dienio rytą Mišiose, šv. Antano 
bažnyčioje, 1790 — 25-toje gatvė-
je prie Vernor plento, dalyvaus 
visi suvažiavimo dalyviai ir sve-

jos laipsnių ženklais. Tuoj po 
Mišių Detroito lietuvių salėje 
prasidės banketas turnyro laimė
jimams išdalyti. Turnyro paruoši
mo darbus atlieka 102 Detroito 
vyčių kuopa. 

CHICAGA RUOŠIASI 
DAINŲ ŠVENTEI 

Chicago jaunieji vyčiai ruošia
si dainų šventei Toronte. Praei
tą ketvirtadienį. jie nusifotogra
favo, ir tas paveikslas bus patal
pintas dainų šventės programos 
knygoje. Muzikas Faustas Stro-
lia ne tik su vyčių choru turi 
pamokas, bet ir su jaunaisiais vy
čiais. 

Prie Chicagos vyčių choro pri
sijungė dalis "Pirmyn" choro ir 
visa eilė Brighton Parko parapijos 
choristų. Repeticijose dabar da
lyvauja daug žmonių. Jie visi va
žiuos į dainų šventę. Vieni va
žiuos su savo mašinomis, o ki
tiems choras nusamdė prabangin-
gą autobusą. Nuo vyčių salės, 
2455 West 47th Street, autobusas 
išvažiuoja birželio 30 d. 10 vai. 
vakaro. Atgal į Chicagą iš Toron
to išvažiuos liepos 3 d. 10 vai. ry
to Vienam asmeniui į Torontą ir 
atgal kainuos 36 doleriai. Važiuo
ti galės ne tik vyčiai, bet ir visi 
lietuviai. Laisvų vietų dar yra, 
reikia skambinti telefonu J. Aukš-
čiūnui, 254 — 0743, arba po 
šeštos valandos vakare S. Čepui, 
268 — 9282. Tuo autobusu va
žiuojantiems bus užsakytos ir nak
vynės Toronte. Tuo pačiu au
tobusu Toronte bus palaikomas 
susisiekimas iš vienos vietos į ki
tą. H- P-

KORESPONDENTŲ ŽINIAI 

"Draugo" redakcija primena, 
kad spalvotos nuotraukos spau
dos technikai netinka. Labai sun
ku gaminti klišes, ir labai blogai 
išeina. Taigi įspėjame savo sky
riaus bendradarbius fotografus, 
kad jie "Draugui" naudotų tik
tai įprastus juodai baltus filmus. 

CHICAGOS VYČIŲ CHORE 
Šį sekmadienį, gegužės 21 d. Chi

cagos vyčių choras su šeimomis 
ir svečiais važiuoja į Skrrpkų so
dus. Obelys bus jau išskleidusios 
žiedus. Pasistenkime ten būti jau 
12 valandą. 

Chicagos vyčių choro narė Bi
rutė Pumputienė yra priimta į me
dicinos mokyklą Miami mieste, 
Floridoje Choras linki jai sėkmės 
studijose. Po trejų metų turėsime 
naują daktarę. E. P. 

I 

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC 
2501 W. Bryn Mawr Avenue 

TEL. 878-5682 
Atlieka įvairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome 

stogus — Apkalame namo sienas — "siding" — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rinas, nutekamuosius vamzdžius — "Tuckpoint-
ing" — percementuojame mūrą. Atliekame visus cemento darbus. 
Taisome porčius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis. Pats 
savininkas apskaičiuoja nemokamai. 

S K A M B I N K I T BET KABA 
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COME TO LTTHUANIA IN 1978 
J0I1 US Am FULFIU. A DREAM THAT WILL HAVE 

EBDUSS MEM0RIES 
NIGHTS IN E ACH CITY 
Vilnius 5, Druskininkai 3, 
Moscow 3, Lenlngrad 3 
VThuns 5, Druskininkai 3. 
Moscow 3. Lenlngrad 3 
VUnii* 5, Moscow 2 
Vantas 5, Moscow 2 

DE PARTING DATES 
r st J* JU •- + 

Jsty 28 ta Augnst 11 

Aognst 1S t* Sent. 1 

Sept, 15 to Sept. 23 
Sept, 22 ta Sept. 31 
Sept, 28 te Oet, 7 

Oet 12 to Oet 21 

Dee. 22 to Jai. S 
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S, Mosoow 2. 
Copenhagen 1 
YUBtos 3. Moscoar 2. 
O M B M M 1 

1 , 1 
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ifuUday's 

JOVAS i^Cft tENĄg 
Tonr Hairager 

to K&aus and a haJJ dsy trto to Trakai to 

TRANS TSTm\T30XAL TOTRS LTD. 
585 Flftti Avenue 

!feir Yorir, N-Y. 1©0I7 
2135-4*7-73^7 

LrrauANiAN WOKLD-

d«y» 
by Cha IJrttyantoH CattMttc 

OAILT 

Socaaty. 

Palto itokto 
neahtnCtoml. 

MAUGO 

Ant DRAUGO prie kiekvieno įkaitytojo ad-
įtopaatol M kada yra uyrtiimWHaa 

8 men. 3 
. 333.00 319.00 315.00 

31.00 18J00 13iM 
33.00 1900 15.00 
34.00 20J00 15.00 
25.00 15.00 9.00 

ir Cook 
Btor JAV 
Eafiadoje 
USsieoyJe . • •.. 

i 

• Administracija dirba kas-
dtea nuo 8:30 iki 430, lesta. 
dtabtato nuo 830 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
830 — 4380. iettodienlaia 

• Redakcija straipaoius taiso saro 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juoa grąžina tik iŠ anka 
to susitaiua. Redakcija už skelbi-
EDU turinį Deataakn Skelbimų 
Kainos priatonctomna 
tymų. 

»UIIUUIiUIUUIUIUIIIIIIIUIUIIUIIUIIIIUlllllUliUllUlillUtllllllilllllllilillllUlllllllk? 

DR. K. G. BALUKAS 
aatoaaaato tr motėm Ugoa 
Gtoekologinž Chirurgija. 

8449 So. Pvtaskl Bd. (Cratvford 
afadtoal Bnflding) TeJ, LU 5-6446 
M Ma^afjtojji akambim 374-8004 

FrUma ligoniu* pasai sualtarlTna., 

Iffi. ¥L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UOOS 

MarąTiette Medlcal Oenter 
•1S2 So. Kedaie Avenue. 

Vai : plrmad., antrad Ir ketvtrtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
fieStad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telei. WA 6-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-8048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71at Street 

Vai : pirm., aatr., ketv. ir penkt 
1:00 . 5:00 v a i poplot. tre& tr 9«St 

tik susitarus. 

Dr. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
OALVOS K STUBURO UGOS 

2858 West SSrd Street 

TeL ofiso tr boto: OLymplc 2-415i 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50th Aveų Cicero 
Kasdien 1-3 vaL tr 6-8 vai. rak^ 

lSsScyrua trečiadienius. . 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REltonce 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59tfa Stoeet 
Vai.: pirmad.. antrad., kecvirtdd. tr 
penkt. nuo 12-4 yal. popiet ir 9-i 
vai vak. Treč. ir dedtad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHDIURG£ 

Kūdikių ir vaikų ligų specialistė 
MEDICAL BUILDING 
3200 VVest 81st Street 

Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919 

TeL — 476-3489 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 Wert 51st Street 

TeL — GR 6-2400 
V a i : pagal susitarimą: pirmad. ir 

ketv. 1-4 tr 7-1; antrad. Ir penkt 
10-4; ftcgtad. i t -8 v a i 

teL 73*4477; Bes. 246-2839 

BR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGa 

Specialybe — Nertų ar 
Emocines ligos. 

CBAWFOBD MEDICAL BLDG. 
6489 So. Polastd Boad 

DR. A. B. GLEVECK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybe Akių ligos 

3997 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tai, — PB 8-2229 
DR. JANINA JAKSEV161US 

J O K ftA 
V A I K Ų L I G O S 

2686 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtai. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 vai Ir nuo 6 m 8 vai 
vak. ftefttad. nuo 1 Bd 4 vai. 

Ofa. PO 7-6889 Bes. GA S-7278 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3644 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8914 Ne. Westera Avenae 
1802 No. Westers Avenue 
TeL ataakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-460S 

htal«oa ir hato teL 852-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 8o,49th Cocrt, Cicero, DL 

10-12 Ir 4-7 
trefi. ir aeatad. 

Ofa. HE 4-1318; rez. FB 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 

2454 West 71št Street 
71-os ir Campbell Ave. kanrp. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. Sf 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susltaraa, 

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

7651 So. Wasbtesaw — TeL 77.8-S7SS 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

recaptus. - . •. 
Didelis akinių rėmu pasirinkimas. 

Vai.: pirm., aatr.. penkt, 10-5:ta. 
Ketv. 1-8 v. vak. Seat 10-4 v. p. f> 

Trečiadieniai* uždaryta. 

Telef.— 282- 4393 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIT LIGO? — CHTRURG1 JA 
Oftsal; 

U I XO. WABASH AVE, 
4200 NO. GESTBAIi A l 
Valandos pagal 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvissal) 
OPTOMETRISTAS 

akta. Pritaiko 
"Oostaot 

3613 W. 71H SL — TeL 737-5146 
Vai. pagal scattaiima. Uždaryta trae. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 6-7 vakarei 

Ofise teL 776.2889, resli. 443-5645 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Streel 
Ofteo telef. A E S-4410 

Rezidencijos tdef. GR S-0S1T 
Ofiso vaL; pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet 

Ofiso teL H E 4-91SS. Namų GI S-S1SS 

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

3454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr 

2-3 Ir 6-7 — U 

TeL ofiso PB 66446 
F. C. VYINSKUNAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
8167 West 71st Street 

Valandos: 1-4 vaL popsat 
Treč. tr iefttad. pagal 

Ofa. teL 5866166, 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
6X34 Seu Narragassett A^ 

Vai.: pirnL, antr., ketv. tr 
3-7; 

Perskaitė "Draugą", duokite 'į kitiems. 
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Dubininkų laisvė u — -• m 

SAVĘS PLAKIMO UNIJOS 
Gegužės pirmosios proga viso- Vakaruose ir nedarbą. Bukovskis 

je Sov. Rusijoje ir jos užgrobtuo- teigia, kad taip nuolat rašant, 
se kraštuose visi turėjo džiaug- kai kas patiki, kad Vakaruose 
tis koks yra laimingas žmogus so- darbininkai tikrai miršta badu. 
vietinėje sistemoje. E šalies Kai Vakaruose mokama nedarbo 
žiūrint, gali kai kam iš Vakarų pašalpos, tai Sov. Rusijoje tokių 
atrodyti, kad tikrai darbininkui pašalpų nėra, nes kas nedirba, 
Sovietijoje rojus, nes ten viskas tas laikomas parazitu, nenorin-
tamauja darbininkui, nes ten u- čiu dirbti ir tokį reikia teisti, o 
mrjos yra valdiškos, o streikų nė- ne jam mokėti bedarbio pašalpą, 
ra, nes darbininkui neverta strei- Bukovskis pabrėžė, kad užsie-
kuoti, prieš savo pačių valdžią niečiui Maskvos pereigūnai įtiki-
ir savo unijas. Kai vakariečiai, į- na, kad Sov. Rusijos darbininkas 
skaitant ir nemaža Amerikos in- nenori streikuoti. Pats Bukovskis 
telektualų, net kongreso ar sena- savo kalboje suvažiavime pabrė-
to narių, kartais tiki Sovietų Ru- že, kad Sov. Rusija per metus 
sijos gera valia ir žodžiais, tai sunaikino po milijoną žmonių, 
AFL-CIO darbo unijos preziden- taigi per šešiasdešimt bolševiki-
las George Meany nuolat iške- nio gyvenimo metų šešiasdešimt 
Ka, kad niekas kitas nėra toks milijonų, 
didelis darbininkų priešas, kaip 
Maskvos valdžia. 

Amerikos prez. Fordas, išsi
gandęs Maskvos, nepriėmė Nobe
lio premijos laureato Solženicy
no, o kitas prezidentas Carteris, 
jei ir priėmė, tai neoficialiai, kitą 
i Vakarus ištrukusį disidentą VIa 
dimirą Bukovski, George Meany K n ^ ^ č reikšmingas, 
ne tik juos pneme, sudarė jiems ^ & l]$ a m e r i k i e a u 
prog«s susitikti su aukštaisiais | s i v 1 l f a d u o t^ ^ y^^ ^ 
asmenimis, o taip pati unijos su- ^ ^ s t r e ^ ymimaBm 

TREČIOJI SOVIETŲ SĄJUNGA 
Paitiae knygeli — lyg skiepai ano neūpą.* 

Taip kalba ne koks ten vadi
namas buržuazinis nacionalistas, 
bet žmogus, gimęs, augęs ir mo 
kęsis Sov. Sąjungoj, stebėjęs jos 
gyvenimą ir kentėjęs koncentra
cijos stovykloj už paprastą laisvę. 

* 

Bukovskio liudijimas JAV dar-

važiavimą pakvietė kalbėti No- ^ . . ^ hmesBatvlos B u k o v s _ 
belio premijos laureatą Sacharo
vą ir disidentą Bukovski. Sacha
rovo kalbą perskaitė pats unijos 
vadas Meany, o apie unijas, tema 
"Fiktyvios Sovietų darbo unijos,* 
kalbėjo Bukovky. i 

* 
Tame paSame suvažiavime 

perskaitytoje' Sacharovo kalboje 
buvo akcentuota: "AFL-CIO su sa
vo milžiniška {taką JAV vidaus 
ir tarptautinėje politikoje, tam
pa viena centrinių organizacijų, 
kuris koordinuoja ir vadovauja 
akcijai ir gynimui žmogaus tei
siu visam pasauly, ir taip pat gi
na nusų ateitį". 

