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Juodieji kongresmanai 
pateisina sovietų buvimą

Washingtonas. —Juodųjų kon- 
gresmanų grupė savo susirinkime 
ne tik pateisina, bet ir gina so-
vietą buvimą ir kubiečių kariuo
menės maišymąsi į Afrikos rei- 
kalus, praneša United Press In- 
temational. 16 kongresmanų pa
vadino -prezidento Carterio ad
ministracijos Afrikos politiką 

■‘baltojo karo mentalitetu”. Po 
diskusijų ir prieitos vienos nuo
monės, turėjo spaudos konferen
ciją ir išdėstė savo -nusistatymą į 
Amerikos politiką.

Neoficialaus susirinkimo pir
mininkas kongresmanas Parren 
Mitchell (D., Md.) sakė, kad jie 
nori susitikti su Carteriu ir dis
kutuoti tolimesnę -Afrikos politi
ką. Aptars ir Amerikos lėktuvų 
panaudojimą gabenti taikos da
linius į Zairą. Jie tam priešinasi, 
kaip priešinasi bet kokiam Ameri
kos jugų panaudojimui Afrikoje. 
Nori susitikti ir su saugumo pa
tarėju Zbigniew Brzezinskiu. Mi
tchell sakė, kad dėl padidėjusio 
Rytu — Vakarų nesutarimo -kal
čiausias yra Brzezinski.

Juodųjų kongresmanų grupė 
•(caucus) pareikalavo, kad Atsto
vų .rūmų Žvalgybos komitetas ap
klausinėtų ČIA direktorių ’Stans 
field Tumerį apie Amerikos pla
nus Afrikos atžvilgiu.

Štai kaip Mitchell aiškina 
Afrikos reikalus: “Per keletą pa
skutiniųjų mėnesių mes buvome 
susitikę su įvairių Afrikos šalių 
vadais, ir kiekvienas jų tvirtino, 
■kad Kubos ir sovietų buvimas Af
rikoje yra jų, afrikiečių, vidaus 
reikalas. Mes manome, kad tie va
dai yra teisūs”. Kitas kongresma- 
•nas, Charles Diggs (D., Mich.) 
pridėjo: “Kubiečių ir sovietų vaid-

Gydytojams grasinama 
ekskomunika
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Varšuva. —- Spalio mėnesį Len
kijoj lankysis ir sakys pamokslus 
evangelistas Billy Graham. “Chi- 
cago Sun-Times” .pridėjo, kad jis 
“nesinaudos prezidento Carterio 
vertėjo pagalba

Roma. — Romos arki-vyskupi
jos vikaras kardinol-as Ugo Piet
ri įspėjo katalikų gydytojus eks
komunika, jeigu jie pagal naują 
Italijos įstatymą legaliai užsiims 
.aborto operacijomis. “Žmonių į- 
statymai negali pakeisti natūra
lių ir Dievo įstatymų. Abortas 
buvo ir yra nusikaltimas,’ žmog
žudystė”. Jo pareiškimas -atspaus 
dintas “Osservatore Romano” 
laikrašty ir buvo perduotas -per 
Vatikano radiją.

Sušaudyti europiečiai Kolwezi, Zaire

Kuris jų daugiau 
meluoja?

Washingtonas. — Rytų Vokie
tijos užsienio reikalų ministeris 
Oskar Fischer sako, kad Afrikoje 
su karinėmis pajėgomis maišosi 
tik Vakarai. Jis paneigė tvirtini
mus apie Rytų Vokietijos .rolę 
treniruojant ir aprūpinant katan- 
giečius. Tik čia Fischeris priešin
gai sakė nei Fidel Castro. Castro 
patvirtino faktą, kad jo karių yra 
Etiopijoj ir Angoloj, jie ten bu
vo "pakviesti”, o Fischer sakė, 
jog nei 'Etiopijoj, nei Angoloj nė
ra jokių kubiečių karių.

Žvalgybos žiniomis, katangie- 
ciai invazijos metu buvo aprū
pinti ne vien sovietiniais, bet ir 
lytų vokiečių ginklais.

Pigesnis skridimas 
j Paryžių

Sadatas grasina karu

muo Afrikoje yra iškreiptas 
klaidingai aiškinamas”, 
žodžiais, niekas kitas, tik Ameri
ka kišasi į Afrikos vidaus reikalus.

Mitchell tvirtina, kad Zaire 
nebuvo jokių kubiečių, jie nieku 
nėra prisidėję. Taip jam sakę Ku
bos oficialūs asmenys. -Paklaus
tas, ar kubiečiai netrenirąvo ka- 
tarigiečių, -atsakė, kad jis to ne
klausė kubiečių.

Grupė -Juodųjų dar paragino ad- 
,ministraciją greičiau pripažinti 
Angolos Liaudies Respubliką ir 
pasirūpinti, kad Angola su Zairu 
pradėtų kalbėtis -apie .teritorijos 
integralumo neliečiamumą.

NATO sumaišys
Maskvos kortas Kuršių Nerijoje

SUSIRŪPINIMAS GAJAUSKO 
IR KITU LIKIMU

Roma. — Vakarų pasaulyje 
reiškiamas didelis susirūpinimas 
Juri Orlovo, Aleksandro Ginz
burgo ir Balio Gajausko likimu. 
B. Gajauskas, kaip žinoma, nu
teistas dešimt metų kalėjimo ir 
penkeriesms metams ištrėmimo. 
Užsienio spauda primena, kad 
Gajauskas ir Ginzburgas buvo 
ypač apkal-tinti tuo, kad buvo 
Solženicino įsteigtame fonde, ku
ris rūpinasi pagalbos teikimu so
vietų politiniams belaisviams ir 
jų šeimoms.

Spauda reiškia nusistebėjimą 
dėl tokio kaltinimo, primindama, 
jog Solženicino -fondo veikla yra 
grynai -humanitarinio pobūdžio, 
prilygstanti Raudonojo kryžiaus 
veiklai. Taigi, kaltinimai, kad

^Sukilimas prieš 
mokesčius”

Kairas. — Prezidentas Sadatas! 
sakė, kad taikos derybos su Izra-' 
eliu bus atnaujintos tik tada, kai 
jie padarys žymių nuolaidų. Jeigu 
derybos nepasisektų, Egiptas gali 
ir 'karą pradėti. “Mūsų mintys ir 
širdys yra atviros. Reikia tik, kad 
Izraelis ateitų su naujais pasiū
lymais. Senieji siūlymai atmesti”.

Maskva.. — Pastebima Mask
avos didėjanti ataka prieš 'NATO 
ir jo susirūpinimą Afrikos ateiti
mi. “Pravda” įdėjo piktus ko
mentarus: “Kas -grasina Afrikai?” 
Rašo, jog Amerika nori ir -ten tą 
patį padaryti, ką bandė pietry
čių Azijoje, nori būti policininku.

Maskvos propaganda rėkia, 
Jcad NATO organizuoja kumštį 
arba “baudžiamąjį korpusą” nė 
■vien tik Zaire, bet jį panaudos 
bet kur prieš juoduosius ir jų ne
priklausomybės sąjūdį.

Vakarų diplomatiniuose sluoks 
niuose -aiškinama, kad tas M-ask-, 
•vos rūpestis kyla dėl to, kad Va
karų organizuojama pagalba -ga
li būti veiksminga ir sumaišys 
Kremliaus planus, jiems sukomp
likuos iki Šiol buvusią patogią pa
dėtį.

Londonas. — Ryšium su Or
lovo nuteisimu, 'Britanijos vyriau
sybė atidėjo vėlesniam laikui pa
sirašymą susitarimo dėl britų - 
sovietų bendradarbiavimo sporto 
srityje. Susitarimas turėjo būti 
pasirašytas praėjusią savaitę 
Maskvoje.

Roma. — Dar trys .teroristai 
apkaltinti dėl Moro nužudymo. 
Iš 'jų .tik viena moteris suimta, o 
■kiti du jieškomi.

Udine mieste, netoli namų bu
vo nušautas kalėjimo prižiūrėto
jas.

Bangkokas. — Vietnamas nori 
glaudesnių santykių su Taju, sa
ko Tajo komercijos viceministeris 
Prok.' Nori prekiauti. Siūlo par
duoti anglių, kavos ir mineralų, 
o iš Tajo pirkti ryžių, kukurūzų^ 
medvilnės ir'vaistų.

KAS YRA TAUTOS FONDAS
Vyriausio Lietuvos Išlajsv-ini-mo < bet ir nusavindama išeivių paliki- 

Komiteto veiklai užtikrinti yra jį 
finansuojantis Tautos fondas. 
Tautos fondo lėšas sudaro aukos 
laisvųjų lietuvių; kurie savo fi
nansine parama aktyviai daly
vauja Lietuvos išsilaisvinime, lie
tuvių tautos teisių gynime, sveti
mųjų informavime apie Sov.. Są
jungos nesiliaujantį ir stiprėjantį 
pavergtųjų mūsų sesių ir brolių 
persekiojimą. Mes, laisvieji lietu
viai, remiame Tautos fondą, kad 
pasaulis žinotų apie mūsų tautos 
•ryžtą bei viltį išlikti lietuviais ir 
siekį turėti savo valstybę.

Pavergtieji lietuviai savo gyvy
bės auka, kalėjimo ir tremties 
•kančia, dvasinių ir medžiaginių 
vertybių kūryba, mokslu, Lietuvos 
ir lietuvio meile išlaikė lietuvių 
tautos gyvastį, norę pati Lietuva 
■ir pavergta, ir kenčianti. Abi mū
sų tautos dalys — pavergta tauta 
ir laisva išeivija — siekia to pa
ties tikslo: laisvos, demokratinės, 
nepriklausomos Lietuvos, nežiū
rint to, kad pavergtos tautos in
dėlis į laisvės kovą yra visokerio
pai svaresnis — ir savo reikšme, 
ir auka. Todėl ir mes turėtume 
padidinti savo indėlį į Lietuvos 
laisvės pastangas.

Sov. Sąpunga ne tik išnaudoja 
tautą, išveždama iš Lietuvos -ga
minius ir apiplėšdama -išeivius 
nežmoniškais muitais už siunti
nius ir pasipelnymo kainomis už 
patarnavimus Lietuvoje besilan
kantiems laisviesiems

mų milijonus. (Sov. Sąjunga kas
met gauna iš palikimų apie 7-£ 
milijonus dolerių). Taip atsitinka 
todėl, kad nepaliekami- testamen
tai, arba jie netinkamai surašomi. 
Tautos fondas turėtų jau kelis mi
lijonus dolerių ir vien procentų 
užtektų visų veiksnių politinei 
veiklai finansuoti, jeigu būtume 
laiku-.tą dalyką tinkamai sutvar
kę.

Padarykime Tautos fondą mi
lijoniniu fondu,., pakeisdami jau 
parašytus savo testamentus, o 
naujus rašydami, -paskirkime jam 
testamentinių palikimų. (Ę.)

lietuviams,

Washingtonas. — Civilinės ae
ronautikos taryba davė leidimą 
Air France linijai iki 50 procentų 

t atpiginti skrydžius tarp Ameri- 
i kos ir Paryžiaus. Iš Chicagos pa- 

piginimai galios antradieniais ir 
t trečiadieniais, Houstono trečia

dieniais ir ketvirtadieniais ir Los 
Angeles ketvirtadieniais.

fondo bendradarbiai veikė prieš 
sovietų valdžią, yra visiškai nepa
gristi.

Dėmesį i Balio Gajausko ir ki
tų disidentų likimą neseniai at
kreipė taip pat akademikas Sa
charovas, ragindamas Vakarų 
viešąją nuomonę imtis žygių, kad 
nuteistieji ir -kalinami dėl savo 
įsitikinimų būtų išlaisvinti. Sa
charovas primena, kad Gajaus
kas yra jau atlikęs 25 -metų baus
mę sovietų koncentracijos stovyk
lose: jo naujas nuteisimas dešimt 
metų yra tolygus mirties baus
mei.

Dėl Ginzburgo išlaisvinimo jo 
motina laišku kreipėsi į preziden
to Carterio motiną, prašydama sa- 

| vo sūnui pagalbos.