Tame pat sirvąHavime kalbėjęs 
VL Bukovskis ilgokoje paskaitoje 
pabrėžė, kad Sov. Rusijoje jokių 
darbininkus ginančių unijų nėra, 
kad tėra unijos skirtos darbinin
kų išnaudojimui, kad unijos skir
tos tik darbo žmogui pavergti, 
kad jis labiau būtų spaudžia 
mas vykdai valdžios P^arkrus. ^ ^ 
Savo kalbą disidentas Bukovskis I J B - L i J : . JUJL>M~ ir~,..J« 
pajlRistKavo . pavyzdžiais. Esą 
1C62 m. Novošerkaske darbinin- ^ V ' ^ ^ ' , ^ ' % ^ Z " « 
kaTsustreikavo, kadangi jų už- d a į b £ m l f ^ T * ?f 
darbis buvo sumažinta* o : kai.-^ Viktor Uchov. Komunistų par-
nos maistui pakeltos. Jie nuvyko ?*> nuolat saukdama apie Va-
! . _^ . . . *~- . itl-. karų pasaulio darbininkų varzy-
I miesto komunistų partijos istai- M * . . . ./. 
gą su peticija. Tai buvo labai tai- »™> savo darbininkams pagaiie-
k? demonstracija, tačiau eisena JO « * žodŽK> laisvai pasisakyti 
buvo apšaudyta, išskirstyta ir * 
buvo užmušta dvylika darbinin- Komunistai mėgsta teigti, kad 
kų. Tos eisenos organizatoriai ir darbininką persekioja įvairūs na-
prašymų rašytojai buvo su- cionalistai ir bažnytininkai. Tuo 
šaudyti arba nuteisti po penkio- tarpu Šv. Tėvas ne kartą yra pa-
likos metų koncentracijos stovyk- brėžęs, kad "Darbininkų teisių 
los. Taip pat Bukovskis paminėjo, apsaugojimas yra viena tų prob-
kad 1976 m. keturi darbininkai lemų, kurios labiausiai rūpi ka-
buvo nuteisti, kai pasiskundė, talikų Bažnyčiai". Jis taip pareiš-
Icad trūksta mėsos. Sovietų Rusi- fcė Laisvųjų profesinių sąjungų 
ja, pasak VL Bukovski tarp- tarptautinės konferencijos vyk-
tautiniuose suvažiavimuose pasi- domojo komiteto nariams. 5v. 
rašė nutarimus, už teisę darbi- Tėvas pabrėžė, kad Bažnyčia ko-
nmkams streikuoti, tačiau pati v oĮa > kad būtų apsaugotos 
savo darbininkams tos teisės ne- dirbančiųjų teisės ir pagerintos 
duoda, streiką apšaukdama vie- darbo sąlygos, 
šosios tvarkos ardymu, už ką 
baudžiama trijų metų kalėjimu. 

kio žodžius pakartojame todėl, 
kad daugelis per keliasdešimt 
metų užmiršo kas yra komuniz
mas. Kai vieniems sustojo laikro 
dis prieš keliasdešimt metų, tai 
kitiems tas laikrodis pradėjo ro
dyti daug dailesnę komunistinę 
tikrovę negu ji yra. Tai komunis
tai gegužės mėnesį švenčia kaip 
tariamą darbininko išlaisvinimo 
mėnesį, tai Vakarai turi atmin
ti, kad visos tos šventės dar
bininko pavergimui užtušuoti 
dienos. 

Vakarai jau buvo ne kartą pa
skelbę, kaip Sovietijoj buvo pra
sidėjęs laisvų unijų organizavi
mas ir kaip visi tie organizato
riai atsidūrė kalėjimuose ar psi
chiatrinėse. Ir kai nepriklau
somos unijos kūrėjai pareiškė, 
kad jie nori laisvių, kaip tai yra 
kapitalistiniuose kraštuose, tai 
buvo suimti. Suimtųjų tarpe yra 
Rostovo elektros stoties mechani-

įkazo ge 
ležinkelio darbininkas Konstan 
tin. Gučarenko, Doneco kasyklų 

Tokia antrašte tilpo prancūzų 
savaitraščio "Espress", balan-. 
džio 24 — 30 d, numeryje, 4 psl. 
renortažas, kurį parengė Jean Ma
rabini, buv. koresp. Maskvoje h* 
filmų bei knygų apie Sovietiją 
autorius. Greta oficialios, aparat-
čikų Sovietijos ir niūrios Gulago 
Sovietijos jis sakosi radęs totorius, 
uzbekus ir kitokius, kurie skaito 
Garcia Marauez ir žrūri Woody 
Allen, laukdami "seno rusiško 
aparato natūralaus išnykimo". 

Jauno uzbekų mokslininko žo
džiais, toji trečioji, labai gau
si Sovietiją egzistuojanti. Tai 
jauna karta, — apolitinė, tech
nikinė, besirengianti perimti iš 
senosios generacijos krašto vado
vavimą. Sovietijoje dabar 51 proc 
gyventojų yra nerusai, o jaunes
nių nei 30 metų amž. grupėje 
nerusai sudaro 6 proc Tai, sako, 
savaime svorio centrą iš Mask
vos kelia J Aziją. Kremlius seniai 
jau nieko negali padaryti prieš 
demografiją. Priedui, 3 proc. So
vietų inteligentijos yra arabai — 
turkai ir žydai. Esą, trys milijo
nai Sovietijos žydų duoda moks
lininkų elitą, maždaug analogiš
ką Amerikos žydų bendruomenei. 
Tame glūdi rusų rasizmo šaknys, 
rusų noras sulaužyti žydų įtaką. 
Su tuo rišasi ir rusų pastangos 
sulaikyti geriausiųjų žydų ekzo-
dą, palaikant rusus prieš "kosmo
politus''. Tai bene esminė Sovie
tų "establišmento" painiava, bet 
žydai nėra vienintelė to "establiš
mento" problema. 

Išaugusi neapykanta 
Baltietis (lietuvis) iš Vilniaus 

papasakojo kaip 100,000 baltiečių, 
supykę, apstumdė "Dina 

mo" futbolistus rusus. Baku mies
te jaunas matematikas sakė, kad 
azerbaidžaniečiams nusibodo bū
ti mulkinamais. Panašiai kalba
ma totorių tarpe, Armėnijoje. 
Jauni besarabai, ukrainiečiai aiš
kiai kalba apie rusiškąjį šoviniz
mą, pabrėždami, jog naujoms ge
neracijoms atėjus, tai turi pasi
keisti. Malthus'as galįs Stalino 
sąskaitas sutvarkyti. Marabini su
tikti jauni rusai pripažįsta, kad 
tai turi pasikeisti ir kad pagaliau 
turi būti įgyvendinta, konstituci
joje numa^tar tautų lygybė, ku
rios Rusijoje, nuo pat josios atsi
radimo, niekad nebuvo. 

Ar tai galėtų duoti pagrindą 
revoliucijai? Aišku, kad n e Juk 
"aparatčikai" nėra mulkiai. Jie 
viską daro, kad tai neįvyktų. I 
klausimą "kaip"? jaunas lietuvis, 
Adomas, sakė, kad "jie" yra sukti, 
"jie" stengiasi laimėti laiką, duo
dami mums (t y. nerusams) ga
limybes, kurių patys rusai neturi. 
Sako, gyvenu švediškame name-

JONAS DAMAUSKAS 

lyje, lankau senąjį universitetą, 
geriu su draugais gerą alų iŠ Ry
gos, skaitau knygas, išleistas Va
karų Vokietijoje. 

Turkmėnai taip pat gyvena ne 
kolektyvuose, bet savo nuosavuo-
se -namuose. Gruzinai pralobs-
ta parduodami savo gaminius 
Maskvoje, į kur jie atvyksta savo 
privačiais automobiliais, tuo siu
tindami maskviečius, kurie turi 
naudotis vien kolektyvinėmis 
transporto priemonėmis. Mes vie-' kyti Akademgorod, Mokslo miestą, 

mo tarpe, nes tas jaunimas, ten 
yra ne tik labai toli nuo Mask
vos, bet drauge yra ir labai artL. 
Vakarų! Tie jaunuoliai neabe
joja, kad praeito karo metu Sibi
ras Maskvą išgelbėjo nuo vokie
čių. Tačiau šiandieną tas jauni
mas galvojąs net apie Sibiro sece-
siją nuo Europos Rusijos ir jau
čiasi labai gerai ten būdamas ne-
rusiškos Azijos tautų, tautelių 
elito tarpe, 

Markso alėja — Perlų bulvaras 
Tuo įsitikinti pakanka aplan-

nok žinome, kad tuo yra apmoka
mas mūsų tautinis paklusnumas 
rusams, vadovaujantis nerašytąja, 
tyliąja taisykle: pelnykitės ir tylė
kite! Aparatas ( t. y. valdžia 
Kremliuje), siekdami valdymo 
vadžias ir toliau išlaikyti savo 
rankose, patylomis palaiko rusiš
kąjį rasizmą, visus nerusus kirši
na, skaido, tuo palengvindami 
savo užmačias. Dešimtį kartų 
pabuvojęs Sovietijoje ir prakelia
vęs joje virš 100.000 kilometrų, 
Marabini to rusiško rasizmo ug
dymu ir bu jo j imu visiškai neabe
jojąs. 

Baltieji sibiriokai 

Vienok, toliau, Sibire matosi 
kiek kitoks vaizdas. Tiesa, ten pir
miausiai matyti, kad tarp šimto 
mažų tautelių gyvena apie 30 
milijono baltųjų"sibiriokų", ku
rių vidutinis amžius 20 metų ir 
kurie, nors ir sako, kad politika 
visai nesidomi, bet susidūrę akis į 
akį su "Žmogiškuoju kaviaru". 
karo su kinais atveju, visi kaip 
vienas, sako, eis kariauti prieš ki 
nus. Toks pasiryžimas, iš pirmo 
žvilgsnio, tarytum reikštų jų vie
ningumą, taip laukiamą "aparat-
čikų". Pastariesiems ten toks vie
ningumas sudaro vienintelę viltį, 
bet ten ir ji esanti tik iliuzoriška. 
Sibire žmonių santykiai kitokie 
nei Europos Rusijoje, ypač jauni-

ATSTATOMAS ROMĖNŲ MIESTAS 
A. TENtSON AS 

Sovietų moterys prie statybos dar
bų 

esantį netoli Novosibirsko, kur 
"mokslinės grietinėlės grietinėlė", 
apie 20.000 jaunų mokslininkų, 
dirba prie daugybės įvairiausių, 
veik vien lokalinių projektų. Ta
me mieste Karolio Markso alėja 
buvo perkrikštyta į Perlų bulva
rą. Ten nieko neskaitoma apie 
"Tėvus steigėjus". Ten skaitomi 
Garcia Marauez veikalai Ten 
komsomolą pakeitė matematikų 
ar Pop klubai, veikiantieji visiš
kai vakarietiška prasme. Klausi
mas tik, — ar galimybė laisvai 
žavėtis Semiakinu ar net Sagaliu, 
lygiai kaip ir Wood Allen, tikrai 
įrodo negrįžtamus tenykštės vi
suomenės pasikeitimus? Ten jau
nimas mano, kad ginkluotas su
kilimas prieš tiek galingą suvar
žymais jėgos aparatą yra neįma
nomas, bet tas jaunimas laukia 
ir tiki natūraliu to prievartos 
aparato išnykimu! 

Ateities perspektyvos 
Čia savaime iškyla klausimas: 

o kas gi bus, kai dabartiniai 20 
metų jaunuoliai sulauks 50 metų 
amžiaus? I tą klausimą Marabi
ni gavęs įvairių atsakymų, bet jų 
esmė buvo: — pažiūrėsime, bus 
taip, kaip Dievas leis ir pan. Čia, 
sako, svarbiausia tai, kad toji jau
nųjų grupė tampa vis stipresnė, 
didesnė ir turi vis labiau ryš-
kėjančią savo nuomonę. To jau
nimo "lobby" pažiūras, sako, ga
na aiškiai suformulavo vienas pa
rapsichologijos studentas: — mes 
daugiau nesvajojame apie kokį tai 
komunizmą "žmogišku veidu"; 
mes nemanome, kad klasikinio ti
po revoliucija būtų įmanoma, net 
ir apsijungus intelektualų, darbi
ninkų ir tikinčiųjų opozici
joms. Mes tikime mokslu, tiesa ir 
elektronika: svarbu, kad būtų eli
minuotos Papūgos, kurios iš 6000 
km. atstume esančio centro vis 
dar valdo Sibirą. ' * 

Sibire (tiesą pasakius ir visoje 
Sovietijoje visų pirma aukš
tyn prasiveržia tik diplomuoti, bet 
šiandieninėje Sovietijoje diplo
mas pasiekiamas tik "išrinktųjų". 

Ksantene, Vestfalijoje, Vaka
rų Vokietijoje, ne tik atkasa
mas Romos valstybės miestas, 
bet jis ir naujai atstatomas, gis 
projektas bus įvykdytas iki 2000 
metų, bet dalis tų darbų jau da
bar matoma. 

Tarp Venle ir Munsterio, apie 
30 km nuo Olandijos sienos, 
yra Ksanten miestas su 16.000 
gyventojų. Miesto pavadinimui 
rasti grįžtama atgal į pirmųjų 
mūsų eros šimtmečių istoriją. 
Ksanten yra ne toliau dviejų 
kilometrų nuo Reino upės ir 
Romos viešpatavimo metu Rei
no upės šaka siekė šį miestą. 15 
metų prieš mūsų erą Romos 
karvedžiai įrengė čia savo le
gionų stovyklą "Castra Vete-
ra", kuri vėliau virto romėnų 
kolonizacijos centru Reinlande. 

Ar tai tik legenda ar teisybė, . , . _ . , j - ,. . ' kilometrų ūgio vandens kelias j bet Ksantene dar ir šiandien ka- „ . * ^L. , . , * . - , , ,. . i Reino ape. Pirmas triukas ne-tedros rūsyje laikomi pagarbo-1 

atkasus, viską, kas priklauso 
Romos periodui, atstatyti ir su
jungti į vieną visumą. Tokiu 
būdu kilo projektas tai įvyk
dyti iki 2000 metu. "Mes pasi-
ryžome šią vietą, kur prieš 20 
šimtmečių įsikūrė romėnai, at
kurti ir padaryti gyvo miesto 
rekonstrukciją Romos imperijos 
naujasėdijos, kuri kartu galėtų 
patarnauti ir šių dienų reikala
vimams. Kaip darbai vyksta, 
galima jau pastebėti aplankius 
"Archeologinį Ksanten parką**. 
Dalis romėnų mūrų jau yra at
statyta ir pritaikyta pasivaikš
čiojimui. 

Ant senųjų sargybinių bokš
tų pamatų vėl stovi sargybiniai 
bokštai, kuriuos iš vidaus pusės 
paruošta laikinoms parodoms 
patalpos. Taip pat, kaip buvo 
senovėje, iš šio parko eis dviejų 

je dviejų Romos legiono karių 
griaučiai, šiems kariams dėl jų 
krikščioniško tikėjimo buvo su
daužyti galvos kiaušai ir sulau
žyti kaulai 

"Ad Santcs', arba "prie šven
tųjų'* pradėjo eiti piligrimai ir 
Ad Santos vėliau vietinių žmo
nių kalba virto Ksantos vieto
ve ir miestu. Iš čia ir kilo to 
miesto vardas. 

Kai Koeinas dar vadinosi Co-
lonia Agrippina, Ksanten vadi
nosi Coionia Ulpia Traiana h* 
iki V šimtmečio Ksanten buvo 
Romos tvirtove. Po to prasidė
jo jos irimas ir žlugimas. 

Apie 80 ha Romos tvirtovės 
plotas tačiau per ateinančius 
šimtmečius liko neapgyventu 
plotu, išskyrus porą ūkininkų 
ir todėl archeologams dabar 
daug lengviau daryti ten kasi
nėjimus ir tyrinėti praeitį. Jie 
tikisi atkasti naują šiaurės 
Pompėją. 

Buvo nutarta Castrą Veterą 

O "neišrinktieji" tai tie, kurie 
gimė darbininkų ir kaimiečių šei
mose. Pastarųjų 85 proc. ir toliau 
yra "nusmerkti" likti paprastais 
darbininkais. 

I klausimą apie priklausymą 
partijai, daug tų jaunuolių atsa
kė maždaug šitaip: partinę kny
gutę imama panašiai kaip skie
pus prieš raupus. Tai nieko ben
dro neturi su kokia ideologija. 

Pabaigoje Marabini. sako t£" 
kįs, kad Trečioji Sovietiją tikrai 
pasieks "laimingąjį rytojų", bet 
tai būsiąs toks rytojus, kurio ne
numatė nei revoliucionieriai nei 
pseudomarksistai. 

beabejotinai yra, kad ant Colos-
seum amfiteatro - cirko pama
tų romėnų architektūros sti
liuje bus pastatytas teatras po 
atviru dangumi su 20,000 vietų 
žiūrovams, čia bus galima 
statyti vaidinimus ir ruošti dai
nų šventes. Tarp pat ant bu
vusios romėnų maudyklės vietos 
romėnų stiliuje bus įrengtas 
baseinas, kuriame bus galima 
pasimaudyti ir dabar. 

Kad istorija kartojasi, gali
ma ir čia pastebėti. Romėnai 
savo statybų darbams impor
tuodavo vergus. Dabartinis Va
karų Vokietijos rangovas, kuris 
stato amfiteatrą, pakvietė sve
timšalius darbininkus indus. 
Tačiau darbo įrankiai yra jau 
modernizuoti: salia romėnų 
skrysčių saugumo sumetimais 
stovi modernus keltuvai 

Tačiau nereikia manyti, kad 
iš tos romėnų Ksanten stovyk
los bandoma padaryti ką tai 

us į Disneylando pasi-
parką Asterbt sti

liuje, nors daugelis yra ir tam 
susigundę. Vienintelis tikslas 
čia yra atstatyti Romos valsty
bės įkurtą miestą ir pritaikyti 
jį XX amžiaus naudai. 

Kad vykdomų darbų apžiūrė
ti lankytojai čia būtų paslaugūs, 
sunku pasakyti, nes suvenyrų 
medžiotojai jau yra aplaužę ge
rą galą iš romėnų "aąuaducto". 
Tie prisiminimų suvenyrai smul
kiau apžiūrimi prie bokalo 
Taberna, 2000" kafeterijoje, 
kuri' pastatyta šioje romėnų 
tvirtovės teritorijoje. 

— Amerikoje artričio liga 
kainuoja 13 bū. doL metams. 

^heveldi ro5 

l laisvąjį pasaulį Ištrūkę asme
nys atskleidžia sunkią Sov. Ru-

Bukovskis pabrėžė, kad Sov. sijos ir jos pavergtų kraštų darbi-
Rusijos darbininkų unijos skirtos ninko dalią, ką daugelis ame-
sekti, kad nesusiorganizuotų lais- rikiečių ir net iŠ Sov. Rusijos iš-
vos, valdžiai nepriklausančios vykusiųjų užmiršta. Gegužės me-
darbininkų unijos. Sov. Rusijos nesio proga, kada Maskva akcen-
darbininkų unijos yra dalis ko- tuoja darbininko džiaugsmą, 
munistu partijos aparato, kuris tenka priminti Bukovskio prane-
girta ne darbininkų teises, bet pa- Šimą kad Sovietijos unijos yra 
deda valdžia išnaudoti darbimn- skirtos darbininkui engti 
kus, Sovietų Rusijos spauda nuo- naudoti, 
lat rašo apie darbininkų streikus Al B. 

ir K-

AFIE LIETUVOS UPES namosios aukupės, alkupės ir 
Šventupės, kurių krantuose bu-

TJpės. labai plačiai apdainuo- v o statomi aukurai ir žmyčios. 
tos liaudies poezijoje, senovės Tokių šventųjų upių galima ap-
hetuvių buvo laikomos ypatin- tikti visoje Lietuvoje. Tai 
goję pagarboje. Kai kurios iš Šventoji, Šventupis, šventame, 
jų, ypač pasižyminčios savo pa- šlavė, Šlavante, Maldupis, 
Icrančių vaizdingumu ir giliai šventravis ir kt. 
veikiančios senovės lietuvių 
vaizduotę, buvo ClovinaTrtns. tai- A. Basalykas 

Romanas 
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Ahnis susiraukė ne vien nuo perkąsto svogūno 
aitrumo; Austės perkartos ant kėdžių suknelės, kūdi
kio vystyklai, kojinės ir kitoki skudurai, iš gatvės 
sklindančios šviesos išryškinti, rodė visą jų gyvenimo 
netvarkingumą, nepastovumą, — kažkokį tragišką 
kybojimą tarp buvimo ir nebuvimo. 

Ar toks būtų buvęs jo ir Kristinos gyvenimas? Ar 
būtų tokiuose skuduruose jų kūdikis tūnojęs ? — 

Almiui suspaudė širdį. Skaudėjo fiziškai. Dūrė ir 
maudė kairiame šone, sunkiai dunksėjo gyvybinis rau
muo, tarpais suplastėdamas ir visą kūną nupildamas 
lengva šilima. 

Jis pasilenkė. Lyg silpnumo apimtas, lyg norėda
mas pažvelgti į kūdikio veidelį. Gatvės lempa įkypai me
tė blankios šviesos dulkamą, — tiesiai ant menkučio, 
blyškaus vaiko veido. Kiek tas kūdikis dabar? — Ke
lių savaičių, ar kelių mėnesių? Almis pametė laiko ju
timą. Austė čia — vos keliolia savaičių; kiek ji dar 
prasistumdė kitur? 

Veidelis baltas — lyg mažutė mirties kaukė. Ant 
kiaušinio formos atsikišusios galvutės styrojo sulipę 
juodos garbanos. — "Meksikonė", — su kartėliu mąs
tė Almis. Kita rasė, kitos žymės. Lietuvos bajorų, kad 
ir su lenkiška priemaiša, nebuvo drumzlinai juodos 
akro *rotvns. *«* wiWrn«irt pusiau negriško blanko.. 

drumzles... Kiekviena gryna rasė turi savo grožį, — O 
maišyta?.. Ką pasakytų Vladzė? Ar pamyluotų kūdi
kį? 

Lėlytė šnirstelėjo ir sučepsėjo lūpytėm. Almio 
mintys nutrūko, ir dėmesys apėmė tiktai kūdikio vei
dą. Po juodom garbanom švytinti balta kaktelė, už
merktų akių brūkšniukai, nosies taškas ir švelnus lie
sų lūpelių ovalas. Ant kietos lovos pamestas kūdikis 
buvo kiek atsilošęs; galvutė lyg plėšėsi kur į tolį... Į 
savą ateiti, savo gyvenimą ir likimą... Mąstė Almis 
apie tą būsimą būtybę, kurios dar nesąmoningas pra 
das gulėjo prieš jį, jo lovoj, jo bute, pagimdytas jo 
mylimiausios sesers... 

Tas veidelis... Tas miniatiūrinis žmogus, jo gimi
nės žmogus... Ar nebuvo ir tada jisai svajotas? Prisi
mena Almis. — Rymodavo prie miegančios Kristinos, 
arba vienas sėdėdavo tamsėjančiame salone, ar klai
džiodavo parke... Džiaugsmu blizgėdavo medžių lapai, 
ir šviesiom svajonėm nušvisdavo sutemos. Jis nuolat 
matė kūdikio veidą. Jo ir Kristinos kūdikio, — jų atei
ties, naujo žmogaus, gyvybės tęsinio, sielos tobulėji
mo ir papildymo, siekimosi į Amžinybę ir... į amžiną 
buvimą šiame pasauly naujose atžalose, kūdikiuose, 
jų gyvenimuose ir ateity— 

Kristina su pasibaisėjimu laukė savo kūno defor
mavimo, gimdymo kančių, nepatogumų ir vargo su 
tuo rėksniu, tuo krislu, rakštim jų fantastiškos meilės, 
jų laisvės, jaunystės žavumo pasauly. Almis mėgino 
ją perkalbėti, pakeisti, įkalbėti, įsvajoti jų naują, ki
tokią laimę bendrame jų meilės vaisiuje — kūdiky. Jis 
nuolatos sapnavo ir matė baltą veidelį su rožinėm 
lūpytėm. 

Ir netikėtai abu jie buvo išvaduoti, — Kristina irj j ^ į į l e s n į ir švelnesnį balsą 
fl« rvats. T3 «aT»nų *r 1* laimė«. vWV>s ir iš t><*vW*«a 

Vakarus bėgant, Kristina žuvo nuo skeveldrų, kai di
dieji karo pabūklai griaudėjo Žemaitijoj. Ji parkniubo, 
bėgant į miškeli slėptis, netoli tų keliukų, kuriais jie 
dviračiais susisiekdavo, svajodami savo šviesiąją 
meilę, «9mMM( 

Almis dabar matė Austės Lėlytėj savo negimusio 
kūdikio veidelį. Jam buvo drauge labai graudu, ir la
bai skaistu širdy. Tarytum prieš jį atsivertų kita jo jau
nystė, kita ateitis, viltis, — atgimimas ir tąsa to, kas, 
jau atrodė, *m*m*i buvo prarasta. Kristinos veidas 
grimzdo ir nugrimzdo į užmiršimą, lyg žvaigždė nu
krito niekados nebedegti. Jo dabarčiai ir ateičiai, ro
dos, šis baltas veidelis pasidarė džiaugsmingu radiniu. 

LT tuo metu jo buto tyloj sučerškė telefonas. Al
mis krūptelėjo, šis garsas — lyg grasus įsibrovėlis, 
nelauktas realybės ženklas jo svajonių rūmuose. 

Kūdikis, laimei, miegojo. Jis liuoktelėjo į priekinį 
kambarį ir pačiupo telefono ragelį. 