Los Angeles. — Califomijos 
balsavimuose 3:1 santykiu buvo 
priimtas siūlymas mokesčius’ už 
nuosavybes sumažinti 57 procen
tus. Spėjama, kad tas sąjūdis 
prieš didelius mokesčius plėsis vi
soj Amerikoj ir bus vadinamas 
“sukilimu prieš mokesčius”. Kai 
kuriuose vietose Califomijos sa
vivaldybės už nuosavybes per tre
jus metus mokesčius padidino 
500 procentų.

Gubernatorius Jerry Brown bu 
vo prieš mokesčių mažinimą. Ca- 
lifomijoj dėl to per metus -bus 
surinkta 7 bil. dolerių mažiau, ir 
daugelį projektų reikės likviduoti, 
reikės panaikinti 451,000 darbų, 
bedarbių -procentas pakils nuo! 
7.3 proc. iki 10.1. Mokyklos savo 
biudžetus turės sumažinti 35 proc.

Nelegalių ateivių 
problema

Washingtonas. — 'Buvęs ČIA 
direktorius William Colby sako, 
kad -milijonai nelegalių ateivių iš 
Meksikos Amerikai yra didesnis 
pavojus nei Sovietų Sąjunga. Jei
gu ir toliau bus toks bėgimas, ir 
jei Amerika nesugebės jo sulaiky
ti, šio šimtmečio pabaigoje mek
sikiečių atbėgėlių bus 20 milijo
nų, tiek, -kiek dabar gyventojų 
Califomijoj.

Bangkokas. — Australijos laik
raštininkas John Everingham, ku? 
•ris išgarsėjo nepaprastomis pa
stangomis po Mekongo upės van
deniu nuplaukęs į Laosą ir iš ten. 
atsigabenęs tokiu pat būdu su
žadėtinę, laikomas Ta jo kalėjime. 
Suimta ir sužadėtinė Keo Srisom- 
phone. Australijos vyriausybė rū
pinasi Jų išlaisvinimu.

Įtempti Ir ako-Sovietų Sąjungos

Bagdadas. — Sovietų ir Irako 
santykiai labai įtempti ir gali nu
trūkti, rašo “U. S. News”. Prieš 
kurį laiką Irakas sušaudė nuo 20 
aki 40 komunistų ir susilaukė la
bai griežto Kremliaus protesto. 
Komunistai planavo perversmą, 
panašiai kaip Afganistane.

Kubos kareiviai Angoloje. Jau 42,000 kubiečių pasiųsta į Afriką revoliucijai palaikyti

Žiniomis iš -kitų -arabų sostinių, 
Irakas svarsto reikalą su Maskva 
nutraukti draugystės ir bendra
darbiavimo sutartį ir išvaryti ne
maža sovietų personalo, padaryti 
tą patį, ką -prieš keletą metų pa
darė Egiptas.

Viena susipykimo priežasčių 
yra Eritrėja. Eritrėjiečiai yra mu- 
zu-lmonai, ir juos Irakas remia.

Natūraliomis dujomis 
sovietai pralenks

santykiai
Kai Etiopijoj įsigalėjo prosovieti
nis režimas, Maskva pareikalavo 
sulaikyti erit/ėjiečiams paramą. 
Bagdadas atsisakė ir tuoj pajuto, 
jog gali su Iraku atsitikti kaip 
buvo su Afganistano Daoud vy
riausybę. Buvo organizuojamas 
labai panašaus pobūdžio sukili
mas.

■Kaip reaguos Kremlius, dar ne
aišku. Spėjama, kad nenorės eiti 
peilio ašmenimis ir vengs didelio 
viešo skandalo ir negarbės. Irakas 
yra per daug patogus įrankis su
organizuoti stiprų antiamerikietiš- 
ką kairiųjų bloką Vid. Rytuose, ir 
pasistengs Irako antausius priimti 
tyliai. Nežinia tik kaip toli eis 
Irakas.

Nkomo: partizanus 
treniruoja kubiečiai

Maskvos dėmesys
Afrikai

Maskva. — Kad sovietų dėme
sys sukoncenturuotas Afrikai, ma
tome iš skaičių: 1954 - 1976 visos 
sovietų ekonominės pagalbos už
sieniui Afrikos šalims buvo skirta 

r 24 procentai, bet 1977 tam žemy 
nui jau paskyrė 70 procentų, sa
ko Paryžiuje veikiantis ekonomi
nio bendradarbiavimo organizaci
jos centras.

Kalbant -apie Maskvos ekono
minę pagalbą svetimiems kraš
tams, nereikia operuoti dideliais 
skaičiais. Tam reikalui jie skiria 
tik 0.3 proc. bendros krašto ga
mybos, kai Vakarų šalys nuo 17 
ik 20 kartų daugiau.

Wash'ingtonas. — ČIA žiniomis, 
1980 dešimtmety 'Sovietų Sąjunga 
natūraliųjų dujų produkcija -pra
lenks Ameriką, Dujų produkcija 
geresnėj padėty nei naftos, sako’ 
ekonomistas John Tidd.

Gary, Ind. — Gary miesto me
ras -Richard Hatcher, juodukas,! 
buvo kviečiamas pagrindiniu pre 
zidento Carterio patarėju vidaus 
■.reikalams, bet po ilgesnio svars
tymo tų pareigų atsisakė. <

Lusaka, Zambia. —- Vienas iš 
Rodezijos partizanų vadų Joshua 
Nkomo patvirtino jau žinomą 
faktą, kad jo 6,000 vyrų -armiją 
Zambijoj (treniruoja kubiečiai, o 
ginklus ir visą kitą teikia sovie
tai. Vakariečius pavadino "hije- 
nomis”.

Diplomatų žiniomis, Nkomo 
partizanus'instruktuoja 75 kubie
čiai. Jie .ruošiami nuversti miš
rią, baltųjų ir nuosaikiųjų juodų
jų laikiną vyriausybę.

KALENDORIUS

Birželio 8: Medardas, Kaliopė, 
Žostautas, Germinė.

Birželio 9: Ef rėmas, Felicija, 
Gintas, Virilė.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:23.

ORAS

■Dalinai debesuota, iš ryto ga
limas lietus, vėsiau, apie 70 laips
nių.
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•Lietuvių bendruomenės Detroi- 1 
to apylinkės ruoštas Teatro festi- j 

valis buvo tęsiamas gegužės 21 d. 
3 vai. p.p. 'Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre. Tą dieną Los Ange
les 'Dramos sambūris suvaidino 
mūsų rašytojo, poeto ir dramatur
go Vytauto Alanto komediją 
“Saulėgrąžų Sala”. Susirinko a- 
pie 250 žiūrovų, o jų tarpe ir Vy
tauto Alanto šeima.

Visas veiksmas vyksta dail. 
Sauliaus Vešiotos bute. Vėl pui
kios dekoracijos — šį kartą Po
vilo Jasiukonio. Nuostabu, kaip 
jie tas dekoracijas atsigabeno net 
iš Los Angeles.

Pirmame veiksme dail. Sau
liaus Vešiotos žmona bara savo 
vyrą už mažiausius menkniekius 
ir prikaišioja jam, kad jis nepa
daro dailininko karjeros, todėl 
menkai ją aprūpina ir nebesirū
pina ja net dabar, po automobi
lio kaita strofos. Ligonės aplanky
ti su didžiule gėlių puokšte atei
na Vidos draugas verteiva Stasys 
Stasionis. Jos vyrui jis yra tiesiog 
įžūlūs ir jį vadina ne dailininku, 
bet .tepliorium, o žmoną vilioja 
smagiam gyvenifnui, nors pinigo 
lengvai nemėto. Apsilanko ir dail. 
Sauliaus geriausias draugas Zig
mas Riauka, kuris irgi yra daili
ninkas, tačiau dabar tapo di
džiausiu stikliuko garbintoju ir 
įsirašė į “Nirvanos” klubą. Ban
do į tą klubą įtraukti ir Saulių. 
Pagaliau ligonės aplankyti ateina 
ir Vežiotų draugas dr. Dalinda, 
kuris irgi sparną rėžia apie Vidą 
ir nervų nuraminimui pasiūlo 
bent mėnesiui išvažiuoti į jo tvar 
komus .poilsio namus. Apsilanko 
ir galerijos savininkas Juozas Vi- 
tartas su žmona Lione. Kadangi 
jam dail. Saulius yra prasiskoli
nęs; todėl pareikalauja už 
nuošimčius duoti bent vieną pa
veikslą, o taipgi padaryti dukters 
Rūtos portretą.

Zigmas Riauka mato, kaip jo 
draugas dail. Saulius kenčia nuo 
savo žmonos. Dėl jos ir kaip dai
lininkas negali iškilti, todėl nu-

ta, kuris vaidindamas girtą, vi
sus draugus -išvadina veidmai- ; 
niais ir juos išvaro iš savo namų j 
ir kaip “paklusnus vyrelis” toliau 
gyvena su savo žmona Vida.

'Rašytojo Vytauto Alanto ko- i 
mediją vaidinti daug lengvesnė, 
daug trumpesni dialogai, dau
giau veiksmo, nors komedijai juo
ko gal ir per maža, 'Los Angeles 
Dramos sambūris, atrodo, šią ko
mediją suprato, nes net pats au
torius savo žodyje po vaidinimo . 
pasakė, jog jie gerai vaidino.

Stipriausio veikėjo laurus šioje 
komedijoje tektų dalinti tarp Da
liutės 'Barauskaitės, kuri vaidino 
dailininko žmoną Vidą ir Vinco 
Dovydaičio, vaidinusio verteivos 

« Stasio Stasionio rolę. Abu kalbė
jo aiškiai, savo rolėse įsigyveno 
■ir buvo įtikinantys.

■Rimantas Žukas pagrindinėje 
dailininko Sauliaus Vešioto rolė
je turėjo sunkų uždavinį būti ir 
“paklusniu vyreliu” ir bomu — 
stikliuko garbintoju. Pirmosios 
pareigos buvo sėkmingesnės, nes 
jo graži šypsena labai derinosi 
su ^paklusnumu Vidai, net jos ko
jos nagučius dažant.

Saulius Stančikas pavaizdavo 
Vešiotų draugą -dr. Dalindą kaip 
provincijos daktarėlį, šykštuolį, 
kuris savo simpatijai Vidai tik 
laukų -gėlelių puokšteles teatneš- 
davo, nors jos meilės labai troško.

Gana gerai, nors ir mažas roles 
atliko Manfredas Prišmantas ga
lerijos savininko. Juozo Vitarto 
vaidmenyje, kuriam pinigas ir 
biznis yra viskas. Vykusi buvo ir 
jo žmona Viltis Jatulienė, Lionės 
rolėje. Ypač jos gabumai išryškė
jo meilės scenose po vyro mirties 
su Zigmu Riauka. Kai kurios mei
lės scenos gal buvo ir per “rie
bios”. Jų duktė Rūta ir šiandien 

I buvo saldi meilės trokštanti 18 
metų mergytė, kurią vaidino Ra
sa Zelenytė.

Visumoje pirmas teatro festiva
lis (Detroite reikia laikyti pavyku
siu, nes per abi dienas buvo apie 

| 600 žiūrovų, kurie kultūringai

Iš Dievo Ap vaizdos lietuvių parapijos metinio parap iečių susirinkimo gegužes 7 d. Matyti .dalis susirinki
mo dalyvių Nuotr. J. Urbono

taria jam padėti. Jis parodo Vidai praleido šeštadienio vakarą ir
Sauliaus .tapytą jos portretą, ku
ris vaizduoja tikrą raganą. Ši su
pyksta, užsidega ir nors karštai ’ w
.bučiuodama palieka savo vyrą ir j (teatro puoselėjimą. 'Labai gaila, 
(išvažiuoja su dr. Dalinda į ipoil- jje .gyvena nuo kitų
šio namus, bent visi taip galvoja, kolonijų taip, kad jų atvažiavi-

Antrame veiksme iš desperaci-: - -
jos dail. 'Saulius nusigeria su sa-1 
vo .geriausiu draugu Zigmu. Jis be 
žmonos negali gyventi ir bonąiš- 
kai apsirengęs -išeina jos ieškoti. 
Jo bute -gerai įsikuria draugas 
Riauka. Rūta atėjusi pozuoti dail. 
Sauliui ir jo neradusi išbėga jo 
ieškoti. 'Netikėtai ateina Vidos ap
lankyti dr. Dalinda. Iš jo lūpų su
žinome, kad Vida su juo į jo va
sarnamį -poilsiauti neišvažiavo, 
bet kažkur kitur dingo. Pasirodo 
ir tik*ką  mirusio galerijos savi
ninko Juozo Vitarto žmona Lio
nė. Ji irgi nustemba, kad namuo
se nėra nei Vidos nei Sauliaus. 
Tarp Riaukos ir Lionės užsimez
ga flirtas, kuris trečiame veiksme 
išsivysto iki sentimentalių (mei
lės scenų. (Mat (Lionės vyrui mi
rus, nėra kam tvarkyti galerijos, 
todėl ji galerijos direktorium pa
kviečia iRiauką ir su juo susižie
duoją. O vestuvės įvyks, kai ant 
mirusio vyro kapo užžels žolė.