— Alio? 
— Who is this? — Balsas buvo skubančio, švokš-

čiąs, lyg parblokšto gyvulio. 
— Čia Dangeručio butas; o kas jūs? 
— Is Austin there? 
Almis norėjo sakyt: wrong number. Bet jam iš to

li atskambėjo kartą girdėtas to meksikoniuko klaidin
gai tariamas jo sesers vardas: Austin, vietoje Austė. 
Jis nugalėjo savo pyktį, beveik lyg pasišlykštėjimą, 
nesuprantamą baimę ir, kiek galėdamas ramiau, pra
tarė: 

— Jos dabar nėra. Any message? Ir — kas kalba? 
Telefono ragely girdėjosi sunkus alsavimas. Po 

ilgos pertraukos Almis išgirdo vis dar švokščiantį, bet 

įįvttJci-,- ,v Tatai vno»> .Uti "irietmvoei ue»"^į -kuask*, & s&asop, p&rat&e į gmung sstm r***^ Aštunto z&ese&o ncatmari, jea» suo itaro baisumu, ^ 
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DETROITO 23NIOS 
(Atke l ta i š 2 psl.) 

klubo "Kovas" vardu, ir 
Rugienius LB-ės Detroito 

sporto 
Algis 
apylinkės vardu. Abiturientų var
du už j iems pagerbimo vakaro su
rengimą padėkojo Vidas Neve-
rauskas. 

Skautų tėvų komitetą sudaro: 
pirmininkė Ona Abarienė, Mari
ja Erlingienė, Genė Palaikienė, 
Vida Janušienė, Stasė Matvėkie-
nė, Eugenijus Jankus ir dr. Povi
las Šepetys. . 

Komitetui, visiems šventės ren 
gimo pagelbininkams, Į balių at
silankiusioms viešnioms ir sve
čiams esame labai dėkingi. 

—Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto sąjungai įsijungus į Pasau
lio lietuvių bendruomenę, ją ats
tovauti PLB valdyboje nariu yra 
pakviestas detroitietis — Algis 
Rugienius. 

— Dai l in inko Romo Viesulo 
meno kūrinių paroda, suruošta 
LB Detroito apylinkės valdybos, 
lankytojų buvo labai aukštai ver
tinama. Ji buvo išstatyta Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos nau: 
jai įrengtoje svetainėje. Vienas i: 

riai iš Australijos, Europos, Pie
tų Amerikos ir Šiaurės Ameri
kos. Iš Detroito j PLB Seimą yra 
išrinkti šie nariai: Vytautas Kut-
kus, Algis Rugienius ir Jonas U r 
bonas. Tuo metu vyks ir Pasau
lio Lietuvių sporto žaidynės, k u 
riose dalyvaus apie 2,000 sporti
ninkų, jų tarpe ir gausus būrys 
Detroito sporto klubo "Kovas" 
narių. Be to tuo metu bus ir V -
-oji Dainų šventė, kurioje daly
vaus apie 1,000 datnininkų. 

KOSTA JURGUTt 
PRISIMENANT 

1977 m. gegužės 24 mirė Kos
tas Jurgutis. Jis buvo didelis jau
n imo švietėjas ir veiklus vtsuo-
meninkas, bet spaudoje buvo jis 
mažai paminėtas. 

Kostas Jurgutis gimė 1909 m. 
sausio 9 Mažeikių apskrity, Bars
tyčių valčiuje, Pučkorių kaime 

Iš abiturientų baliaus "Kartą pavasarį" Detroite. Tnž. Algis Zaparackas 
(k.) ir Lilė Gražulienė pristato abiturientus Pauliną Abariūtę ir jos 
palydovą Edį Alkevičių Nuotr. Jono Urbono 

- = -

C L A S S I F I E D G U I D E . 

B E A L E S T A T E 

MT. GRHENWOOD 
Labai švariai užlaikytas vieno sa

vininko 3-jų miegamų kamh, mftr. 
"raised randi" namas su rūsiu. 1% 
vonios. Mūr. garažas. Kreiptis | 

DOROTHY — tel. 597-9494 

Monarch Rearty 
11638 So . Pateški Road 

Stonys. Tarybos pirmininkui A l 
giui Rugieniui pristačius darbot
varkę^ .klebonas padėkojo . v i 
siems lietuviams, kurie išlaiko 
parapiją piniginiai ir įsijungia i 
įvairius parapijos darbus. Jis prS-. 
še n e tik rūpestingai tvarkyti a d 
ministracinius reikalus, bet t a i p 
pat nepamiršti ir jaunimo religi
nio auklėjimo. Dr. Raimundui 
Čerškui perskaičius paskutiniojo 
visuotinio susirinkimo protokolą, 
Tarybos pirmininkas padarė sa
vo pranešimą ir padėkojo v i 
siems Tarybos nariams už nesus-

Neakivaizdiniu būdu baigė Kau-j k a i t o m u va\andų < j a r b ą . A d m i -
no mokytojų seminariją. Mokyto-. n i s t r a t o r e Alė Butkūnienė paste-
javo pradžios mokyklose Žara-, ^ k a d ? s u t v a r k i u s svetainę, ša 
šuose. Barstyčiuose, Salake. V o - j l ė y r a baugiau nuomuojama h 
kiečių okupacijos metais b u - : k a d v r a p a k e l t o s nuomavimo kai 
vo Ukmergės apskrities mokyklų: n o s > p a r a p j j į eč iams ir l ietuviams 

jo paveikslų liks jos papuošimui, i inspektorium ir apie keturis m e - i d u ( x j a i n a nuolaida. Vanda M a -
nesius — Rokiškio apskrities vir- i jauskienė, s ta tybos , pagraž in imo 
šininko pavaduotoju. j administratorė, davė išsamų pra-

I Vokietiją pasitraukė 1944 m.\rielįmĄ a p i e a t l iktųs darbus pa -
• rapijos kieme ir viduje. Pasodyta 

Jonas Urbonas 

PIRMASIS T E A T R O 
FESTIVALIS DETROITE 

Los Angeles Dramos sambūris 
yra vienintelė Amerikoje pasto
j a i veikiant! teatro grupė. Ji iš
sivystė iš Stepo Makarevičiausj 
grupės, kuri Los Angeles pradėjo) 
veikti jau 1949 metais. Si grupei 
oastatė keletą veikalų, kurių tar
pe ir K. Binkio "Atžalyną". 

1957 m. i Los Angeles atsikėlė 
dideb's menininkas Gasparas Ve
l ička Keturių metų laikotarpyje 
jis pastatė 5 savo veikalus. 

N u o 1962 metų Dramos sam
būri, į savo rankas perėmė dabar
tinė režisierė Dal i la Mackialienė, 
kuri turi dideli teoretinį pasiruo-
limą. Ji yra nepakeičiama inter-
pretatorė, naujų polėkių ir lakios 
fantazijos režisierė. 

Los Angeles Dramos sambūris 
vra skelbęs du dramų konkur-
sus, dalyvavo trijuose teatro festi
valiuose. Pirmame festivalyje bu 
vo atžymėtas už geriausią pasta-

A. a. Kostas Jurgutis 

Darmstate, Ulme. Visur mokyto
javo lietuvių mokyklose. 

Į Ameriką atvyko 1949 m. ir 
Detroite gyveno iki mirties. W a l -
lace institute mokėsi sąskaitybos 
ir paskui dirbo automobilių pra
monėje. Lietuvoje 1935 m. su E-

tymą Anatolijaus Kairio "Šviesa, j Iena Krimelyte sukūrė šeimą ir 
kuri užsidegė" ir už geriausias'gražiai išaugino du sūnus. Jurgis 
dafl Algio °Žaliūno dekoracijas, j yra ekonomistas, sukūręs lietuviš-
Antrame festivalyje irgi Chicago-į ką šeimą. Jaunutis yra medicinos 
je sambūris atžymėtas iškiliausio daktaras, ortopedinės chirurgijos 
teatro žymeniu už A. Landsber- j specialistas. Dabar įsikūręs Kaii-
gio melotragikornediją "Paskuti
nis Piknikas". Ketvirtame festi
valyje Toronte už premijuotą Bi
rutės PūkeleviČiūtės dramą "Pa
likimas" sambūriui paskirtos 
net trys premijos: už geriausią 
veikalo pastatymą, už dekoraci
jas ir už geriausią aktorių. 

Los Angeles Dramos sambūriui 
nėra svetimas ir mūsų dramatur
gas Vytautas Alantas, r>e< pasta
tė jo "Kyla vėtra (kanose" ir 
"Saulėgrąžų sala". 

Tad Los Angeles Dramos sam
būris yra tikrai stiprus ir vertas 
pamatyti. 

Primename, kad šis sambūris 
šj savaitgalį —geg. 20 d., šešta
dienį, 8:00 vai . vak. Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros cent
re stato Birutės PūkeleviČiūtės 
trijų veiksmų dramą "Palikimas". 
Prieš vaidinimą 7:00 vai. vak. 
ir po va id in imo susipažinimas su 
svečiais. 

Geg. 21 d., sekmadieni, 3.00 
vai. p.p- tame pačiame Kultūros 
centre sambūris vaidins mūsų 
dramaturgo rašytojo poeto V y 
tauto Alanto trijų veiksmų kome
diją "Saulėgrąžų sala". 

Bil ietų platinimą tvarko dr. 
Vytautas Majauskas, telef.356— 
2667. 

Vvtautas Kutkus 

daug naujų medel ių, nudažyta v i 
si pastatai is lauko, sutvarkyta 
virtuvė, užbaigta statyti svetainė 

I ir t.t. Svetainės statyba kainavo 
i 29,297.40 dol. Pradėjus šį darbą, 

buvo gauta nemažai aukų. Kai 
į kurie parapiečiai aukojo savo d a r 

bą. Jonas Urbonas, kuris tvarko 
'• Kultūros centro n u o m a v i m o rei-
! kalus, prašė, kad organizacijos re 
i gistruotų savo parengimus, n e s 

kas pirmas paprašo, tai tam ir 
nuomuojama. Kalendorius yra i š 
kabintas skelbimų lentoje. Stasys 
Erlingis, finansų komiteto pirmi
ninkas, dalyviams išdalijo raštu 
paskutiniųjų devynių mėnesių f i 
nansinę atskaitomybę. Liturgijos 
komiteto pirmininkė Marija K a -
sevičienė apgailestavo, kad ž m o 
nės, kurie dalyvauja šeštadienio 
vakare ir sekmadienio 9 vai. šv. 
Mišiose ryte, labai mažai įsijun
gia į liturginius reikalus. Juozas 
Matekūnas, vajaus pirmininkas, 
pranešė, jog per jo buv imo laiką 
parapijai suaukota 13,389.47 do l . 

Parapijos statybai buvo pažadėta 
aukoti 154,293.21 dol., o gauta 
148.001.48 dol. Vytas Petrulis, 
bendruomeninių, reikalų pirmi
ninkas, pasidžiaugė organizaci
jomis, kurios jam padeda sekma
dienio ryta, — vyčiai, ateit inin
kai, skaruiai, parapijos moterys, 
sporto klubas ir retkarčiais mer
gaičių choras. Geriausi kavos vi
rėjai ir daugiausiai uždirba vy
čiai. Buvo visa eilė klausimų. Pa
minėta , kad pereitais metais įvy- . 
kusios gegužinės metu buvo už
dirbta virš 51)00.00 dol. Tikima
si šį pavasarį (gegužinė numaty
ta birželio mėn . 4 d.) uždirbti 
daugiau, nes rengėjai jau turi pa
tyrimo. Be to , pernai pasitaikė 
l ietinga diena. 

Susirinkimas turėjo išrinkti į 
Tarybą septynis narius, penkis 
dvejiems metams, o du viene
riems. Rinkimai vyko sklan
džiai , nes buvo ieškoma kandida
tų iš anksto. Į parapijos Tarybą 
išrinkti dvejiems matams, pagal 
ba l sų daugumą: Benediktas N e -
verauskas, Liuda Rugienienė, Al
dona Milmantienė, Kazys Gricius 
ir Juozas Matekūnas; vieneriems 
metams: Ramunė Stonytė ir Ma
rijus Sajauskas; kandidatais liko: 
Algis Bražėnas ir Albinas Grigai
tis. Ta ip pat Taryboje sutiko 
būti trečiuoju kandidatu Edvar
das Skiotys, ketvirtąja — Valen
t ina Černiauskienė ir penktuoju 
— Kazys Ražauskas. Naujoji Tary
ba perims pareigas liepos mėn . 1 
dieną. 

Po rinkimų sekė klausimai ir 
sumanymai . 'Karolis Balys paste
bėjo, kad Taryba galėtų daryti 
daugiau pastangų, kad jaunimas 
parapijoje vartotų l ietuvių kalbą. 
Jis siūlė iškabinti Kultūros cent
re šūkius, užrašus. V a n d a Baly-
n i enė susirinkusiųjų vardu padė
kojo Tarybai, ir susirinkimas už
baigtas malda. Dalyvavo 142 pa
rapiečiai. 

D ū d a Rugienienė 

Sapiaiakas parduoda 4 kamb. mūr. 
"expandable" švarų, puikiam stovy 
namą. 1>4 B135- garažas, potvynio 
apsauga, alum. rinos, papuošimai ir 
stogeliai. Įkainuota pardavimui Tuo
jau galima užimti. 4754 S. Tltpp Ave. 

Kreiptis šeštad. Ir sekm. nuo 12 iki 
C v. popiet. . . 

I * M OMOJAMA — BDB BENT 

Savininkas parduoda Marąuette Pk. 
6 butu mūrini namą 

Skambint po 8 v. v. 925-6428 

Išnuom. C k e r o j e 6 kamb. b u t a s 
1-me a u k i t e . Suaugusiems. Jo
kių gyvul iukų. Krekjrtis po 6 :00 
vai. vak. telef. 656-6889. 

K I A L K I T A 7F 
Dehcce 2-flat 64th and Austin. 