Pagyvenusi keletą savaičių pas 
draugus ir manydama, kad vyras 
jau gavo “gerą -pamoką”, grįžta 
namo ir Vida ir randa čia gerai į- 
rikūrusį Zigmą Riauką. Smarkiai 
nusimena, kad namuose nėra vy
ro. 'Pagaliau prie visų prisijungia 
ir verteiva Stasys Stasioni>, bei 
Lionės duktė (Rūta, kuri buvo iš- 
vykusi pas savo draugę ir tik da
bar sužinojo apie savo tėvo mir
tį ir motinos sužiedotuves. Jiems 
pradėjus kelti .taures sužiedotu- 
vių proga, staiga namo -grįžta nu
vargęs dailininkas Saulius Vešio-

sekmadienio popietę. Linkėtina ir 
toliau Los Angeles Dramos sam
būriui sėkmingai tęsti lietuviško

mos sambūris suvaidino Birutės 
Pūkelevičiūtės dramą “Paliki
mas” ir Vytauto Alanto komedi
ją “Saulėgrąžų 'Sala”, apylinkės 
valdyba laiko pasisekusiu, nes jį 
stebėjo .apie 600 žiūrovų ir turėta 
3081 dol. pajamų. Tai buvo tar

ytum kultūrinis atsigaivinimas 
mūsų kolonijoje. Apylinkės val
dyba iš šio festivalio pelno visai 
nesiekė, todėl sumokėjus visas sa
lės nuomos, spaudos, .radijo va
landėlių, gėrimų, vaišių ir kitas 
išlaidas, visą likusį virš 2,000 dol. 
(pelną .perduoda Los Angeles Dra
mos sambūriui už jų ryžtingas 
pastangas neuždusti vien tik sa
vo kolonijoje. 'Bandėme išsiversti 
galimai taupiau, todėl net valdy
bos nariai pirko įėjimo bilietus. 
Iš to teatro festivalio buvo dvi
guba nauda: detroitiečiai turėjo 
•progos pamatyti du vaidinimus, 
o los -angeliečiai — parodyti sa
vo gabumus vaidyboje.

Pasaulio lietuvių dienos

Apylinkės valdyba praneša, 
kad ekskursijos į Pasaulio Lietu
vių Dienas Toronte neorganizuo
ja, nes susisiekimas traukiniu iš 
Windsoro į Torontą labai pato
gus, taip kad kiekvienas gali pasi
rinkti sau patogiausią laiką. Kiek
vieną dieną traukiniai iš Wind- 
soro į Torontą išvažiuoja 6:00, 
7:55, 11:00, 2:00 ir 5:40 vai., o iš 
Toronto į Windsorą — 8:15, 

1 12<10, 3:15, 5:00 ir 7:15 vai. Ke
lionė į vieną galą užtrunka maž- 

; daug 4 valandas, o į abu galus 
(round trip) kelionė kainuoja 

27 dol. Traukinys Toronte susto- 
1 ja čia -pat prie Royal Yorko vieš- 

bučio, kur vyks daugumas Pa- 
' šaulio Lietuvių dienų parengimų.

Važiuojantiems patariama bi
lietus į Dainų šventę ir ypač į 
bankietą — užbaigiamąjį pokylį 
užsisakyti iš anksto šiuo adresu: 
PLD informacija — Toronto Lie 
tuvių Narnai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, Canada, Te
lef. -532-2911. Nakvynes užsisaky- . 
ti šiuo adresu: VI. Dauginis, 1613 
Bloor St. W., Toronto, Ontario I

I

M6P 1A6, Canada, Telef. 1-416- 
533-1121. Bilietų kainos į Dainų 
Šventę 6, 8 ir !10 dol., o į bankie- 
tą — 17.50 dol.

Vajaus reikalai
Pasaulio Lietuvių dienoms pa

remti Detroite veikia platus iš į- 
v-airių organizacijų narių sudary
tas aukoms telkti komitetas į kū
jį įeina net 34 asmenys. Komite
to pirm, yra Jonas 'Urbonas, vi- 
cep. Vincas Tamošiūnas ir iždi
ninkas Alfonsas Velavičius. Ko
miteto nariai: Vytautas Kutkus, 
Jurgis Mikaila, Gina Kaukienė, 
Juozas Orentas, dr. -Kęstutis Keb- 
lys> Vytas Rugienius, Vytas Pet
ruševičius, Vladas Simutis, Vy
tautas Petrulis, Violeta Abariūtė, 
Danutė Jankienė, Alfa Šukys, dr. 
Vytautas Majauskas, Gintė Da- 
mušytė, Juozas Naumus, Jo
nas (Leonavičius^ Petronėlė Pa
jaujienė, Valentina Černiauskie
nė, Narimantas ‘Udrys, Edmun
das Kasputis, Vanda Majauskie- 
nė, Vladas Kartanas, Cėsys Sadei- 
ka, Jūratė Pečiūrienė, Jurgis Ri- 
binskas, Dalia Gilvydienė, Eleo
nora Grigaitienė, dr. Aleksas Zo- 
tovas, Loreta Osteikaitė, Algis 
(Rugienius ir Algis Bražėnas.

Detroitu! yra nustatyta 2,500 
dol. kvota. Visi,.kurie dar nepa- 
rėmėte Pasaulio Lietuvių Dienų 
savo auką galite įteikti bet ku
riam komiteto nariui. Komite
tas šiomis dienomis savo veiklą 
suintensyvinsj.kad išpildytų Det
roitu! nustatytą kovtą. Tad visi 
•ateikime jam į talką. \

Melboumo Dainos Sambūrio 
koncertas

JAV 'LB Detroito apylinkės val
dyba planavo po Pasaulio Lietu- 

! vių dienų Detroitan pasikviesti 
: Melboumo Dainos sambūrį iš 
i Australijos koncertui. Deja, gavus 
iš jų vadovo Šimkaus laišką -pa
aiškėjo, kad visi savaitgaliai jau1

užimti koncertais kitose kolonijo
se. Vienintelė laisva data būtų 
liepos 5 a-r 6 dienomis — trečia
dienį ar ketvirtadienį, bet ir tos 
dienos jau gali būti užimtos Ha
miltono ir Londono, todėl nutar
ta to koncerto nedaryti.
Australijos sportininkai Detroite

Po Pasaulio L ietuvių sporto žai- . 
dynių Toronte į Detroitą atvyks 
79 sportininkai ir jų vadovai iš 
šių Australijos miestų: Sydnėjaus, 
Melboumo, Geelongo, Adelaidės, 
Hobarto, Canberros, Pertho. Juos 
(priims Detroito sporto klubas 
“Kovas” ir JAV LB Detroito apy
linkė. Atvažiuoja 26 krepšininkai, 
20 tinklininkų, *5  lauko teniso ir 
4 stalo teniso žaidėjai, 3 šachma
tininkai, 2 lengvatletai, 1 golfo 
žaidėjas, o likusieji vadovai ir 
sportininkų šeinių nariai. Detroi- 
tan jie atvyksta 1978 m. liepos 18 
d., antradienį po pietų prie Kul
tūros centro, kur vakare bus ofi
cialus jų sutikimas.

Jų sutikimui ir priėmimui tvar
kyti yra sudarytas komitetas į ku
rį įeina Vytas Rugienius, Jurgis 
•Mikaila ir Juozas Orentas. 45 
sportininkams nakvynės jau su
rastos. Kas dar galite bent vieną 
sportininką priimti, skambinkite 
nakvynių tvarkytojui Juozui O- 
rentui -telef. 274-3213.

(Nukelta į 4 psL)

Vai.:

Organizuojama 8 dienų, kelionė 
tiesiai

Iš Detroito į Lietuvą
RUGSĖJO 8 D., 1978 M.

Kaina —- $964.00
Skambint Daliai Anužienei, tel. 
313—619-5500 arba Danai Ar
lauskienei 313—643-8962. Regis
tracija baigsis birželio 25 d.

mo išlaidas sunku apmokėti įren
gėjams, bet Sambūris to nesi
baido ir, kaip režisierė Dalią Mac- 
kialienė išreiškė, netrukus gal jie 
važiuos New Yorkan. Lietuviš
kam kultūriniam gyvenimui rei
kia daugiau tokių entuziastų.

Vytautas Kutkus
IŠ BENDRUOMENĖS 

GYVENIMO

•Nors naujoji JAV LB 'Detroito 
apylinkės valdyba pareigomis .pa
siskirstė .tik 1978 m. balandžio 
19 d., bet stambių darbų naštai 
užgulus ant jos pečių, 1978 m. 
gegužės 31d. susirinko jau -penk
tajam posėdžiui, kuriame daly
vavo Algis Rugienius, Jurgis Ri-| 
binskas, Gina Baukienė, dr. Vy
tautas Majauskas, Vytautas Kut-, 
kus ir kontrolės komisijos pirm.! 

• įjonas Urbonas. Posėdyje daly-! 
vauti negalėjo dr. Aleksas Zoto- 
vas, Vytas Petrulis, Gintė Damu- 
šytė, dr. Kęstutis Keblys ir Eleo
nora Grigaitienė. Du dideli dar
bai jau praeityje, tai Romo Vie
sulo dailės paroda ir teatro festi
valis. Be to valdybos atstovas da
lyvavo šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų užbaigime ir moti
nos dienos minėjime, kur geriau- 
siems mokiniams buvo įteik
tos dovanok.

Teaitrp Festivalio apyskaita

Pirmąjį teatro festivalį Detroi
te, įvykusį 1978 m. gegužės 20 ir 
21 dienomis Kultūros centre, ku
rio metu Los Angeles -Dra-

Visais kelionių reikalais galima, 
kreiptis pas Daną Anužienę skam
binant nauju telefonu 649-&500 
ba

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC,
2501 W. Bryn Mawr Avenue

TEL. 878-5682
ar-

apsilankius į įstaigą

TRA VĖL EKCHANGE 
3270 W. Kg Beaver 
Saite 113, Troy, Mi.

Patarnavimas greitas ir nemoka-, 
mas.

Atlieka įvairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome 
stogus — Apkalame namo sienas — “siding” — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rinas, nutekamuosius vamzdžius — “Tųckpoint- 
ing” — percementuojame mūrą. Atliekame visus cemento darbus. 
Taisome porčius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis, 
savininkas apskaičiuoja nemokamai

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook County
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign 
countries $34.00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. 

tik susitarus.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Alarąuette Medlcal Center 
6132 So. Kedzie Avenue.
pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai.

Pagal susitarimą..
Ofiso telef. WA 5-2670.

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Pulaski Rd. (Cravrford 
Medlcal Bmlding) Tel LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004

Priima ligonius pagal susitarimą.

Chicago ir Cook apskr. 
Kitur JA. V. ................
Kanadoje...........  (U. S.)
Užsienyje .....................
Savaitinis .........................

metams 6 men. 3 mčn.
$33.00 $19.00 $15.00
31.00 18.00 13.00
33.00 19.00 15.00
34.00 20.00 15.00
25.00 15.00 , 9.00

Administracija dirba kas- f < Redakcija straipsnius taiso sa- 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- /° vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. \ nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
< Redakcija dirba kasdien gę anksto susitarus. Redakcija už 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 7 skelbimų turinį neatsako. Skel- 
8:30 — 12:00. C bimų kainos prisiunčiamos gavus.

C prašymą.

I TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4100

DR. P. KISIELIUS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vaL Lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

TeL EEliance 5-1811

DR. WALER J. KIRSTUM
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir |.| 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryti

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU MGO8 

SEECIAEISTfi .
MEDIOAIi BUHjDING 

7156 South Western Avenue., 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet.
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Avė. kamp.

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
p enk tad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitariu.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai.

OPTICAL STUDIO 
VIOEETA KAROSAITfi 

7051 So. Wasbtenaw — Tel. 778-07M
Pritaikomi akiniai pa<al gydytojų 

receptus.
Didelis akinių ršmų pasirinkimaa. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:80. 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždarytą

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe —- Nervą ir
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulasfki Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3344 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Telef. — 282- 4356
DR. ROMAS PETKUS

AKTU

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA

CHIRURGIJA
5214 No. VVestern Avenue 
1002 No. VVestern Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Oourt, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

Išskyrus treč. ir šeštad
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LIGOS — CHIRURGIJA

WABASH AVĖ. 
CENTRĄ T, AVĖ. 
pagal susitarimą.

NO. 
NO.

m
4200
Valandos

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“Contact lensefc**

2618 W. 71 s t St. — Tel. 737-5143 
VaJ. pagal snaltarLmą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai.;, pirmad. ir ketvirtai 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet

Ofiso tel. EDE 4^2133. Namų GI 8-61W

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

2-5 ir 6-7 — Iš anksto susitarus.

TeL ofiso PR 6-6446

F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1-5 vai. popiet 

Treč. ir šeštad. pagal euaitartm<.

Ofs. teL 586-3166; namą 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narragansett Avenue 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal Buritarima

Perskaitę "Draugę", duokite ji kitiems-
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[įį užmiršimas butų

AŠTUNTOJI NUODĖMĖ
I Atsparioji žolė užželia sunai- 
I tintus miestus, užmirštus kapus, 
Sibiro pūgos užpūsto žuvusiųjų 
foulus, laikas užgydo išlikusiųjų rašo: 
lizdas ir užmiršimo gelmėn nu- jaunutės unifomuotos gimnazis- 

: skandina žuvusiųjų atminimą, tukės. Tai Lionė Juodvalkytė ir 
jausmingieji lietuvių tautos įvy- Aldona Lukaševičiūtė. Jos arti- 
jjai tolsta už laiko ribos, juo la- mos draugės, nes iš tos pačios 

įljau, kad ir Šiandien lietuvių Zarasų gimnazijos... Viskas taip 
į jutai netrūksta vargų ir rūpės- greitai ir netikėtai prarasta, iš- 
gq, nešant okupacijos priespau- plėštos iŠ mokyklos suolo, dabar 

bijo nustoti ir artimos draugystės. 
Čia pat yra ir jų motinos. Baržos 
pakraštyje stovi vienišas, gal 16 
m. berniukas Kostas. Jis buvo su
imtas ir dabar važiuoja tremtinių 
minioje be tėvų ir artimųjų. Jis 
neturėjo jokio bagažo. Apsiren
gęs gimnazisto uniforma ir be ke- 

nes suimant nespėjo

PAŽANGAI RIBŲ NĖRA
tie vaikai turėjo nešti tremties 
naštą, apie ką St. Rūkienė savo 
knygoje "Vergijos kryžkeliuose” 

"Štai nubėgo į viršų dvi

Pokalbis su Pasaulio Lietuvių dienų komiteto JAV-bėse pumininku Aleks. Vakseliu

r’Į Nepaisant, kad birželis karto- 
ijifl pavergtoj Lietuvoj kasdien, 

Įjk ne tąkiu plačiu mastu, mes tą 
IMK“ prisimename Lietuvos 
uagedijos pradžią ir pirmuosius 
Režimus. O yra teigiančių, kad 
tisą tai seniai buvo, kad visa rei- 
iii užmiršti, kad laikrodžio at- purės, 

j pi nepasuksi, kad neprikelsi to, jos pasiimti. Niekas, atrodo, juo 
ias žuvo, o reikia žiūrėti dabar- nesirūpino, nes visi užimti savo- 
ties. Tam tikra prasme tai yra 
desa. Išlikusieji turi gyventi, ne-_ , .—---- — ________ ____

Ipli visą laiką raudoti ir vaiks- gniūžtė, slenka su visais kartu 
•Boti gedulu apsisiautę, bet taip ”
į »t negalime užmiršti tų, kurie 
f’nivo. Solženicynas savo C.’ „

gaudoj ir gyvenime

mis bėdomis. Šis vargšas jaunuo
lis, kaip viesulo ridenama šieno

pirmyn.”
- O apie vaikus rašo ir B. Ar- 

) Gulag monienė knygoje, “Palik ašaras 
ĮAchipelago trečiajam tome tėi- Maskvoje” taip: “Didžiausia rū- 

pa, kad galima užmiršti tuos, pestis, kurį dabar turėjome, tai 
Įhirie "iš Sibiro vergijos grįžo į buvo ligonių ir kūdikių globa, 

laisvę, bet negalime užmiršti tų, Mano vagone buvo net trys nau- 
kurie žuvo, kentėjo ir tebekenčia. jagimiai. Jų tėvų didžiausias gal-

'fl 
Solženicynas, Gulago Archipe- j 

hgo trečiajame tome kalbėda
mas apie Sibirą,' prisimena ir Si
biro koncentracijos stovyklų stei- ' 
Ėją Leniną. Tada, kai Leninas bu
vo ištremtas trejiems metams į 
Sbirą, ten galėjo keliauti trauki
niais, gaudavo iš caro vyriausy
bės pašalpą, valgė gerą maistą, 
turėjo tarnaitę, o kad uodai riesu- 
hndziotų rankų, kai vykda
vo medžioti, gavo apsaugai tam 

.reikalui skirtas pirštines. Ištrė
mime Leninas parašė knygą 
“Kapitalizmo išsivysimas”, kuri 
buvo išleista be jokios cenzūros. 
Vėliau, visa tai užmiršęs, Leni- 
nas įsteigė Sibire stovyklas, iš
tremtuosius kankino. Tą žmonių 
kankinimą tęsė kiti diktatoriai ir 
tebetęsia ligi dabar. Solženicynas 
rašo, kad kai kurie buvę kaliniai 
sakosi nenorį susitikti Sibire kar
tu kentėjusių draugų, jie nori vis
ką užmiršti. Autorius primena, 
kad neturime teisės užmiršti tų, 
kurie mirė ir kurie koncentra
cijos stovyklose miršta dabar.

■ Solženicynas pabrėžia, kad, kai 
Chruščiovas atleido varžtus, kai 
paleido daugelį kalinių, pamatė 

i kad toks varžtų atleidimas yra 
pavojingas komunistinei diktatū
rai todėl vėl ėmė spausti ir vėl 

[pradėjo pilnėti koncentracijos 
stovyklos. 

Į. Čia mes prisimename tik tai, ką 
[pasauliui skelbia Nobelio premi- 
I jos laureatas, tačiau mes ir patys 
[turimeapsčiai asmenų, kurių liu- 
pjimai buvo paskelbti atskiro- 
|ois knygomis arba išspausdinti 

periodikoj. Ir reikia, kad tokių 
Rūdijimų bųtų surinkta kuo dau-

vosūkis buvo vystyklai, nes jų iš
plauti nebuvo kaip ir kur.” St. 
Rūkienė knygoje “Grįžimas ir 
l-aisvę rašo: "Vyt Bivaiaiis, 6 
mėn., nutroško vagone. Birutė 
Bivainytė, 11 m., mirė badu, dvi 
sesutės Kvedaraitės 5 ir 6 m. mirė 
badu. Laima Pranckūnaitė, 5 m., 
mirė badu, Kazys Saliuga, 18 m., 
vežant į Sibirą, bėgo ir su per
šautu pilvu baisiose kančiose mi
rė vagone, nes pagalbos ne
gavo”.

paug tokių mirusių, nušautų 
ir nukankintų vaikų ir jaunuolių 
buvo ir daugiau. Kai kurie jų yra 
ištrūkę į laisvę.

Masinių trėmimų šiuo metu 
okup. Lietuvoje nebėra, dabar 
suiminėjama indivudualiai, o jei 
kas negabenamas į Sibirą, tas 
kankinamas psichiatrinėse. Ir vi- Į 
sa tai vyksta dabar.Ąmerikos dar
bo unijų suvažiavime į laisvę iš
trūkęs VI. Bukovski pareiškė, kad 
Sov. Rusijoj dar yra 3 milijonai 
kalinių, tai yra truputi daugiau 
negu 1 procentas. Ir tie kaliniai 
ir dabar naudojami, kaip pigi 
darbo jėga, ką gali paliudyti ir 
mūsų dabartiniai ištremtieji, 
kaip tai N. Sadūnaitė. Ir Bukovs- 
kis pareiškė atsiprašąs už atvi
rumą, nes jis kalbąs milijonų ka- 
linių vardu.

Negalime užmiršti, nes ken
tėjo, žuvo ir mirė lietuvių tautos 
vaikai ir svarbiausia dar ir dabar 
tebekenčia, ką mes dažnai kas
dieninėse smulkmenose pasken
dę užmirštame. Ir reikia, kad vi- 

. sa tai būtų surašyta. Tai reika
lauja mūsų skaudžioji istorija. 
Panašiai, kaip Solženicynas sa- 
’ko, apie pasmerktuosius rašyda
mas ir rašyt. Kanfer savo romane 
"Aštuntoji nuodėmė”. Esą, šalia

Pasaulio Lietuvių dienos 
įvykstančios birželio pabaigoje ir 
liepos pradžioje Toronte, Kana
doje, išeivijos lietuvių istorijoje 
turės žymią vietą, nes tuo pačiu 
laiku, tame pačiame mieste 
įvyks trys didelės iškilmės: Dai
nų šventė, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas ir Pasau
lio Lietuvių sporto žaidynės.

Dainos forma bus atskleistas 
per daugelį šimtmečių kauptas 
kultūrinis lietuvių dvasinis lobis.

Į iškilmių ruošimo darbus yra 
įsijungę daug žmonių. Jų tarpe 
aktyviai darbuojasi ir Aleksand
ras Vakselis, LB New Yorko apy
gardoj pirmininkas. Norint pla
čiau sužinoti apie Pasaulio Lie
tuvių dienas, jam buvo pateikti 
keli klausimai.

—Didelio masto pasirodymai 
pareikalauja daug darbo rankų, 
rūpesčių ir didelių išlaidų. Yra 
balsų, nors negausių, ar nebū
tų tiksliau vietoje minėtų rengi
nių ruošti operas, leisti svetimo- 
mia kalbomis knygas apie lietu
vius ir jų kultūrines apraiškas, 
rūpintis lituanistiniu švietimu, 
menininkais bei ateičiai vadų pa
ruošimu?

— Mano supratimu, kiekvie
nas lietuvių pozityvus pasireiški
mas, švietimo ar kultūros srityse, 
yra sveikintinas, remtinas ir nau
dingas. Tačiau negalėčiau su
tikti su vienašališka lietuvybės 
išlaikymo pažiūra. Lietuvybės 
tęstinumui laiduoti labai reika
lingas jaunimas, net ir tas, kuris 
per daug opera nesižavi, ypatin
gų meninių gabumų ar pomė
gių neturi, lietuvių kultūros kū
rime supranta ir mėgsta tautinius 
šokius, mėgsta lietuvišką dainą, 
bet Aleksandryno neskaito ir ne
numato skaityti. Reikia skaitytis 
su faktais, taip ir yra, kad tokio 
jaunimo mes gana daug turime 
ir pateikdami jaunimo skoniui 
priimtinesnes programas, turėsi
me didesnį pasisekimą jį prie 
lietuviško kamieno palaikyti. 
Pažvelkime į Pasaulio Lietuvių 
dienas 
šaulio 
seimas 
stovų

i

Toronte, Kanadoje: Pa- 
Lietuvių Bendruomenės 
— daugiau kaip 130 at- 
svarstys gyvybinius lie-

ambasadorius Goldbergas iš savo 
pusės, pažymėjo, jog Orlovo nutei
simas ir apskritai represinės prie
monės prieš žmogaus teisių gynė
jus neigiamai atsilieps į Amerikos 
Kongreso ir amerikiečių tautos nu
sistatymą dėl naujų sutarčių su
darymo su sovietais. Politiniuose 
sluoksniuose manoma, jog ambasa
dorius Goldbergas čia turėjo ome
ny tebevykstančias derybas su so
vietais dėl strateginės ginkluotės 
apribojimo.