Mid 90's. Cail after 4 pjn. 
5 8 6 - 6 4 1 6 

MESCESLLAJnSTOS 

iiiiiiiimitimiifttutiiHii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PTBUO 
INOOMB T A S BEBVTCB 

4259 So. Maplevood, tel. 2M-740I 
Taip pat daromi VERTUCAJ, 
GlltrsiŲ tifertaUsMi. pildomi 

PUJETTBfia PRaSTKAI tr 
cltokt* btenkaL 

HIHIIIIHllllilHIHIU] 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* b? Paprasto* Radijai. 

Stereo tr Oro VerfatavaL 
Pardavte^u b Taėroane 

MIGLINAS TV 
SS40 W « t h Sfc, tai 77S-148I 

21 buto mOr. Nuo-
patys soda Daugiau kaip 

$36,000 metinaj pajamų. Kata* S me
tų pajamos. 

H i III m Pariat Didete aar. 6 
kamb. baugalow. Gazu Sūdomas, 
įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,900. 

Turim* pirkėjų — tilksta uao*> 
28 notai kai be pertraukom tarša©-

S I M A I T I S « £ A L f Y 

2951 W.63idSt 436-7878 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Mar-
rvaridngam 

Reikalinga patyrus i 

P A D A V Ė J A 
Healthy Food Restaurant 

3236 South Hals ted Street 
336-2724 

quette Parke gabiam tr 
žmogui. Pigus. $16,500. 

Lietuvių mPgJamoj gamtoj, netoli 
nuo Cbicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitu. prie-

RECEPTIONIST 
Reeeptkmist wb» speaks Polish Be 
EngHah to work na Dental Office, 

N o Esperience Neceasary. 

OaB J O S . (SANKEBS 788-0762 

Househoia Htebp 

P A K E T&m GK.4SDMOTHER 
25 Hra/wk. Mon.-PrL Vic. 75th-
Fairview, Dovmers Grove, TJL 

987-3669 MB. 
9:60 

LEADER 
to 5:00 

VSASTED VT&A1 

A S S B T A N T F L A N T 

Keed an aggresaive man with ambreion 
for tfce future to assist the piant 

Svarus oras, aplinka ir namas sujerintendent. Mušt have mechanical 
tinka pastaviam gyvenimuL $45JD00. \ įbfsty, a **C" Privers Scense 4 be 

Modernas 15 metų maro naaaa. j nSable. VTifl gtve o s Sie job 
2 butai ir profesionalui miksės ofi- = to ^oahfįed rrp"v 
sui patalpos. Daug priedą. Vfeta Mar- j 
ouette Pke. Aukšta kokybe. 2ezaa 
kaina. 

4 vienetų mflrae k ganCaa, Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle" atiduoda už $38,800. 

5 kamb, labai modemus mflrs na
šias aut plataus sklypo, tiakaanis 
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie- $38,000. _ 

Gražus platus sklypas h* garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pMrtįuį. 

Yddis Real Estatc 

Good Sala iy aad Co. 

I J B R A I N B U S T B I E S 
2 6 3 3 N o . fiafeted S t r e e t 

Pfaonc — 5S5-091S 

2625 Wsst 7<sf Sfreei 
I Tel. 737-7200 ar 737-8584 

MACHINIST 
Lathas, Sfills, or Dri]l Press. Need 
2 yrs. minirntcm esperience. Com-
petitrve safatry & good fringe bene-

I flts. Both fuH and part ttme opec-
inga OB l s t sfcift. 

:lllilllHt!!IIIIIIIIUIU!l!!ll!!mi!UIIUIHliill | 

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

Apdraustas perkranstymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba $76-6696 
ititsMUMMHiitimitHMHimmiimiiflMtfiit 
iiinnniiiHiiiimiHimnifiiHimiiniiiiHn 

PACKAGT: EXFBES8 AGEJfOY 
MARIJA fmasajEsu 

SIUNTIIIUI f LIETUVĄ 
lAbai pagddaajMMM p a i rūMoi 

prc*fe. Maistas Iš Eraopoe madeUu-
S608 W. 6* SC, CbiemĘeo, DL 

TE3U — WA 6-2787 
liiIMlilHllllilfilIlliUII 

ft|| batą pa S 
luetti senuaio. Atakiros fildyaa sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RockaaB. 
$68^oa 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Kam* pfaUaau — Parda 

AppJy — 
* 

EULIS CCMIPOP^ATION 

2444 N o . Pulaski Road 

o r ask f o r F B E D 732-0744 

P A S A L T I O UETUVTV 
D I E N O S 

P t s a » B o Hcttrvto drenos tvrk* 
ToroHte, birfelio 26 d., » baigsis 
Įietns 4 4 . , fu metu įvyks Pasau
l io Lietuvių Bendruomenės Sei-
U2Af» kuriame dalyvaus Seimo na-

fomijoje. 
Kostas į lituanistinę šeštadie

ninę mokyklą šv. Antano para
pijos patalpose atėjo pačiais pir
maisiais kūrimosi metais, kai a-
pie adyginimą nebuvo nė kalbos. 
Keitėsi mokyklos vardas, patal
pose, tėvų komitetai ir mokyto
jai, o Kostas pasiliko lietuviukų 
švietėju virš dvidešimties metų. 
Keletą kartų su pertraukomis tu
rėjo būti mokyklos vedėjo parei
gose. Salia pagrindinių lituanisti
nių dalykų, mokė net dainavimo. 

Velionis gražiai reiškėsi kelio
se organizacijose. N e kartą yra 
buvęs Balfo 76-to skyriaus valdy
bos nariu ir net pirmininku. D a 
lyvavo Tautinės Sąjungos ir LB 
Detroito apyl. veikloje. Buvo Det
roito Lietuvių namų d-jos valdy
bose. Rėmė Vasario 16-sios gim
naziją. Mokėjo valdyti plunksną 
ir, kiek suspėjo nuo kitų darbų, 
bendradarbiavo spaudoje. Kurį 
laiką buvo L5S Detroito skyriaus 

nariu. 
Kostą prisimename kaip ū-

maus būdo temperamentingą že
maitį su krikščioniškų idealų pil
na lietuviška Šfrdimi. 

Velionis mirė, antrą kartą ga
vęs širdies priepuolį. Palaidotas 
Ho ly Sepukhre kapinėse. 

Alfonsas Nakas 

D I E V O APVAIZDOS 
L I E T U V I U PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS 

Gegužės mėn. 7 d. įvyko para
pijos visuotinis susirinkimas, ku
ri pradėjo ktm. Viktoras Kris-
cįūnavičius tevoktąja*. Tylos mi
nute prisimintaj a.a. Martynas 

SOS WBV MAMUET1E 0OAS 
ORAGO, riiiNOS *062« 

3t2 92S4897 

UrTim FMIB / ^ U H H R M ntOBITIilI 
1978 balandžio men, gauti įnašai 

Santrumpa: a t m . in.-atmanimo jnašos . Suma. p a r a š y t a 
p o pavardės , re i šk ia pašą K viso. 

S5.00 Gunas, P. J. $115.00 
$15.00 Balčiūnas, J., inž. $65.00 
$20.0u Dudlenė, M. $120.00, Gečas, J., M.D. atm. pi. 5720^0. Monomai-

tis. E. inž. $250.00, Varnas (Voronecka), J. atm. įn. $70.00 
$K.00 Amerikos Liet. Mokytojų S-ga $225.00, Dambrava, J. atm. įn. 

$25.00, Gav^is, Z., inž. ar V. $250.00. Kuncaitis, J., inž. ir E. $260.00, 
Plienaitienė, O. atm. įa. $25.00 

$35.00 Jwzaitiatfe, A., atm. pi. $200.00 
$40.00 GrybinaB, A., atm. fru $40.00. Gryljfoas, V., M.D. atm. jn. $40.00 
$50.00 Černius, R. $300.00, GaKnis, Br., iež. Br. ir 1. $450.00, kpt. Gudy-

nas, Pr., atm. įn. $300.00, Jonikas, P., dr. ir 0. $200.00, Kavalčikas, 
Kaj., $50.00, Milvydas, J. atm. pi. $300.00, "Raguvos Masiokai" 
S200.00. Razdūnas, Br. ir Era. $275.00. Steponavičienė^rudzinskai-
tė, Jan., atm. pu S50.00 

Sffi.00 Grigaliūnas, Anie., Vet. Gyd. $2,300.00 
$80.00 Butėnas, Juoz. ir Fil., atm. įn. $300.00 

$165.00 Ceilms, Juoz., atm. pu $165.00 
$100.00 Anysas. Jor. $100.00, BHeris, L. ir O. $300.09, Butkus. Lmda $100.00. 

Cyvas, Matt., fcun. $600.00, Juodis. Vinc. $200.00. Laorentes, Mę,., 
atm. iru $600.00, Liutermoza. Alb.. atm. pi. $700.00, Ruokis. Jon, 
kun. $400.00.00, Rusteikienė, H . , atm. jn. $100.00, Tiesis. P. $200.00. 
Vitkus. Kaz. $100.00, Vygantas. Herta $600.00. 

$200.00 Leugoud, Edw. $2.8K.13. 
$255.00 Girdvamienė, Marija, atm. įn. $400.00 
$325.00 Puzmas. Jon., dr.. atm. jn. $485J00 
$425.00 Stanys, Mart., atm. {n. $525X0 
$500.00 JAV LB Pbeenax ApyL $4,090.00 Laatauskas, Leon. atm. pa. $500.00, 

X $4,500.00, Zubrickas, Emi. B. $1,500.00 
$3.000.00 MikoHūnas. Antanas ir Aleksandra $3200.00 

Santrauka: 

1 x $5.00 — $8.00: 1 * $ « i » - $ 1 5 . 0 6 : 4 x $20.00 -$80.00; 
5 .< $25 00 $425.00; 1 x $35X0 — $35.00; 2 x $40.00 — $ » 00; 
9 x $50X0 — $450.00; i x $66X6 — $65X0; 1 x $0900 — 
$99X0. 1 z $165X0 - $166X0; 12 X $100.00 - $1200X0 
1 x $200.00 — $200.00; 1 x $255.60 — $255.00; 1 x $265X0 
-$265X0; 1 x $425X0 — $425X0; 1 z 500X0 - $2.000.00 
1 X $5,000.00 —$3,006X1 

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

TEL. _ W A & 4 0 6 3 

Ii »&an 
OOisMOS PA&CELt, EXPfiES8 

SIURTINIAI f LIETUVĄ 
s s s s s . fbUstea 8L,CMcago, m. seaas 

2501 W. mOk BC, CMcmgo. HL «0«W 
T***.: SSS-S7ST — 

REALTY 
S. B A C E V I Č I U S 

6456 Sa. Bedate Ava, — T78-S2SS 

M A C H I N I S T S 
Curting Tool Maaufacturer neods 
ezper. C^lindrical Grindera. Cent-
erless Grindera. Nlgirt sfaift. 

S T E A I G H T E N E E S 
Day or nite shift. Top wages and 
benerlts. 

G L E N B A R D TOOL MFGS. 
216 No. Clintoo Chkago 26S-7460 

- - -

VTBAI DB MOTERYS 

R E S T A U R A N T 

Bro3erMaa — Šaute Man 
Carvers — P a a t r y Man 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Am 
Clocaco, HL 6MS2, tatet 6^7-5606 

V A L O M E 
KILIMUS IR SALDUS 

Ir 

J. BUBNYS — TeL EE 1-fflaV 

muilinimui 
J O * — ao% — m% 
a i apdrmad* 
Wiio pap a m 
FRANK Z A F 0 L I S 

wtm% 
T « M . GA 

i i i i n n i M i i i i i i — 

Opeafeags aow fa — 

HOUSEKffPING 
KITCHEH - COOK 

NURSING 
CRAWFORl> TEKRACE 

NUBSDTG CENTER 

9126 So. Cmrtari Ave—g 

Evergreeo Pfc, Dl TeL 6S6-9080 

Needed for MkiUitvu l s t CSass res-
taurant. Mnet be experieaced. Ex-
cellent etartiog pay and beoefits, 

For interview caH — 
€ 4 4 - 1 2 % 1 

NEEDED TOfSL S O f M E B 
SEASfW 

Gocks and Assistant 
Cooks 

2 Meala per day at CAMP SOKOL. 
Rigtit on lake. New Buffalo, 341-
cMgan. Roosa-Board-Salary. 

Jime 17th to September 5th 
T« VpeJr. OaU — 

i. F. Ctrvenka 9R4422I 

Reikaliukas turintis 5 milu. umklJKa. 

MAŠINISTAI 
mokąs dirbti ant Latfie ir Bfidgeport 
Mills. Tori tnrSti įrankius ir suprasti 
pianus. Geras atiyjsnnimas. Draudimai 
b* viršvalandžiai. 

Sfcanbiat 740.1100 arba 77M127 

Haintenan ce Mecfianc 
Good start ing saJary & beoefits. 

OONW A Y IMPORT OO. 

11061 W. AddVfOB Street 

V T B A I I K B t O T K B Y S 

rTFTtkr;!* OOrTTiF. 

To operaue apar tmeot buiiding. 

S C H O L U O S R RFAT.TT OO. 
8Z& FuUerton AvMiae 

Phane — $«1-S838 

rfe 1r>ihiaa1 dteai R I S K I T ? "TJRAUOĄ" 

D Ė. M E S I O 

*•-** 
PLUMBING 

5fiŠ žfc 

Vonig, virtuTSa sinkų ir 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikoa ir kt. 
plytelės. Glass Hocks. S îĮĮcoa 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptfs mk> f fid 8 v a i ryto 
arba po 5 vai. 

SERAPINAS — 
n • •« — »« 

G a m i n a m e p a t y s 
STOGELIUS DURIMS IR 

LANOAMS 
GaBte pasirinkti įvairių apalvg altnuinljona. 