BRONIUS VAIKAITIS

•tuvybės -išlaikymo klausimus, 
Lietuvos laisvinimo problemas, 
numatys gaires tolimesnei veik
lai; Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynės — netoli 2000 sportinin
kų; Dainų šventė — apie 1200 
dainininkų. Šie jaunimo skaičiai 
ne kasdieniniai. Taigi, jeigu jau
nimas į Šią pateiktą programą 
noriai įsijungia, dalyvauja, tai 
reiškia, kad ji labai reikalinga.

—Anksčiau Dainų šventės, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimai buvo organizuojami 
atskirai. Pasaulio lietuvių sporti
ninkai žaidynių išeivijoj, rodos, 
iki šiol plačiu mastu visai netu
rėjom. Kokiais sumetimais visi 
trys didieji renginiai sujungiami 
į vieną?

—Pažangai ribų nėra, tobulė
jimas ir ėjimas su gyvenimo rei
kalavimais mūsų veiklą tik ska
tina, žengiame pirmyn. Sustingi
mas senose formose veda į nuo
smukį. Didžiulio masto lietuvių 
sąskrydžiai, manau, palieka žy
miai didesnį įspūdį, negu mažes
nio masto pasireiškimai. Todėl 
manau, kad PLB valdyba jautė 
gyvą reikalą padaryti PLB seimą 
ne tik 130 LB atstovų suvažiavi
mu, bet ir didįjį penkmetinio pa
saulio lietuvių sąskrydį, kurio 
centre būtų mūsų jaunimas. Tai 
ir bus Pasaulio Lietuvių dienos 
Kanadoje — mūsų atžalyno 
šventė.

— Didelėse tautinėse demons
tracijose, be pasirinktų užmojų 
gero atlikimo, yra įdomūs ir skai
čiai: kiek laukiame chorų? Ar 
pasirodys vaikų chorai? Iš kokių 
kraštų bus choristai? Ar turėsi
me instrumentalistų orkestrą?

— Vėliausiomis žiniomis, užsi
registravo 40 chorų su 1027 dai
nininkais. Dalyvaus vaikų cho
ras. Choristų masė bus iš JAV ir

Aleksandras Vakselis

^Izeuefclro'S

♦
Pirmuoju išvežimo iš Lietuvos kitų septynių didžiųjų nuodėmių, 

•lotarpiu 1941 m. birželio mė-
vien vaikų buvo išvežta 6, 

W E jų ligi keturių metų am- 
kus 1,415, o 211 ligi vienerių 
^etų. Tie, kurie turi vaikus, gali 
įprasti, ką reiškia būti uždary- 

su vaikais tvankiame vago- 
kur jokios pagalbos sergan

čiu negalima gauti. Ir paskui'

kaip pavydas, godumas, tingėji
mas ar persivaiŠinimas, būtų ir 
užmiršimas kenčiančiųjų. Ne
užmiršti reikalauja ne tik tai, 
kad toks pat likimas galėjo ištikti 
ir mus, bet ir Lietuvos istorijos 
mozaika su degančiais nevystan
čio skausmo brangakmeniais.

Al. B.

PROTESTAI DĖL ORLOVO NUTEISIMO
3P^u<ia skelbia griežtus 

viso pasaulio apie 
disidento Yuri Orlovo nutei- 

. sunkia kalėjimo bausme už 
; teisių gynybą Sovietų Są- 
JJgoje. Jungtinių Amerikos Vals- 
/pjy prezidentas Carteris, pažy- 

^^tųjų rūmų atstovas, yra 
susirūpinęs Maskvos teismo 

**<elbtu nuosprendžiu, šiuo nuo- 
j. ^žiū, toliau pažymėjo Baltų- 
lįc atstovas, yra akivaiz- 

budu iškreipiami visuoti- 
2*  Pripažinti tarptautiniai

kumentuose, kaip Visuotinė žmo
gaus teisių deklaracija, Jungtinių 
tautų deklaracija, nustatanti žmo
gaus politines ir pilietines teises, 
ir Helsinkio konferencijos baigia
masis aktas. Baltųjų rūmų atsto
vas, priminęs, jog Yuri Orlovas bu
vo nuteistas už dalyvavimą vadi
namoje “Helsinkio grupėje**,  pa
reiškė, kad Helsinkio konferencijo
je dalyvavusių valstybių vyriausy
bės turėtų paremti, o ne represinė
mis priemonėmis slopinti pavienių 
asmenų ar asmenų grupių, veiklą 
už Helsinkio nutarimų įgyvendini
mą. Amerikiečių delegacijos Bel
grado konferencijoje pirmininkas,

Romanas
ALĖ ROTA
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Jos Alfredas! Po pilvoto, senstelėjusio pirklio lauk

tas princas, jos išsvajotas aukštas ir tamsiaplaukis 
vyras, jos draugas naujose šalyse, jos draugas ir bal
tos, sočios duonos uždirbę jas... Visa tai buvo svajota, 
tikėtasi... Tai ji pati buvo naivi: egzotiškumais, ger
būviu, tolimais miražais patikėjusi...

Ir, vis tik, tada jis buvo žavingas. Gamtoj, “Goerli- 
tzo parke. Puikus išvaizda, ir savo staigiu atvirumu, ir 
tolimo krašto spalvingu nupiešimu, ir būsimo gyveni
mo sapnais...

Jai tada regėjos, kad sapnavo gražų sapną. Iš to 
sapno atsibudo po metų. Amerikoj.

Vasara tvinko karščiu, parko medžių žaluma buvo 
apsunkusi dulkėmis, karo paliktais suodžiais, o tą ypa
tingą vasarą — ir jaunų pasivaikščiojančių atdū- 
siais... Goerlitzo parke. Rodos, buvo liepos pabaiga. Ji 
buvo gavusi darbo vasarinėj valgykloj, kur ant tera
sos stogo sviro sunkūs vijokliai, aplink suposi žydintys 

, krūmai. Kvepėjo anemonai, permušdami dulkių ir suo
džių aitrumą. Jauna mergaitė, pati žydinti, nebematė 
taip ryškių karo griuvėsių. Marguojančioj minioj mai
šėsi jauni vyrai, uniformuoti, nepaprasti, — iš tolimų 
šalių. Karas buvo tikrai pasibaigęs. Po rusų okupacijos 
baisumų jos Silezijoje buvo sugrįžusi bent paviršutinė 
ramybė. Karinė administracija buvo aptvarkiusi savo

Kanados, mažesni dainininkų 
skaičiai bus iš Australijos ir Pie
tų Amerikos. Dalyvaus apie 70 
kanklininkų.

— Jeigu Jums yra žinoma, 
kas bus svarstoma Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seime, 
kuo skirsis dabartinės dainų šven
tės repertuaras nuo praėjusių 
švenčių repertuarų ir kokiais 
žaidimais pasirodys mūsų spor
tininkai?

— PLB seimo svarstybų pro
grama apims lituanistinį švieti
mą ir auklėjimą; kultūrinę veiklą 
ir kultūrinius ryšius tarp išeivi
jos lietuvių, okupuotos Lietuvos 
reikalus ir jos laisvinimo darbus; 
išeivijos jaunimo reikalus ir bene 
svarbiausia — lėšų reikalai.

Apie Dainų šventės reperiu-1 
arą negalėčiau nieko pasakyti. 
Manau šį klausimą atsakys V. 
Verikaitis savo radijo pasikalbė
jime.

Pasaulio Lietuvių sporto žai 
dynių programa jau galutinai su
daryta. PLSŽ programa susidės iš 
krepšinio, stalo teniso, lauko te
niso, lengvosios atletikos, tinkli
nio, šachmatų, šaudymo, plau
kymo, golfo, futbolo. Taigi bus 
varžomasi dešimtyje sporto šakų, 
įvairiose pajėgumo klasėse. PLSŽ 
prasidės birželio 26 d. 9 vai. ryto 
ir baigsis liepos 3 d. futbolo fina
linėm rungtynėm. Oficialus PLSŽ 
atidarymas birželio 29 d. 7:30 vai. 
vak.

— Yra žinoma, kad sąmata 
siekia 160,000 dol. Kokia kvota 
yra paskirta JAV? Ar yra vilčių, 
paskirtą sumą sutelkti ir kokiu 
būdu?

— JAV lietuviai, paremdami 
Kanados lietuvių . didžiules pa
stangas, turėtų sutelkti 50,000 dol. 
Pasaulio Lietuvių dienų komite
tas JAV (šituo vardu jis buvo 
JAV LV centro valdybos pašauk
tas į gyvenimą), jei neturėtų vil
čių minėtos sumos sutelkti, ne
būtų ėmęsis Šio didelio darbo. 
Tikėdami JAV lietuvių gera va
lia ir niekados nesusvyravusiu lie
tuviškų reikalų giliu supratimu, 
esame įsitikinę, kad surinksime 
nemažą sumą. Jau šiandieną ka
soje turime labai arti 10,000 dol. 
Išsiuntinėjome daugiau 35,000 
laiškų ir pasklęidėme 1000 aukų 
lapų, tai turėtų padėti šiai rinklia
vai. Šia proga reikia pasakyti, kad 
JAV LB apylinkėms uždėta kvo
ta yra tik 25,930 dol. skirtumą — 

124,07 dol. reikės gauti iš JAV i 
■ lietuvių organizacijų ir tų, ku
rių LB aukų rinkėjai nepasieks.

—Jūs be piniginių rūpesčių, 
plačiu mastu esate užsimojęs pra
vesti iškilmių išgarsinimą. Kaip

Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė pokalby su LB krašto valdybos 
vicepirm. M. Jakaičiu Lietuvių Bendruomenės V i d. Vakarų apygardos 
suvažiavime . Nuotr. P. Maletos

lietuvių darbų finansuotojais. 
Tie, kurių darbus mes išėjome su 
nuoširdumu paremti, didelio en
tuziazmo nerodo bent moraliai 
mums padėti. Iš kitos pusės, dide
lė padėka priklauso JAV LB kraš
to valdybos pirmininkui, kuris 
mūsų darbus visokeriopai remia 
ir daro viską, kad užbrėžtas tiks
las būtų pasiektas.
Pasinaudodamas šia proga, no- 

rįu PLD komiteto JAV vardu pa
dėkoti visiems tiems geros valios 
lietuviams, kurie į mūsų kreipi
mąsi skubos keliu atsiliepė. Iš 
Iš anksto dėkoj artie visiems, kurie 
nespėjo savo čekio pasiųsti, bet 
pasiųs^ Laiko labai mažai li
ko, ' maloniai prašome paskubėti, 
— baigė pokalbį A. Vakselis. Pas. 
Liet, dienų JAV komiteto pirmi
ninkas.

Jums šis darbas sekasi ir kokios 
struktūros yra jūsų vadovauja
mas komitetas?

— Sudarant PLD komitetą JAV 
pirmoje eilėje rūpėjo, kad jis būtų 
nudarytas iš galimai jaunesnių 
žmonių, reprezentuojančių kuo 
platesnį pažiūrų spektrą. Tai 
pasisekė padaryti. Jis savo darb
štumu ir energija pralenkė dau
gelį iki šiol buvusių. Antras, la 
bai svarbus momentas PLD gar
sinime buvo sudarymas kuo pla
tesnio garbės narių JAV sudė
ties. Nesuklysiu pasakęs, kad PLD 
JAV garbės nariai — jų yra 30 — 
apima visas didžiąsias lietuvių or
ganizacijas JAV. Šie abu minėti 
veiksniai Pasaulio Lietuvių die
nas visuotinai išgarsino, beveik’ 
kiekvienas JAV lietuvis turėtų 
jaustis esąs atstovaujamas per 
aukščiau minėtus atstovus. Už- 
angažavome radijo stotis ir mums 
prieinamą spaudą garsinti PLD.

Sprendžiant iš žinių, gautų 
iš įvairių miestų, PLD reikalas 
yra gyvų lietuviškų jėgų pilnai 
suprastas, žinoma, ir konkretūs į 
atsiliepimai čekių forma tai palių- Paneigiant Dievą, drauge yru 

| pažeminimas ir ŽmogUS — Die- 
( vo kūrinys. Tai pažymėjo Po
piežius Paulius VI-sis, pri
imdamas Zambijos ambasado
rės prie Apaštalų Sosto skiria
muosius raštus. Tikintieji, pri
pažindami Dievą kaip visos žmo
nijos kūrėją, kalbėjo Paulius 
VI, nuosekliai kovoja prieš ne
teisingumą ir rasizmą, žinodami, 
jog visi žmonės yra Dievo vai
kai ir tarp savęs broliai. Kas 
nepažįsta Dievo arba Dievą pa
neigia, tas nejaučia įgimtos 
.pareigos gerbti ir mylėti žmo
gų, kaip savo artimą, ir ap
saugoti jo orumą. Šią skaudžią 
tiesą paliudija Dievą paneigian
čios visuomeninės santvarkos, 
kuriose žmogui yra atima-ma 
jam priklausanti pirmaujanti 
vieta.

dija. Mus pasiekusi informacija 
apie lietuvių suorganizuotas di
deles ekskursijas į PLD, atrodo, 
parodo garsinimų sėkmingu
mą. Reikia pasidžiaugti, kad < 
Pennsylvanijos “pamirštieji lie
tuviai” reiškia didelį susidomėji
mą PLD.

— Paprastai juo didesni yra 
užmojai, juo daugiau sutinka 
kliūčių. Kokios yra didžiausios 
jums žinomos, dabartinės bė
dos?

— Didžiausia būtų bėda, jai 
į PLD Kanadoje nesuvažiuotų 
bent 15 — 20,000 lietuvių, o dar 
blogiau būtų, jei nepasisektų su
telkti 50,000 dol. Tai būtų smū
gis Amerikos lietuvių prestižui, 
nes laisvojo pasaulio lietuviai yra 
nuo senų laikų įpratę matyti 
mus amerikiečius vvisų didžiųjų

ir šūvių aidais, su pergalių būgnais...
Pralaimėjusių vokiečių liūdesio banga netrukus 

buvo apslopinta naujais gyvenimo reiškiniais, kova už 
būvį, darbų medžiokle, tolimų kraštų pagalbos viltimis.

Palikę sveikieji, karo per daug žiauriai nepaliesti, 
negalėjo nesidžiaugti vasaros grožiu, kad ir parklup
dytoji prislėgtoje jos gimtinėj — Silezijoj.

Darbo pertraukų metu su drauge jos išeidavo į 
parką. Vaikščiodamos. atsikvėpdavo, pailsėdavo. Be- 
vaikštinėjant tada jas užkalbino jaunas vyras, klaus
damas krypties į jo užsirašytą gatvę. Jos parodė, pa
lydėjo. Kodėl ne? Mandagus, malonus prakeleivis. Ame
rikietis! Iš mokyklos ir iš susitikimų su kariais darbe, 
jos jau gerokai orientavosi, angliškai rezgė sakinius... 
O, kaip jam patiko mergaičių patarnavimas! Sužavė
jo! Jis — tik pravažiuojantis karys, labai trumpam, 
atsitiktinai, su specialiu leidimu. (Ar tai ne jos, Mari
anne, likimai?)

Jis buvo dėkingas ir mandagus: pakvietė jas va
karienei. Kodėl ne? Kad ir nepažįstamas, bet su drau
ge, — kas čia tokio? Taip ji aiškinosi mamai, kuri bud
ria akim sekė mergaitės žingsnius.

Alfredas vadino jas vardais; taip amerikiečiai įpra- Į 
tę, — jis paaiškino pačioje pradžioje. Marianne šir
delę gnybtelėjo pavydas: jis daugiau dėmesio kreipė į 
jos draugę. Jis kartojo anos vardą — Zuzanna, — gir- į 
di, jis turėjęs mergaitę, vardu Susie; tai juk tas pats. I 
Jis užsirašė abiejų adresus; grįždamas, jei užteksią 
laiko, vėl pakviesiąs abi vakarienės, gal ir lauktuvių 
joms atvešiąs...

Ir, kai grįžo, pakvietė tik ją. Zuzanna vėliau bai
siai ant jos supyko, kad klasta paviliojusi vaikiną... 
Marianne niekaip negalėjo išsiteisinti, kad nežinia kodėl 
pas ją teužėjo, tik dviems vakarienę užsakė, Zuzanos----------.---------------------- — —------------------------------ it''-*'

vyrus; jaunoms merginoms nebereikėjo užsirakinti, i vardo net nebepaminėjo, kai jos vardą ir pavardę gerai 
Blėptis ant aukšto arba rūsiuose. Girtų siautėjimai, ■ atsiminė, net parke taką atpažino, kur jie buvo pirmą- 
merginų klyksmas buvo nutilęs su paskutinių bombų kart susitikę, net vasaros kavinės, kur ji dirbo, vardą

ŽMOGAUS ORUMAS
Žmogaus orumas kyla iš pa

ties Dievo, nes žmogus yra su
kurtas pagal Dievo paveikslą.

žinojo.
(Ar gi netikėtum likimu?)
Ir, kai trečią kartą Goerlitz aplankė, jau nusivežė 

ją į tą didelę, puošnią krautuvę ieškoti žiedų...
Jungtuvinių žiedų (jam patinkamų) nerado; daug 

vėliau jis prisipažino, kad neturėjęs pakankamai pi
nigų...

Bet jos širdelė jau buvo keliais žiedais apjuosta..*-  
Susituokė ir be žiedo, svajodama apie pažadėtą Ame
rikoj. Su didelio deimanto akim...

Marianne šypsojosi tamsoj be kartėlio, be ironijos. 
Brilianto ar deimanto, nei žiedo, žinoma, ji niekados 
negavo. Bet tai buvo visiškai nesvarbu.------- r —

Ji įsiklausė. Taip, kažkas čiuža apie duris. Tai Alf- 
das pareina, kas kitas? Juk ji liepė Bob palikti raktą, 
gautą'iš brolio, kaip jis sakė. Raktas guli dabar ant 
stalelio. Reikės jį įleisti.

Triukšmas nesiliovė, šlamesys, silpnas dunksėji
mas į duris, vėl šlamesys ir brūžinįmas, lyg kam slys- 
ant siena. Marianne klausėsi nejudėdama. Kažkur to
liau girdėjosi šlubčiojanti ansamblinė muzika; tikriau
siai, tai hipiai to namelio, kur įsispraudęs tarp apart- 
mentų; jie susimeta garažėly ir liurlina, ir maigo už
gulę dūdas ir drebina būgnus bei metalines lėkštes. 
Muzika pagirgždėdavo, pasivoliodavo nakties tyloj ir 
apie antrą ištirpdavo.

Šlamėjimas už durų iš naujo palietė Marianne 
klausą. Vienu metu stipriau subarbeno į medį, paskui 
girgžtelėjo durų rankena. Marianne labai iš lėto kėlėsi. 
Ją traukė atgal lova, akių vokai lipniai krito žemyn. 
Ir atėjo mintis: kad taip galėtų visiškai nesikelti. Ir 
neįleisti ir viską užmiršt, kas buvo... Tuo laiku vėl 
dunkstelėjo hipių būgnai, lyg sušukdami, — Ne! Ir ji 
šoko iš lovos, šviesos nedegė. Lyg susigėdusi savo 
minčių, lyg bijodama Šviesa gadinti akis; be to, nebu
vo tikra, ar tai Alfredas.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. birželio mėn. 8 d.

1
1978 m. gegužės 21-22 dienomis Detroite iš Los Angeles lankėsi Lietu
vių dramos sambūris. Ta proga gegužės 23 d. aplankė Lietuvių kamba
rį Waynd Statė universitete. Iš kairės: sambūrio režisierė Dalila Mac- 
kialienė, Inga Tumiene, Ema Dovydaitienė ir Lietuvių Kambario Vice
pirmininkė Stefanija Kaunelienė. Stovi komiteto p-kas Jurgis Mikaila, 
Viltis Jatulienė, dail. Vytautas Jonynas, Vincas Dovydaitis, Danutė 
Barauskaitė, komiteto sekretorius Vincas Tamošiūnas

Nuotr. Kazio Sragausko

I grįžo su laimikiu. Dovanų buvo' me universitete studijuojančius 
•įvairių ir vertingų. Išdalinus do- lietuvių studentus. Jei tas bus at- 
vanas, kuopos pirm. Alfa Šukys siekta, -būtų labai gražu ir gera, 
padėkojo svečiams už gausų atsi- Komiteto pirmininkas J. Mikai- 
lankymą ir pakvietė atvykti į jo
nines, kurios bus švenčiamos bir
želio 24 d. Atvykusieji, kurie ne
norės važiuoti namo, galės per
nakvoti stovykloje ir ant rytojaus 
birželio 25 d. dalyvauti šaulių 
•ruošiamame piknike. Jis čia pa
skaitė ir geradarius, kurie stovyk
los atidarymo proga ją parėmė 
pinigais ir suaukojo 195 dol.
Kuopos kultūros reikalų ir mote
rų sekcijos vadovė A. Šukienė (pa
dėkojo šios Šventės darbuotojams 
vyrams: A Gėsiui, P. Bukšniui ir 
V. Rinkevičiui ir moterims: Bukš- 
nienei, Lelienei, Kašelienei, Kin- 
čienei, 'Kimoerauskienei, Karlie
nei ir visiems kitiems kuo nors 
prie šio atidarymo prisidėjusiems. I 

A. Gr.

la visus komiteto narius pakvietė 
atvykti birželio 9 d. 6 v.v. į lietu
vių kambarį bendrai nuotraukai. 
Posėdyje be minėtų dar dalyva
vo vicepirm. J. Baublys, V. Urbo
nas, A. Sukauskas, A. Grinius.

A. Gr.

MISCELLANEOUS EEAL ĖST ATE HELP VYANTED VYRAJ

DETROITO ŽINIOS

seimos šventė
DAINAVOJE

Detroito ateitininkų šeimos 
i šventė bus Dainavoje sekantį sek- 
j madienį, birželio 11d. Mišios 11 
' vai. Visi ateitininkai ir jų drau
gai kviečiami dalyvauti.

Rengėjai

“Turėti širdį — tai viskas” (M. 
Proust). šių žodžių teisingumą pra
dedame suprasti, kai skausme ten
ka mums laimė kito žmogaus ge
ros širdies patirti. Tada mums. 
virsta gyva tikrove ir toji tiesa, i 
kad širdis gydoma tik širdimi. Ge-' 
ros širdies reikia visiems, su ku
riais susiduriame gyvenime. Ir to
dėl F. Mauriac įspėjo tikinčiuosius, 
kad “dieną, kurią mes nedegsime 
meile, daugelis išmirs iš šalčio”. 
Jis galvojo apie tai, kad religinė 
tiesa dažniausiai įžengia ir apsigy
vena svyruojančių širdyse, kai at
siranda tikintysis, kuris savo skel
biamai tiesai išugdęs meilės spar
nus, padaro ją daugeliui primtines- 
ne.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiii

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

rel 376-1882 arba 376-5996
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PAREIŠKIMAS(Atkelta iš 2 psL)

Sportininkai Detroite bus iki
■liepos *22  dt, šeštadienio 9 - 1Q centro, į kurį šiuo 
vai. tryto. Čia būdami jie žais su 
Detroito “Kovu*?  vyrų įr jaunių 
krepšinį, tinklinį, golfą, o gal ir 
šachmatus. Liepos 21 d., šešta
dienį vakare bus šokiai. Taipgi 
jie apžiūrinės General Motors ir 
Fordo fabrikus, Greenfield vil
iūge, 'Renessance 'Center ir kt. 
Smulkią jų darbotvarkę sudarys 
anksčiau minėtas komitetas. Y- 
pač entuziastingai sportininkų 
laukia Detroito skautės, kurios 
dar taip neseniai pačios stovykla
vo Australijoje.

LIETUVIŲ KAMBARIUI 
ĮRENGTI KOMITETO 

POSĖDIS

Alf. Grauslys

— Tau nereikia pelnyti moti
nos meilės. Tau reikia pelnyti 
jos iš tėvo. Jis ypatingesnis.

Robert Frost

''HiriiiiiifiiinillillllllllliifiniililIlHimu
M. A. Š I M K U S

VOTARY PUBLIC 
INCOMB TAS STCRVlOfc 

4ZAO So. Maplewoo<L tel. 254-7 
Taip pat daromi VERTIMAI 
ŪMINIU Iškvietimai, pildom1 
PTT.TETTBBS PRAŠYMAI l» 

kitokie blankai
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PAOKAGE EiPRESS AGENCV

MARIJA NOREIKIENF.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšier 

prekės. Maistas iš Europos sandėlių. 
2608 W. 69 St, Chicago, m. 80829 

TEL. — WA 5-2787
lllllllllllllllllllllllllllllllIUlilllUIIUIIUIII

Rimtas Namų 
Pardavimas

7 kamb. namas. Kabinetinė virtuvė. 
Nauji porčiai, stogas ir elektra. Ap
sauga nuo potvynio. Geležinė tvora. 
Platus sklypas. Daug priedų. Tuoj ga
lite užimti. Marųuette Pke. $16,000.00.