Pn^moaMb ahuratajon tnedAo aaAs (€ECD08i» tr 
ueiapeH rAeaaSic as i lų aaEryStafL 

KOSTAS BUTKUS t Ai. 778-2781 

• M M 



HĘHmBmmmmmm0*+y — • « -« . . . < - * * * * * # . . , , . . 

Bilietai Gaunami — 

GITTS BtTERNATIONJLL 
2501 W. 71 St .— Tel. 471-1424 

i . • • . f^-«—mm/m* rm*<m~^~—n^' w—~~*~ • I • 

HAMILTONO MER&Aičiy CHORO - A I D A S * 1 m opiaos sausio R IMO STRIMAIČIO | cnomi vadovauja j o n a s G o t e d a s 
— o — 

5 Kuoiia — 
Įvyks 1978 m. gegužis M M . 21 d., sekmadieni 3:00 valandą popiet — J A U N I M O CENTRE ~ PLJS RTŠIŲ CEHTRAS ir PLB VALDYBA 

K O N C E R T A S 

PASttJTWi PAGARBA A. 1 RIMAI UTARIEHEI 
Gegužės 4 d Chicagos Gen. T. 

Daukanto jūrų šaulių kuopą 
sukrėtė skaudi ir netikėta žinia, 
kad vos sulaukusi 38 metų am
žiaus, šią ašarų pakalnę apleido 
sesė Rima. Maletaitė—Utarienė, 
palikusi giliam liūdesyje vyrą Vy-
talf, tėvus Akvilę ir Petrą Malė-
tas, savo kitus gimines, artimuo
sius, draugus bei pažįstamus ir 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos narių gretas. 

A. A. sesė Rima Utarienė, vos 
keturių metų amžiaus, kartu su 
tėvais palikusi žaliuosius Lietu
vos laukus ir gintarinę Baltijos 
jūros pakrantę, karo audroms siau
čiant, pasitraukė į Vakarus k, ka
rui pasibaigus, atsiduria JAV-se. 
Čia velionė, Chicagoje, suauga, 
subręsta ir išteka. Būdama ma
lonaus būdo ir meniškos sielos, 
įsijungia į Vyčių chorą, Daina
vos ansamblį, šoka tautinius šo
kius ir kartu su savo vyru, vyro 
broliu.ir tėvais įstoja į.Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
narių gretas. Ilgėdamasi gimtojo 
krašto ir pažinusi jį tik iš tėvų 
pasakojimų, 1977 metais pasiryž
ta aplankyti okupuotą Lietuvą,iš 
kurios sugrįžusi ją dar daugiau 
pamilsta. Pajutusi, kad serga sun
kia, vargiai bepagydoma liga, 
kantriai ją išgyvena,pemeša ke
letą operacijų ir planuoja pa
sveikusi dar kartą aplankyti savo 
tėvynę Lietuvą. Deja, Aukščiau
sias jai paskyrė kitą kelionę, pa 
rinko kitą kelią—a.a.Rima gegu
žės 4 d. užmigo amžinu miegu, iš 
keliavo amžinybėn. 

A a. sesės Rimos palaikai bu 
vo paŠarvuoti Eudeikio koplyčio
je, atsisveikinimas su ja įvyko ge
gužės 7 d. vak. Koplyčia, vargiai 
betalpinanti atvykusius tarti Ri 
mai paskutinį sudie, buvo pilna 
jos draugų, artimųjų ir jūros 
šaulių, su kuriais eidama organi 
zaciniu keliu taip gražiai ir malo 
niai velionė dirbo. Atsisveikinimo 
žodį tarė Vyčių choro dirigen 
tas muz. F. Strolia, Lietuvių Ben 
druorhenės Brighton Parko sky 
riaus vardu — pirm. J. Šlajus, Brig 
hton Parko Lietuvių namų savi 
ninku dr-jos vardu — V. Galec-
kas, ir Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos vardu, atsisveiki 
nimą pravedęs kuopos pirm. E. 
Vengknskas. Giedojo Vyčių cho 
ras, F. Strolios diriguojamas, a. a. 
sesės Rimos paskutinei pagarbai 
prie jos karsto stovėjo Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
vėliava ir uniformuotų jūros šau 
lių garbės sargyba —V. Zinkus, 
R Holtzas, B. Klimavičius, A. 
Martinkus, B. Aniulis, J. Ulevi 
črus, N. Martinkus, A. Aniulie 
nė, G. Kuzienė, S. Šova, U. Zin 
kienė ir V. Kulbokienė. Maldą už 
m jrusios a. a. sesės Rimos sielą su 
kalbėjo Nekalto Prasidėjimo pa 
rapijos klebonas prel. D. Mozeris. 

Balandžio 8 d. rytą, lietingam 
orui esant — lyg ir dangui ašaro-
jant, iš koplyčios a. a. sesės Ri
mos Utarienės palaikai buvo nu
lydėti į Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią gedulingoms pa
maldoms, kurias atnašavo kun. F. 
Kireilis: Pamaldų metu giedojo 
sol. Algirdas Brazis. 

Po pamaldų velionės palaikai, 
82 mašinų vilkstinei lydint, buvo 
nulydėti į Šv. Kazimiero kapines, 
kur jūrų šauliams — B. Klimavi
čiui, J. Utarai, N. Martinkui, B. 
Aniuliui, A. Martinkui ir J. Ule
vičiui grabą nešant ir moterų jū
rų šaulių garbės sargybai — A 
Aniulienei, G. Kuzmienei, S. Šo
vai ir V. Kulbokienei lydint, ve
lionė buvo atnešta į amžinojo po
ilsio vietą. Čia laidojimo apeigas 
atliko kun. F. Kireilis. A. a. sesės 
Rimos vyrui Vytaliui Utarai, 
Gen. T. Daukanto jurų šaulių 
kuopos prrrnininkas E. Vengians-
kas įteikė Karstą dengusią Lietu
vos vėflaVą, buvo sugiedotas LTe-
tuvos himnas. Ant a. a. Rimos 
Utarieiifc karsto pabfro gėlių Sie-

a. Rima Utarienė 

dų lakštai, buvo užbertos, jos pa
čios iš pavergtos tėvynės Lietu
vos atsivežtos, žemės smiltys ir 
jauno amžiaus jūrų šaulės palai
kai, skausmingai laidotuvių da
lyviams stebint, buvo nuleisti am
žinajam poilsiui žemelėn. 

su 

KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIŲ 
PASITARIMAS 

Chantilly vietovėje, netoli nuo 
Paryžiaus, įvyko pirmasis ekume
ninis Europos krikščioniškųjų 
Bažnyčių atstovų pasitarimas. Jo 
tikslas — bendrai aptarti krikš
čionių bendradarbiavimo galimy
bes ir uždavinius šiuolaikinėje 
Europoje, ypač kuriant krikščio
niškomis vertybėmis besiremian
čią naują visuomeninę santvarką 
Europoje. Belgijos katalikų vys
kupas Joseph de Smedt, pasitari
mo atidarymo posėdyje pasaky
toje kalboje priminė, jog šiuolai-j 
kinėje Europoje, apimančioje teri- j 
toriją nuo Atlanto vandenyno Ii-j 
gi Uralo kalnų, nežiūrint pasida- į 
linimų ir skirtingų ideologinių 
pažiūrų, krikščionybė yra giliai 
įleidusi savo šaknis tautų sąmo
nėje ir atlieka svarbų vaidmenį 
tautų gyvenime. Todėl krikščio
niškųjų Bažnyčių pareiga yra 
bendromis pastangomis, remian
tis Kristaus mokslu, atgaivinti 
krikškioniškąsias vetrybes, kurio
mis privalo būti kuriama teisin
gumo ir laisvės principais įkvėp
ta nauja visuomeninė santvarka. 
Vakar Chantilly prasidėjusiame 
Europos krikščioniškųjų bažny
čių atstovų susitikime buvo lau-

MIKROORGAMZMAI 
NAIKINA MENO 

PAVEIKSLUS 

Italijoje Milano Molekulinės 
biologijos instituto direktorius, 
S. Kuris pareiškė, kad, prade- j f ^ ^ 0 3 6 ; 
dant restauruoti meno kūrinius, j 
pirmiausia reikia sunaikinti mi-į 
kroorganizmus, kurie ardo tuos j , 
kūrinius, l a i padaryti galima! k a f Paveikslą gadina sudėtingas 
antibiotikais. Mat, paaiškėjo,' ™ ^ « " » kompleksas. Gar-
kad Venecijos Dožų rūmų mar- " • * Seč,evr^ * • * "" Dožų rū

mus, teko gydyti antibiotikais. 

mai sugeria sieros oksidus iš 
atmosferos, ir dėlto marmuras 
virsta gipsu. Panašios bakteri
jos gyvena ir kai kuriuose Bo
lonės ir Milano architektūros 

Ištyrus garsųjį 
Leonardo da Vinči paveikslą 
"Paskutinė vakarienė'' elektro
niniu rnikroskopu, paaiškėjo, 

mūre apsigyvenę mikroorganiz-
jm. 

Taip iškilmingai, su jūriniai 
šauliškomis tradicijomis buvo # ; » j į į T į į į į K a ^ o ^ V i S 
stsveikmta ir palydėta i amžinojo i š k i Q % T s k u p i j u yj^įį koad-
poilsiovietąa. a. s e sėR^maLta - | j u t o r i u s L i u d a s P o v i i o n i S f ^ 
nene, ne laiku palikusi sią ašarų 
pakalnę. Tebūna lengva jai, toli 
nuo Tėvynės Lietuvos, svetima, 
tačiau svetinga JAV-bių žemė. 

atrodo, kad jis negalėjo atvykti. 

Artirčio rūsių y ra apie 
Ed. Vg. 100. 

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, mielą 

LEOKADIJA MATULEVIČIENE 
IR ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučiu. 

Aldona Palukailiene 

A. t A. ANTANUI ŠILEIKAI mirus, 
skausmo prislėgtiems žmonai ANTANINAI, sūnui 
RIMUI, dukroms ALDONAI, RAMUNEI ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

MARUA. RASA, ŽTVILB IR 
ANDRIUS MARKULIAI 

JANINA JAKŠEVICIENĖ 

Brangiai motinai 

A! t A. MAGDALENAI PEČIONAITIENEI 
Lietuvoje mirus, JADVYGA AUKŠČIŪNIENĘ ir LEO
KADIJĄ MATULEVIČIENE ir jų seimas užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Onutė ir Juozas Peleckiai 
Detroit, Miohiunn 

LEOKADIJAI MATULEYI6IENEI ir jos seimai, 
taip pat JADZEI ir jos vyrui AUKšČIŪNAMS, mirus 
jų mylimai Mamytei Lietuvoje, nuoširdžią užuojau
tą reiškia 

Elena Tamošiūniene 
Paima Snarskis su Šeima 
Jonas Tamošiūnas su šeima 

Mylimai motinai mirus, 

LEOPOLDĄ ir VYTAUTĄ KUPCIKEVItlUS 
ir jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame. 

Marija Marku I pene 
Stase, Vladas. Laimuti, 
Romas tr Vytautas Rupinskai 

A. + A. Dr. 6R. VAUNCIUI mirus, 
jo seseriai MARIJAI MILIERIENEI ir jos šeimai nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Jadvyga ir Aleksandras Gorinai ir šeima 
Elena ir Simanas Zelbai ir šeima 

Mylimai seseriai 

k t A. JANINAI KAKNAVICIENEi 
Toronte mirus. Švėkšniškių draugijos narei STASEI 
PETERSONIENEI ir šeimai nuoširdžią užuojautą 

• V I • reiškia 

švėkšniškiu Dr-jos Valdyba ir Nariai 

A. t A. Dr GR. VALANČIU! mirus, 
dukrai DALILEI, žentui ANTANUI POLIKAIČIAMS, 
vaikaičiams ir kitiems artimiesiems reiškiame gi
lią užuojautą kartu liūdedaml 

Salomėja ir Juozas Skaudžiai 
Omaha, Nebreiska 

šių metų gegužės mėn. 20 dieną sueina dveji metai, kai auto 
nelaimėje tragiškai žuvo mūsų mylima Motina ir Žmona 

IVONA MARIA BANELIENE 
Tą dieną už amžinos atminties veliones sielą bus atlaikytos šv. 

IUJBA sotffny '"apc 'iKKtjfunąaiua^ 9UAiom»ĮA fuHHfsjoiiraiti sot§tw 
§ventovėje NYC, St Mary's ir St. EMzabetfa Seton šventovėse, 
Ridgeiieid, Ct. bei Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Maloniai prašome mūsų gimines, draugus ir pažįstamus tą die
ną prisiminti a. a. Ivoną savo maldose. 

Liūdesyje likę: Sūnus ir vyras 

. 

Gaunama "Drauge 
Kaina su persiuntimu S&50 

Labai mit-iam ir artiraam prieteliui 

A. t A. DR. GRIGUI VAUNCIUI 
iškeliavus į amžinybę, ju. dukteriai Dalilai ir žentui An
tanui Polikaičiams su jų šeima, seseriai Marijai MEie-
rienei, broliams Lietuvoje — Jurgiui, Jonui ir Povilui 
reiškiame gilią užuojautą ir patys liūdime. 