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

Modemus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette Par
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00.

4 vienetų mūras Ir garažas. Mar- 
ųuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800.

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Esfate
2625 West 7Isf Street

Tel. 731-7200 ar 737-0034

PRESSMAN
Full or part time. 

To run MGD, Web.

Tel. — 839*2772

TOOL AND DIE
Experlenced- surface Grlnder baai 
needed full time, wiil consJder part 

• time. Mušt be famlllar w|th cloit 
tolerance tool room Grinding. > 
Good pay, paid penslon plan, pald 
hospltallzatlpn, overtlme.

Call for appointment 442-6001
LOTT TOOL & DIE COMPANY 

Lyons, lllinois

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingas vyras pakuoti prekes 
krautuvėje. Dirbti pilną ar daliną lai. 
ką. Turi kalbėt nors kiek angliškai. 
Taip pat reikalinga angliškai kalbanti 
pardavėja religinių daiktų parduoto
je. Kreiptis —

WATRA CHURCH GOODS C0.

i

Vasario 16 minėjimas
Apylinkės valdyba nutarė po 

visų darbų ir švenčių liepos mėn. 
26 d., trečiadienį 7:30 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos kultūros centre 
Šaukti valdybos posėdį Vasario 
16 minėjimo reikalams aptarti, 
kad įvykdžius JAV LB Detroito a- 
pylinkės metinio susirinkimo nu
tarimą bendram minėjimui su 
Detroito Lietuvių organizacijų 
centru ruošti, kuriam aukos bū
tų renkamos pagal aukotojo lais
vo apsisprendimo valią Vlikui, 
Altai ar ‘Lietuvių bendruomenei.

Vytautas Katkus

2846-43-50 W. Cermak Rd.

TYPIST-CLERK

i

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus U 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto 
dimai ir pilna apdrauda

Tel. — WA 5-8063

Parduodamas didelis žieminis na
mas Union Pier, Michigan

Skambint 312—025-7243

Mūrinis — 20 metų. 3 miegami ir 
valgomasis. Įrengtas sausas rūsys. 
Centr. vėsinimas. Marųuette Pke. už 
Kedzie.

Chicago, DlinoLs
lei-Detroito Lietuvių Organizacijų 

metu įeina 
25 organizacijos, 1978 m. balan
džio 8 dieną metiniame organiza
cijų susirinkime, aptariant san
tykius su L.B. 'Detroito apylinke, 
su pasitenkinimu buvo konstatuo
ta, kad su L. B. Detroito apylin
ke, pirmininkaujant Jaunučiui 
Gilvydžiui ir Alfonsui Juškai san
tykiai ir bendradarbiavimas buvo 
itin darnus. Įsteigus Detroite L.B. 
centrinę apylinkę dėl jos vadovy
bės neapdairios ir norinčios domi
nuoti veiklos Detroito lietuvių 
tarpe sukeltas nerimas ir susiskal
dymas. ’DLOC atstovų susirinki-; 
mas vienbalsiai nutarė į šią LB 
Detroito centrinės apylinkės nei
giamą veiklą atkreipti lietuvių 
dėmesį, paskelbiant spaudoje.

Detroito Lietuvių Organizacijų 
centro valdyba

PILĖNŲ STOVYKLOS VASA
ROS SEZONO ATIDARYMAS

Birželio 3 d. į Jūrų Švyturio 
šaulių kuopos Pilėnų stovyklos 
vasaros sezono atidarym4, esant 
gražiai dienai, atvyko daug sve
čių. 'Dvi ilgiausios eilės automo
bilių stovėjo stovyklos aikštėje. 
Kiek žmonių buvo niekas neskai
čiavo. Švyturietės visus meiliai su
tiko ir pavaišino. Šauliai turėjo 
labai turtingą suaukotų dovanų 
stalą ir daug kas iš svečių namo' kambario priežiūrai kviesti šia-

i

A. GRIGAITIS PENSININKAS

Birželio '1 d. šv. Antano para
pijos kavinėje įvyko Wayne vai. 
universitete lietuvių kambariui į- 
rengti komiteto posėdis. Posėdį 
pradėjęs pirm. J. Mikaila pakvie
tė susikaupimu pagerbti neseniai 
mirusį komiteto sekretorių Marty 
ną Stonį. Sekretoriaus vietai u- 
žimtį vienbalsiai išrinktas V. Ta
mošiūnas. Nors kambario atida
rymas ir įvyko vasario 16 d., bet 
kambario įrengimo visi darbai 
tuo’ laiku dar-nebuvo (pilnai už
baigti. Kambario kasos piniginį
stovį ir apie dar reikalingus at-' 
likti darbus papasakojo J. Mikai- j 
la. Iš pateiktų duomenų atrodo, | 
kad pinigų atliktiems ir dar pil
domiems darbams atlikti užteks. 
Taip kambarys gražus ir visi ku
rie jį pamato jjio žavisi. Kamba
riui reikalingi ir baldai. O jiems 
įsigyti ir pinigai. Komitetas lau
kia šiam reikalui aukų. Jei mes 
įniošėme gražiausią kambarį, ne
pagailėkime pinigų ir baldams.

Vicepirmininkė S. Kaunelienė 
pranešė, kad universitete įreng
to rumunų kambario atidarymas 
įvyks birželio 8 d. 7 vai. vak. Tą 
dieną jis bus galima apžiūrėti. 
Vengrų kambario atidarymas į- 
vyks birželio 16 d.

S. 'Kaunelienė pasiūlė lietuvių

DĖMESIO
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DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ 
PASAULIAI

Burkus

BILLER

j.

Pavadinta 
ižaireižlrimą •. 
miestai, kurių 
angelai ir žmonės, o antrąjį tie, 
kurie yra blogi”. Knyga parašyta 
lengvu stiliumi ir joje svarstomos 
populiarios šių dienų žmonių, tau
tų ir dvasių problemos. 444 pusi., 
kaina bu persiuntimu $8.90.

Užsakymus siųsti • Drangas. 
4545 W. 63rd St, Chicago, m. 60629

iimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 
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Ką tik išėjo Iš spaudos
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje

TRYS DRAMOS

pagal šv. Augustino 
Du priešingų siekių 

“vieną sudaro gerieji

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojama 

visų rūšių grindis.
4. BUBNYS — Tel. RE 7-6irv

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, UL 60632, telef. 927-5980

TELEVIZIJOS
4xxlTOtoa n PaprtuiUM Radl>»

Stereo ir Oro Vėsintuvu 
Pardavimas Ir Taisymai

MIGLINAS TV
2346 W «9th St, tol 776-Uh*

Mūrinis 3 butai. Namas 20 metų 
Arti 72-as ir Sacramento.

Mūrinis — 4 butai. Marųuette Par
ke už Califomia į vakarus.

BROKERIS P. 2UMBAKIS
TeL — PR 8-6916

Hot Springs, Arka/nsas, parduoda
mas mūr. namas miesto rajone. 6 
kamb. (3 miegami), 2 vonios. La
bai privatus. Prie krautuyių ir au
tobusų. Skambint 501—623-5396

Palatine, III. rfunting Ridge — prie 
ežerėlio didelis sklypas, 4 miegamų-I 
jų namas, atskiras valgomasis, par
ketas ir kilimai, pagal užsakymą da
rytos užuolaidos. Miegamųjų ir šei
mos kamb. langai į ežero pusę. 5 mi
nutės nuo stoties, Northwestem ligo
ninės ir Harper Coliege. $140,000.00. 
Tel. 358-3909

It you type 50 WPM and are dėtai! 
oriented and can assume responsibi- 
lities, We have an Opportunity for the 
Right Giri.

Our Company is located in the Loop 
Near Public Transportation. We cu 
offer you an excellent starting salary 
and bentfits package.

For mterview call 227-2700

AABBITT ADHESIVES, INA 

2403 N. Oakley Avenue 

Chicago, lllinois

HELP WANTED — MOTERIS

Detroitiečiams gerai pažįsta- į 
mas Albinas Grigaitis, išdirbęs 
Fordo kompanijoje elektriko pa
reigose 25 metus, šiomis dieno
mis (pasitraukė į ankstyvą, bet už
tarnautą poilsį - pensiją. Tą die
ną jam buvo dvigubas džiaugs
mas, nes galėjo galutinai apsigy
venti, praėjusiais melais pastaty
tuose naujuose namuose, prie pat 
Dainavos stovyklavietės, Man- 
chesteryje.

A. Grigaitis yra aktyvus, visur 
ji matome lietuvių susibūrimuose, 
priklauso visai eilei organizacijų. 
Nesvetima jam ir visuomeninėj 
veikla. Eilę metų buvo Lietuvių 
namų sekretorius, Tautinės sąfun-1 
gos Detroito skyriaus pirminin- ' 
kas ir treius metus sekretoriavo į 
Dariaus ir Girėno klube.

Jo dnaugai iš Det
roito apylinkės nutarė jį pasvei-i 
kinti ir iškilmingai palydėti į| 
pensininkų gretas. Gegužės 28 d. 
į jo namus suvažiavo 40 jo drau
gų, buvo pasakyta visa eilė kal
bų, sugiedota ilgiausių metų ir į- 
•teiktos dovanos. Jo žmona Salo- j 
rneja Grigaitienė svečius priėmė 
su nuoširdžiu lietuvišku vaišin
gumu. Po vaišių, svečiai lauke 
susibūrę medžių- pavėsyje, ilgai 
dar dainavo gražias lietuviškas 
dainas.

Be svečių jį nuoširdžiai pasvei
kino duktė Regina ir žentas Ša
rūnas Mi n gėlos ir jų vaikučiai ‘ 
Audronė ir Mindaugas. Pastarieji *. 
ypatingai džiaugėsi, jog dabar se-1 
nelis turės daugiau laiko su jais! 
pažaisti ir Dainavos Spyglyje su 
jais maudytis.

Linkiu mielam bičiuliui ilgai 
džiaugtis užtarnautu poilsiu.

VI. Selenis

Tauriam lietuviui, Sibiro kankiniui

A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI miras, 
jo žmonai ELENAI, dukrai DAiLTiAT žentui Dr. KAZIUI 
BOBELIUI, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui ir jo 
šeimai gilią užuojautą reiškia

St. Petersburgo, Fla., ALT’o Skyriaus
Valdyba

i

Mielam mūsų geradariui

A. + A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus, 
jo žmonai AI JENAI, dukteriai DALIAI, žentui dr. KAZIUI 
BOBELIUI, sūnums, dr. ALGIRDUI ir inž. KĘSTUČIUI su 
šeimomis reiškiame nuolširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Rožė ir Alfonsas Plepiai
Dalia ir Rimas Plepiai

A.f A PETRAS LĖLYS
Gyveno 16107 Arcade Ava, Cleveland, Ohio 44110.
Mirė 1978 m. gegužės mėn. 24 d., 10 vai. vakare Hillcrest li

goninėje, Clevelande.
Gimęs Lietuvoje 1912 metais rugpjūčio mėn. 10 d. Skaistgirių 

kaime, Pušaloto valsč., Panevėžio apskr.
Liko dideliame nuliūdime Lietuvoje žmona Adelė Keibaitė-Le- 

lienė, duktė Birutė Lelaitė-Daunoravičienė su vyru Edvardu Ir anū
kai Vitalija ir Skirmantas. Amerikoje švogeris Vladas Keiba ir Ka
nadoje Vita Keibaitė-Radžiuvienė su šeima.

Palaidotas 1978 m. gegužės mėn. 30 d. iš šv. Jurgio lietuvių 
parapijos > bažnyčios Rochesteryje, N. Y. Holy Sepulchre kapinėse 
pietinėje sekcijoje Nr. 30, sklypas Nr. 528.

VLADAS KEIBA

1. RŪTELĖ, 4 v. drama
2. SAULĖS RŪMAI, 4 v. dra

ma
3. ŽMOGUS IR TILTAI, 3 v.

drama
Rinkinys dedikuotas nepri

klausomybės 60 m. sukakčiai 
paminėti.