J. ir V. AndrašfinaL A. ir K. Balotai. 
Gražina Juodeikienė, J. ir M. Kuprioniai, 
T. ir T. Sereikos, M. ir O. Sumautai, 
A ir B. Šimkai. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

433044 Si, GalHeroia ATOMO 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
460547 South Herairtagt Avonut 

Telefonas — TArda 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTCRNAVE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tet 737-8600 
TeL 737-8601 : + : 

L\nxyruviŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

BALIUI BOLESLOVUI CHOMSKIUI mirus, 
jo GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Audrone ir Andrius Gaižiūnai 

GAUTA NAUJA PLOKŠTELĖ 
LAŠA LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp. Jafias Gaidelis 
(Brocktono mišrus choras) stereo 
Malda nž tėvynę, Tėviškės laukai, žolelė žydėjo. Ant 
kaino klevelis, Augo patinas, Plovė lankoj i k s ą ir 
kitos. 

AKTAMS M. PHILLiPS 
TOMAS Ir LAURYiAS LABANAUSKAS 

S997 so. u r r c ANTCA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEP0RAS D. LACK (LACKAWICZ) IR S0H0S 
2S14 W. 2Srd PLACE VIrtfnia 7-6672 
2424 W. 69tk STREET TeL REpoblic 7-1213 
11028 Soothwest HSglnriy, Palos HUta, TO. JA 974-4410 

PETRAS KIEUMAS 
4348 SO. C AUFORNIA A VE. TeL LAfeyetto S-SV72 

JURGIS F, RUDMIN 
SS19 SO. LiTUANlOA AVE. TeL Y Ards 7-1138-39 

POVILAS 1 RIDIKAS 
SO. HALSTFD STEfET TeL Y Ardu 7-1911 

VASAITIS - SUTKUS 
l«4« S a flttk AY&, GKOBOv H2* TBL OLynple 2-1903 
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 9.e&gnžės mėn. 18 d. 

x Lietuviškos knygos klubo 
nariai, užsisakydami klubo leidi- Į 
niut, parėmė aukomis: Stepo
nas Viscius, Ignas Slabšinskas, j 
A. Kadžius, kun. prof. P. Ragą-
žinskas, V. Silenas, J. Šiaučiū
nas, kun. J. Ruokis, J. V. Ro-j 
land, V. Stankauskas, B. Stur-
maitis, Ignacas Vaivada, Balys 
Telyčėnas, Pranas Turuta ir Jo
nas Švedas. Ačiū. 

x James Milius iš Gleiview, 
m., užsukęs j "Draugą" įsigijo 
už 30 doL anglų kalboje įvairių 
leidinių pagilinti lietuvių kalbą. I 

X Dr. l inas Sidrys, iš Chica- Į 
gos, pratęsė "Draugo" prenume- j 
ratą ir spaudos reikalams pri-. 
dėjo 10 doL auką. Labai ačiū. 

X Dr. Juozas Sungaila iš 
Kanados, PLB seimui rengti ko- j 
miteto pirmininkas, buvo atvy-i 
kęs į Chicagą ir gegužės 13 d. 
dalyvavo valdybos posėdyje. 

x Inž. Vladas Stropus, ilga
metis Chicagos Lietuvių operos 
darbuotojas, su žmona ir duk
romis aplankė "Draugo" admi-

X Kazys Taflat-Kelpsa iš 
Chicagos. pratęsdamas "Drau- '• 
go" prenumeratą, įteikė 10 dol. 
auką už Kalėdines korteles. 
Ačiū. 

x Veter. dr. Juozas Skandys 
iš Omahos, Nebraskoje, atvyko 
į Cbicagą gimines ir draugus 
aplankyti. Lydimas dr. Antano 
ir Onos Čerškų, aplankė "Drau
go" redakciją, susipažino su 
spaustuvės darbais, įsigijo daug 
knygų ir paliko stambesnę au
ką, šia proga, kalbėdamasis su 
redaktoriais, maloniai prisimi
nė 1926 metus Kaune, kai j is 
buvo "Lietuvos" dienraščio ko
rektorius. 

x "Dirvos" novelės 1978 m. 
konkurso premiją paskirs Chi-
cagoje sudaryta vertintojų ko
misija — Alfonsas Šešplaukis -
Tyruolis, Elena Songinienė ir 
Antanas Juodvalkis. Konkur
sinės novelės iki birželio 15 d. 
siunčiamos šiuo adresu: Dirva, 
Novelės konkursas, P. O. Box 
03206. aeveland. Ohio 44103, 
USA. Tradicinę 600 doL premi
ją parūpino nuolatinis konkurso 
mecenatas Simas Kašelionis. 

x Seselė Angelą Marija Ka
raliūtė buvo viena iš dešimties 
Šv. Juozapo seserų, kurios La-
thame, N. Y., gegužės 7 d. at
šventė 60 m. religinio gyveni
mo sukaktį. Seselė Angelą ki
lusi iš Švč. Trejybės parapijos 
Hartforde, Conn. 

X Kun. A. Saulaitis, D. Rruš-
kytė, kun. Ve. Gutauskas, kun. 
A. Kezys ir Vita Polikaitytė su
maniai redaguoja "Mūsų žinias", 
lietuvių jėzuitų ir Jaunimo cen
tro Chicagoje biuletenį, kuris 
dailiai puošiamas, išeina kas dvi 
savaitės. 

x Jaunimo, vykstančio | V 
Dainų šventę Torontan, Kana
doje, dainų koncertas ruošia
mas birželio 10 d. Jaunimo 
centre. 

X Prisiminsime mirusius na
rius ir pagerbsime motinas 
Putnamo seselių rėmėjų šv. Mi-1 T- . . _, , .... , . "* , j 3 * . 'Jūrate Tautvilaite. 
šiose gegužes 28 d. 8 va i ryto 
Marąuette Parko parapijos baž- į 
nyčioje. Po šv. Mišių susirin-j 
kimas, paskaita ir pusryčiai.! 
Susirinkime dalyvaus poetė Dan- i 
guolė Sadūnaitė. Visi rėmėjai1 

ir svečiai kviečiami dalyvauti, j 
x "Sandaros*' pavasarinis 

piknikas įvyks sekmadienį, ge
gužės 21 d. Vyčių saiėjė ir dar-
že, 47 ir Campbell St. Pradžia 
12 vai. bet kokiam orui esant 
Programoje: jaunimo konkur
sas, dovanų paskirstymas, "San
daros" veikėjų pagerbimas, vai
šės ir šokiai. Rengia komitetas, 
kuriam vadovauja žinomas 
veiklus visuomenininkas Jonas 
G. Evans. (Pr.). 

X Kun. J. Stankevičius, Šv. 
Antano lietuvių parapijos kle
bonas, praneša visuomenei, kad 
pirmadienį, gegužės 29 d., lie
tuvių šv . Kazimiero kapinėse, 
mirusių pagerbimo dieną, bus 
minimas šių kapinių 75 m. jubi
liejus. Visos lietuvių organiza
cijos su vėliavomis prašomos 
dalyvauti, atskirų pakvietimų 
nebus siunčiama. Organizaci
jos renkasi į administratoriaus 
gyvenamo namo kiemą (prie 111 
gatvės), iš ten 10:15, procesi
joje eisime į bendrą kunigų 
sklypą dalyvauti šv. Mišiose. 
Šv. Mišios _ 10:30 v a i 

x Kelionių į Vilnių birželio 
27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 d. 
informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių KleiaJdos stiprinimui pridėjo 25 
6557 S. Tahnan Ave, Chicago, a u ] ^ širdingai dėkojame 
ID. 60629, telef. (312) 737-1717. 

(pr.). 

IŠARTI IR TOLI 
l A. VALSTYKSfi 

— Mišiolas Beturiskai, kuri 
redaguoja kun. Vytautas Zaka
ras, bus atiduotas spausdinimui 
šių metų gale. Mišiole tilps 
mišių maldos ir liturginiai skai
tymai visiems metų sekmadie
niams bei šventėms. Mišiolo 
spausdinimu rūpinasi JAV Ku
nigų vienybės centro valdyba. 

Poetą Bern. Brazdžionį Los Angeles pagerbiant, suruoštame minėjime - koncerte. Iš k.: premijos mecena
tas Kl. Galiūnas, rašyt, Br. Raila, pianistė N. Apeikytė. A. Brazdžionienė, Bem. Brazdžionis, solistė V. Bal
čiūnienė. Rašyt, dr-jos pirm. kun. L Andriekus, sol. R. Dapšys ir rašyt. Alė Rūta 

Nuotr. A. Gulbinsko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

— vyresnio amžiaus, kituose 
choruose dainuoją Tyrai, turį 
gana ūgą patyrimą. Jie padai
navo 8 dainas. Originali buvo 
antroji dalis, kurion {vesta ir 
vaidybos — vyrai dainavo susė
dę prie stalų bei alaus bokalų, 
kai kurie ture jo ir pypkes. Kon
certo programą praturtino sol. 
Ant. Pavasaris, padainavęs 9 
kūrinius. Tai buvo bene pir
mas jo pasirodymas Toronte, 
publikos šiltai sutiktas. Sekma
dienį jis giedojo solo Lietuvos 

— Kun. dr. Valdemaras Cu-
kuras, Pamfret, Conn., parapi
jos klebonas ir kolegijos prof e- Kankinių šventovėje, 
šorius, 40-ties metų kunigygtėa . . — • « • « • -
jubiliejų švęs birželio 11 d. I .' ~ OHJP. LIETUVOJE 

— Xm-me inžinierių ir ar- — Šiaulių daJlinmkai — kari-
chitektu suvažiavime Bostone katuristai surengė savo rV-ją 
(MA.) sąjungos veiklos pagyvi- parodą. Pastebėta dailininkų 

tendencija nuo karikatūros, kaip 
eiti prie 

ABITURIENTŲ ŠVENTĖ 

Šį šeštadienį Sheraton 
restorano gražioje pokylių 

tams tokios lietuviškos šventės 
Į yra mielos. Antra vertus, ir 

Inn! švenčių pelnas eina gyvybiniam 
sa-• išeivi jos reikalui: stipendijoms 

ni8traciją, susipažino su spaus- lėje lietuvių visuomenei bus Į studijuojantiems Pedagoginiam 
tuvės darbais ir įsigijo įvairių pristatyta apie 60 lietuvių abi- Į l i t institute. Šiemet gi įvai-
knygų už didesnę sumą. \ turientų, šį pavasarį baigiančių | riuose universitetuose, kur yra 

x L. Trinkūnienė, Lemonto aukš esniąsias mokyklas. Apie lituanistikos kursas, lituanisti-
lituanistinės mokyklos vedėja, į 400 asmenų jau yra iš anksto ką besiryžtantiems studijuoti 
atvykusi į "Draugą" nusipirko į užsisakę vietas dalyvauti lietu- jaunuoliams atsivers ir kita g a 
įvairių knygų, skirtų jaunimui, vių abiturientų pristatymo ir 
už didesnę sumą. Malonu, kad Į susipažinimo šventėje - pokyry-
šios knygos bus supažindina- je, kurs, šalia oficialiosios da
mos su mažaisiais klasės skaity- lies, bus paįvairintas ir pačių 
tojais. I abiturientų atliekama menine 

'programa. 
Jaunieji abiturientai lietuvių 

visuomenei iškilmingai pristato-

IŠ ŠAULIŲ VEIKLOS 

nimo klausimais referatus skai
tys : dr. Jurgis Gimbutas (Bos-\ žurnalistinio piešimo, 
tonas), Juozas Danys (Ottawa. \grafikos kūrinioį 
Kanada) ir dr. Pranas Zunde 
(Atlanta, Ga.). 

mi jau šeštąjį kartą. Šventės 

limybė — gauti stipendijas i š 
Lietuvių fondo. Tai bus iškel
ta šio šeštadienio šventėje. 

Abiturientų pristatymo ir su
sipažinimo pokylių oficialios 
programos būna įdomios. Ą. 
Stelmoko orkestrui grojant 
maršą, ilga abiturientų eilė 

pradininkai ir iniciatoriai yra 
Lietuvių moterų federacijos 
Chicagos klubas, 
du metus klubui pirmininkavo 
K. Leonaitienė, pradėjusi lietu-

ateina į salę, tvarkingai užima 
vietas. Federacijos klubo pirm. 
M. Marcinkienė kiekvieną pagal 

Pirmuosius alfabetą pristato, paminėdama 
abituriento pavardę, kokią mo
kyklą baigė, kokioms organiza-

Gegužės 13 d. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse buvo palaido
tas dar vienas nuoširdus patri-
jonas, savanoris - kūrėjas, nuo 
1920 m. priklausęs šauliams 
Antanas Mickevičius. Gimęs jis', vykti Albertas Kerelis (pirm.), 
Vilniaus krašte, Švenčionių Stasys Jokubauskas (v. p.), Jn-
apskr., Linkmenų miestelyje. 1 ftus Lintakas (sekr.) ir Juozas 

_ Inžinierių s-gos (PLIAS) 
XIII-sis suvažiavimas, saukia
mas Bostone (MA) gegužės 27 
—29 d. Iš esančios Chicagoje 
C. v-bos į suvažiavimą numato 

— Aug. Virgjhis Burba, jau
nas dailininkas, savo grafikos 
kūrinius eksponavo Klaipėdos 
dramos teatre. 

vių abiturientų pristatymo irjcijoms priklauso, kokie abitu-
susipažinimo šventę, o per pas- riento pomėgiai bei atsižymėji-
taruosius ketverius metus tra- mai moksle ir ką studijuos? 
diciją tęsia dabartinė klubo pir- j Tos žinios paimamos iš anketų, 

Kovodamas su Lietuvos prie
šais, ypatingai pasižymėjo mū
šiuose su lenkais. Už drąsą ir 
sugebėjimus buvo pakeltas J 
vyresnio puskarininkio laipsnį. 
Amerikoje išgyveno 28 metus. 

Nuo šių metų pradžios iš 
Vytauto D. šaulių rinktinės, 
mirtis išskyrė net aštuonis na
rius. Šauliai visus gražiai pa
lydėjo į jų amžiną poilsio 
vietą. , 

Pavergėjai okupuotoje Lietu
voje neleidžia statyti paminklo 
ant Romo Kalantos kapo. 

mininkė M. Marcinkienė. Kiek
vienais metais federacijai į tal
ką ateina ir abiturientų motinų teto pirm 
komitetas, specialiame susirin 
kime išrenkamas iš 
abiturientų motinų. 

išsiųstų iš anksto kiekvienam 
abiturientui. Po motinų komi-

J. Krutulienės žo
džio abiturientus sveikina Lie

tų metųltuvos gen. konsule J. Daužvar-
Šiemet dienė. praėjusių metų abiturien-

Sakalas ( i žd) . 

— Antanas Mažeika, JAV 
LB Visuometininių reikalų ta
rybos narys, CBS televizijoB 
tinklo vadovybei pasiūlė paruoš
ti programas Pabaltijo ir kitų 
Rytų Europos valstybių tema. 
A Mažeikos teigimu, minimos 
programos psichologiškai sti
printų disidentų veiklą, o ame
rikiečių tarpe žadintų rūpestį 
žmogiškųjų teisių klausimui. 
Kad visuomenė tokiom progra
mom domėtus, A Mažeika kai-

T o " | p o pavyzdį iškėlė Simo Kudir-
dėl ši pareiga atitenka laisvojo, k o g f ] h n o ^ „ f a p ^ 

Šį klausi-

pati pritarda
ma gitara, dainuoja Motinos die
nos minėjime Liet. taut. namuese. 
Minėjimą suruošė korp! Neo-Lithu-
ania Nuotr. A. Plaušinaičio 

X JAV Kunigų vienybės me
tinis seimas įvyks tėvų pran
ciškonų vienuolyne, Kennebunk-
port, rugsėjo 20—21 d. Seimo 
tema: Lietuvių Katalikų Baž
nyčios kronika mus įpareigoja. 
Taip pat bus žvelgiama į lietu-

komitetą sudaro J. Krutulienė j tų vardu žodį tars M Kulytė, o 
pirm., ir narės A. Aleknienė, Į šių metų — A Rušėnas. Pro-

I. Pemkuvienė ir N. Užubalie-
ne. 

Kaip surandami tų metų abi
turientai ? Kontaktuojami pa
žįstami lietuviai, lankantieji 
tas mokyklas, kuriose yra dau-

gramą praves "antrakaimietis" 
Eug. Būtėnas, .tas pareigas at
likęs ir praėjusiais metais. Me
ninėje dalyje pianinu paskam
bins A. Pemkus, baletą pa
šoks J. Puodžiūno baleto studi-

pasaulio lietuviams. 
mą pajudino ir jau įsipareigojo 
statyti paminklą šaulių centro 
valdyba. Kaip žinoma, šauliai 
posėdžiauja, svarsto visas gali
mybes ir jau yra nutarę didin
gą paminklą statyti lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse. Sakoma, 
kad jau nupirkę sklypą pačioje 
gražiausioje vietoje. 

Šis paminklo statymas turės 
būti ne vien šaulių, bet visos 
lietuvių visuomenės reikalas. 
Lėšų telkimui gegužės 27 d. 7:30 
vai. vak. Šaulių namuose ruo
šiamas pobūvis, iš kurio gau 

KANADOJE 
_ Naujosios Lietuvos kanki

nių bažnyčios, 494 Isabella Ave. 

— Jonas Kruopas, žinomas 
lituanistas, prisimintas jo 70 
metų amžiaus sukakties proga. 
Velionis mirė 1975. X . 17. J. 
Kruopas paliko daugelį lituanis
tinių darbų, tačiau didžiausi jo 
nuopelnai buvo rašant didįjį lie
tuvių kalbos žodyną. Tai buvo 
vienas didžiausių mūsų kalbi
ninkų — lituanistų. 

VOKIETIJOJE 
— l i e t Bendruomenės Vo

kietijos krašto valdybą šiuo me
tu sudaro: inž. Juozas Sabas 
(pirm.), mokyt Vytautas Svi-
las, dr. Alina Plechavičiūtė-Vei-
geL Ričardas Tendzegolskis ir 
Arminas Lipšys. 

— Atstovais į P L B seimą 
Toronto Liet. Bendruomenės 
Vokietijos krašto valdyba iš
rinko: Kęstutį Ivinskį, J. Luko
šių, Vyt. Svilą, kun. V. Šarką, 
R. Valiūną ir dr. A. VeigeL 

— L. Bendr. Frankfurto apy-

giau ar mažiau lietuvių mokinių. 1 jos mokinės — šių metų abitu 
taip pat kreipiamasi skelbi
mais spaudoje. Y r a ' ir gražių; 
pavyzdžių, šiemet jauna lietu
vaitė R. Kupcikevičiūtė komi-

viškų parapijų dabartinę padėtį tetui viena pristatė net 71 he
bei jų ateitį. 

X Pr. Dietinhikaičio jaunučių-
jaunių kuopos nartus (Marąuet
te Parko apylinkėje) į vasaros 
stovyklą, Dainavoje registruoja 
Regina Matonienė, 7015 S. Ar-
tesian Ave., Chicago, HL 60629, 
telef. 737-7773. 

tuvio abituriento pavardę. Gar
sas nueina ir toliau. Pvz., per
nykščiame abiturientų prista-

rientės. Maldą prieš vakarienę 
sukalbės kun. dr. K Trimakas. 

Per paskutinius šešerius me
tus per 300 lietuvių abiturien
tų buvo pristatyti visuomenei, 
jie susipažino tarp savęs, ne 
vienas gal užmezgė ir artimes
nius draugystės ryšius. Antra 

atliks arkivyskupas Angelo Pai
nias, apaštališkasis pronunci-
jus Kanadoje. Dalyvaus Toron
to auksiliaras vysk. Thomas B. 
Fulton ir vysk. Vincentas Briz-
gys. (Pr. AL). 

— Toronto lietuvių vyrų cho-
tas pelnas e is paminklo fondui. l ras. vadovaujamas solisto ir di-
Vaišėmis rūpinasi šauni šeimi- rigen'o V. Verikaičio, pirmą 
ninkė S.• -Cecevičienė. Meninę kartą Torąptę. pasirodė, gegužes 

atliks Algirdas Bra- 6 d. surengtu koncertu 

Mississauga, Ont, šventinimas, Unkė įsteigta vasario 4 d. Val-
įvyks sekmadienį, birželio l t d. dybon išrinkti: Romas Šileris 
3 vai. p. p. Šventinimo apeigas; (pirm.), Ramutė Rožanskaitė. 

programą 
zis. J. Yla mų salėje. Dauguma 

L na-
choristų 

X lietuvių fotografų meni
nės fotografijos septintoji pa
roda įvyksta lapkričio 3—12 
dienomis Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Parodos ren
gėjai kviečia joje su savo foto 
darbais dalyvauti visus lietuvius 
fotokgrafus. gyvenančius ne tik
tai Š. Amerikoje, bet ir Austra
lijoje, Europoje, P. Amerikoje 
ir kitur. Visais parodos reika
lais kreiptis į Romą Bartušką, 
% Lietuvių foto archyvas, 2345 
West 56th S t , Chicago, BL 
60629. 

X Dr. Alvydas Koncė iš Mill 
Valley, Ca., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą ir lietuviškos spau

do!. 
Dr. 

A Koncę skelbiame "Draugo" 
Garbės prenumeratorium. La
bai ačiū 

tymo bei susir>ažinimo vakare i vertus, liko pelno stipendijoms 
pasirodė abiturientė net iš St. studentų, studijuojančių Peda-
Louis, o šiais metais L. žilins- gogmiam l i t institute, ir taip 
kaitė atvyksta iš Springfieldo.. pat kitiems l i t švietimo reika-
Iš to matome, kad abiturien- į lams. v . R. 

CHICAGOS ŽINIOS 

IŠPARDUODAMA 
Baldai, šaldytuvas, kUhnai, Bet 
knygos, plokštelės, gaidos ir 
kiti įvairus dalykai. 7234 So. 
Sacramento A v e Chicago, BL 

80«29. TeL 434-0785. 

X NAMAMS PmKTT PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 

IVI 7-774L (ak.) 

Lietuvių Moterų Federacijos Chicagos klubo ir Abiturientų Motinų Ko
miteto narės aptaria abiturientų pokylio reikalus. Iš k.: M. Naruševi-
čienė. O. Juodvalkienė, V. Aleknienė, J. Krutulienė M. Marcinkienė I 
Pemkienė ir M. Kacevičienė N u o t r . A. Plaulinaičio 

AREŠTAVO STUDENTUS 

Policija areštavo 173 Nrano 
studentus. Iraniečiai antradie
nį demonstravo prieš Irano ša
chą Mohammed Rėza Dahlevi, 

ištikimą studentą. Riaušėse bu
vo pora policininkų sužeista. 

EINŠTEINO DRAMA 
Einšteino asmuo bus pavaiz

duotas vieno aktoriaus vaidini-
susirinkę prie Standard Oil ru- j me gegužės 22—26 d., Chicago-
mų Chicagoje, kur yra Irano I je, Mokslo ir pramonės muzie-
konsulatas. Vėliau jie perėjo | į juje 9:45 ir 11:30 vai. ryto mu-
Prudential rūmus, kur kai kurie Į ziejaus auditorijoje. Įėjimas ne-
deiaoofitraat&i užguoiė čaoaiu' rafAarr.aa, 

PAVOJTNGOS TRĄŠOS 

Laboratorijose nustatyta, kad 
žemei pagerinti dirbtinės trąšos 
•Nu-Earth fertilizer" turi che
mikalų, kurie gali sukelti vėžį. 

BRANGI JAUTIENA 

Jautiena Chicagoje pasiekė 
rekordinį brangumą — viduti
niškai svaras kainuoja 1 dbi. 89 
e t , o geresni steikai — daug 
daugiau. 

VOKIEČIAI CHICAGOJ 

Rytų Vokietijos delegacija 
praleido porą dienų Chicagoje, 
ieškodama būdų plėsti prekybi
nius santykius. 

VILIOJA I CHICAGA 

Chicagos miestas pradėjo 
įvairiuose žurnaluose dėti skel
bimus, kaip geros verslui sąly
gos šiame mieste. Norima atvi
lioti daugiau verslo įmonių į 
Chicagą. 

ATŠAUKĖ SUVAŽIAVIMĄ 

Centro komitetas atšaukė 
JAV respublikonų moterų pla
nuotą suvažiavimą Chicagoje, 
nenorėdamas, kad įvyktų demon
stracijos moterų "lygių tei-

Romas Žaliukas. Tai naujausia 
LB apylinkė Vokietijoje. 

— Motinos dienos minėjimą 
sjruošė Hamburgo, Stuttgarto, 
Hanau, Pforzheimo, Lebensted-
to, Pinnebergo ir kitų apylin
kių lietuviai 

— Vasario 16 gimnazijoje 
mokslo metai baigiasi birželio 
15—16 dienomis. Po jų moks-
tomai -isvažmės-į-Baraus.- Tėvai, 
norintieji savo vaikus siųsti į 
šią gimnaziją, prašomi rašyti 
adresu: Lrtauisches Gymna-
shim, 6840 Lampertheim 4. W. 
Germany. 

monstracijas grasino surengti, 
nes minois valstija nepriėmė jų 
norimos konstitucijos pataisos. 

PRAMOGŲ DIENOS 

Chicagos paežerėje rugpiūčio 
4—21 d bus įvairių pramogų 
dienos, ypač Navy Pier patal
pose. 

AREŠTAVO APGAVIKĄ 

Indas K M. Balasubramani-
yan, 36 m,, areštuotas Aliaskoje 
už tai, kad gyvendamas Chica
goje ir melagingai nuduodamas, 
jog jis yra gydytojas, neleisti
nai iš Medicare išėmė 51,000 
doL 

250 GELBĖTOJU 

Chicaga turi 250 vadinamų 
paramedikų, kurie paruošti 
teikti greitąją pagalbą nelaimin
gais atvejais. Dabar Je oficia
liai įjungti į ugniagesių depar
tamentą. 

MBJJONAS SAUGUMUI 

Chicagos butų vadyba paskyrė 
1,017,300 dol. ir sudarė sutartį 
su viena bendrove, kad užtik
rintų saugumą Cabrini-Green 

nmmtmmnnimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

0247 So. Kedrie Avenue 
TeL: 776-3599 

Chicago, HHnois 60629 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad 9 vaL fld 1 vaL d. 
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Aidas tarp dangoraižiu 
O. NENDRfi 

Tremtiniu, ką ak atvykusių | 
Ameriką, gyvenimo aprašymas, 
kuris atitiks daugumos prisimini-

Pirmieji įspūdžiai šiame sveti 
krašte, sutiktos čia proble

mos, įsikūrimo sunkumai, oupasa 
kojami lietuves našlės lūpomis ku 
ii atvykusi su trimis vaikais sten 
gtesj čia sukurti jiems ir sau ateitį 

Realūs vaizdai, kasdieniška kalba 
lengvas stilius neturi jokių vargi-
nanciių puošmenų, knygą paverčia 
lyg paties skaitytojo autobiografi-
|E 
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