Kaina su persiuntimu
Užsisakyti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629 
lllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllp

PLUM BING
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro.

SERAPINAS — 636-2960

$6.55 I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin
I - 20% — 30% pigiau mokėsite
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus

FRANK 2AP0LIS 
t208K West 95th Streei 

f'Mrasn, minotR
Telef. GA 4-8CM '

ailiilIIIIIIIiiiiiiiiililItiHliilllllllliiIltlllIi-

MARQUETTE PARK
25 metų 6 kamb. mūr. (Georgian). 

Platus sklypas. Gazu šildymas su 
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo I 
$34,900l

Geras investavimas. 3-jų aukštų 
mūr. Modemus ofisas (įstaigos nuo
mininkas sutinka pasirašyti sutartį) 
ir. 2 butai — 6 ir 5 kamb. Žema kaina.

BUTU NIMMHAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas
Draudimai — Income Tas

Notariatas — Vertiniai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — 778-2233

Call

COOK WANTED
Southside monastery. 

Salary open.

Father Tyma 925-660D

M( 
L

Reikalinga lietuvė moteris leng
vam namų ruošos darbui ir pri
žiūrėti invalidą vyrą ir jo seny
vo amžiaus žmoną. Gyventi vietoj 
— kambarys, išlaikymas ir atly
ginimas. Skambint po 7 vai. vai- 
telef. — 434-4094.

COOKS, HOUSEKEEPERS
ANO NURSES AIDĖS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIIIIIIIIIII

ATEITININKŲ KELIU
(1911 - 1927 - 1977)

ŽMONĖS — LAIKAI — DARBAI 

Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų 
pos Fondo lėšomis 1977 m. 
pusi.

Kaina su persiuntimu $2.30. 
sakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 68rd St.
Chicago, DL 60629

'imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sal-
216

Už-

RADIO PROGRAMA
★

progrb 
Stotie.1 

WNSR, 1360 banga, veikia sekma 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa 
saulinių. žinių santrauką ir komen 
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šią programą veda Stepo 
nas Ir Valentiną Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis 1 Baltlc Florist> 
- gėlių bei dovanų krautuve 50? 
E. Broadvay, So Boston, Mas*  
02127. Telefonas 268 0489 Ten pa' 
gaunamas dienraštis “Draugas“ Ir 
rasite dideli pasirinkimą lietuvišku 
knygų

Seniausia Lietuvių Radio 
ma Naujoj Anglijoj iš

įvairių prekių pasirinktmaa nebran
giai iš mūsŲ aandSUo.

COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
5333 8. Halsted St., Chicago, III. 0000b 

2501 W. ODth 8t.. Chicago. UI- 0002®
Telef.: M5-2737 — 254-3320

Vytaataa Valaotinn-

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 
noe yra visiems prieinamos
„■ji- _^cr_ . -----------■

Mūrinis. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke.

Mūrinis bungalow. 12 metų. Sva
rus. Brighton Parke.

2 po 5 kamb. mūrinis. Gražiai at- 
atrodo. Marųuette Parke.

ŠIMAITIS RE A LT Y
Insurance — Income Tax

2951 W. 63rdSt., 436-7878

NORI PIRKTI

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Spotless — 2 bedroom plūs dining 
room. 58th & Whipple. $250.00 plūs 
utilities. Call evenings 389-6408

Išnuom. 2 kamb. butas skiepe, su 
virtuve. Atskiras įėjimas.

Skambinti 839-1784

IŠNUOM. 3 kamb. butelis rūsyje. 
Moderniai įrengtas. Pilnai balduo- 
tas. Visas butas su kilimais. At
skiras jėjimas. Vienam asmeniui.

Skambint 778-2922

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas (2 
mieg.) Marųuette Pke. Plyta ir šal
dytuvas. 185 dol. mėn. 7249 S. Camp- 
bell Avė. TeL 7764180

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte. Clceroje.

Skambint — 656-7923

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
“Oriental” kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334

HKT.P WANTED __  MOTERYS

CLEANING WOMEN
Full time or part time for execu- 
tive offlce building in Oak Brook 
evenings. Monday thru Friday.

Mature and & reliable women only.

PLEASE CALL — 595-8222 
9:00 A-M. to 6:00 P AL

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge”.

For new modem Nursing
Home. 

Ali shifts.
Full or part time.

Tel. - 960-2026
SEWING MAGMINE OPERS.

WTLL TRAIN

lor Single & Double Needle. Excellent 
working conditions & Co. Benefits- 
Air-Conditioned.

NU-ZIP DEE INC.
96 Crossen Rd., Eik Grove Village

Tel. 437-0980

VVb have an immediate openuig 
for a full charge bookkeeper to 
handle payables receiveabies, pay*  
roll and payroll taxes. Excell s* ’ 
lary and benefits. Individual pro- 
fit sharing and full paid hospitali- 
zation.
For interview call 227-2700 

AABBITT ADHESIVES, INO.
2403 N. Oakley Arenu*  

Chicago, lllinois 
linini...... iiiiiiiiiiiiiin|n|»||IIIIIIIIH!!!!"'

Perskaitę “Draug*"  duokite 
jį kitiems pasiskaityti.



— Padarysi daugiau gero, jei- Į DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. birželio mėn. 8 d.
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MOSU KOLONIJOSE

MOTINOS DIENA

Gary -lituanistinė mokykla, 
|iip ir kiekvienais metais, spe- 

minėjimu pagerbė motinas 
0tinos dienos proga.

Mokiniai su mokytojais daly- 
įffo lietuviškose pamaldose už 
motinas. Po pamaldų mokyklos 
įėję vyko minėjimas, kurį savo 
įjįu pradėjo mokyklos vedėjas 
į Rudys. * Jds minėjimui ir va- 
įvavo. Mokiniai atliko eilėras- 
įjpynę —motinos garbei. Juos 
įruošė mok. Roma Dambraus- 
įjenė. Mok. St. Rudžiui vadovau
ji mokiniai padainavo tris dai-

Rita Tavaraitė

šiuo metu yra Gary kuopos val
dyboje. Sėkmės — Zitai, Lindai ir 
Ritai 1

krp.

E. Chicago, Indiana
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS

LB East Chicago, Ind., apylin
kės valdyba tragiškojo Birželio 
minėjimus —didžiuosius trėmi
mus minės birželio 11 vai. 10:30 
vai., tuoj po pamaldų, Sv. Pran
ciškaus par. salėje. Trumpą, tu-

riningą paskaitą skaitys PLB val
dybos vicepirm. Romas Kasparas.

Meninę programos dalį atliks, 
padainuodama momentui pritai
kytų dainų, ne tik mūsų apylinkė
je, bet jau ir Chicagoje gražiai 
pasirodžiusi menininkė Linda 
Ruzgaitė.

Minėjime yra pirmą kartą pasi
žadėję dalyvauti ir žymūs ame
rikiečiai, Valdybos pirmininkui 

I Broniui Ginčauskui • prašant, vie
tos dienraštis “Hammond Times” 
pažadėjo atsiųsti savo reporterį, 
o vietos radijo WGOB direktorius 
tars trumpą žodį ir paskiau per
duos 15 minučių programą anglų 
kalba iš juostelės, kurią prižadė
jo atsiųsti JAV LB vis. reik, tary
bos pirm. Aušra Mačiūlaitytė - 
Zerr.

Valdyba nuoširdžiai kviečia vi
sus geros valios lietuvius prisi
minti skaudžiąsias dienas ir daly
vauti minėjime, tuo parodant jau- 
nesnioms kartonfis, programos at
likėjams ir svečiams amerikie
čiams, kad mes prisimename sa
vo ištremtuosius, nukankintus 
ir kalėjimuose tebelaikomus savo 
tautiečius — tautos didvyrius.

S

TARŠA Iš ORO

Michigano ežeras nemažai 
taršos gauna iš oro, kuris prie 
miestų turi nemažai švino ir 
sieros priemaišų. Jų iš oro dau-i 
giau sukrinta į ežerą negu pri-

7-27« 

k INC, 
enue
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Linda Ruzgaitė

jas: Pas močiut'ę augau, Mane 
potiilė barė, ir Ačiū tau, mamy-' 
t Po to mokiniai pašoko kelis 
butinius šokius ir prisegė gėles 
noms salėje esančioms moti- 
Ais.
Pasibaigus meninei programai 

[- mokyklos motinų komitetas | 
j|Btiekė visiems pietus. Šiais me- 1 
jteis motinų komitetą sudaro: B i*  
Jute Ruzgienėj pirm., Irena Ma- 
'Senė, Milda Jagelienė ir Roma 
Dambrauskienė.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Gary lituanistinė mokykla savo 
'mokslo metus baigė gegužės 20 d. 
k 'Kazimiero liet, parap. kleb. 
Urbonas padėkojo (mokytojams, 
fcams už -darbą bei .pasiaukoji-, 
oą jaunimui, o mokiniams už 
takymą mokyklos. Palinkėjo 
pižių Atostogų ir -prašė visus su- 
pįi rudeni vėl į -mokyklą atsi
vedant ir savo draugus, nes mo- 
įklos egzistencijai reikia dides
nio mokinių skaičiaus. Tarė žodį 
mokyklos ąedėjas St. Rudys, pa
linkėdamas malonių atsotogų. Jis 
sdalino pažymėjimus vyresnie- 

įšems, o mok. Roma Dambraus- 
iGenė— jaunesniesiems. Šiais me
ta mokykloje dirbo: mok. St. 
pndys, mok. Roma Dambrauskie 
fe ir kum Ign. Urbonas. Moky
tai Jonas ir Katarina Pečkai- 
”<i mokyklai talkino savo darbu 
^patarimais.

JAUNIMO ŽINIOS

j Zita Raudonytė gegužės 21 d. 
pgė gimnaziją. Ji yra Stasio ir 
r^os Raudonių dukra, prieš me- 

baigusi Gary lituanistinę mo- 
ir šokusi mokyklos tautinių 
grupėje. Šia proga tėveliai 

J^ngė Zitai šaunų banketą pa-, 
ėsdami gimines ir artimuosius.
W. Linda Ruzgaitė gavo Chi 

Jlfc Liest Prekybos Rūmų moks- 
• ’NipendijąPurdue universitete.

^da yra 'baigusi Gary lituanisti- 
£ mokyklą ir po to metus joje 

IW mokytojavo. Turi talentų 
piešimui ir dainai. Su 

7*a  dažnai kviečiama meni- 
programoms. Šoko tauti- 

šokius mokyklos grupėje ir

Kr. Donelaičio mokyklų mokiniui

A. t A. KĘSTUČIUI JONIKUI traiškai žuvus,
tėvelius AJLĘ ir VdiKTORĄ., brolius LEONĄ, ANTANĄ, 
VIKTORĄ ir sesutę VIDĄ bei kitus gimines nuošir
džiai užjaučiame.

Kr. Donelaičio Lituanistinių Mokyklų 
Mokytojų Taryba ir Tėvų Komitetas

n

OTEBYS

D
y.

A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus, 
dukrai DALIAI, jos vyrui dr. KAZIUI BOBELIUI ir 

visai šeimai reiškiamle nuoširdžią užuojautą ir liū

dime.

Elena ir Karolis Milkovaičiai

a?

£|>EIS 

aidės 
uisioj

A. f A. ANTON PETKUS
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj.
Mirė birž. 6 d., 1978, 5 vai. ryto, sulaukęs 90 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 71 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Bemice Sabalauskas, 

žentas Walter ir Helen Bauer, žentas Arthur, 3 sūnūs: Donald Pet
kus, marti Estelle, Anthony, marti mirusi a. a. Stelle, Joseph J., 
marti Betty, 5 anūkai, 3 proanūkai, ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Velionis buvo vyras mirusių a. a.. Mary, a. a. Anna ir a. a. Pet
ronėlės.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks penktad., birž. 9 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies. sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir proanūkai.

Laid. direkt. Donald A Petkus, TeL 476-2345 

V
s

A. f A.
ANNA JONAITIS

Pagal tėvus Kirais

33 Place, Chicago, Illinois.
1978, 2:55 vai. popiet, sulaukus 74 m. amžiaus.

w gos "Gran^yie”- Veikli or- 
racijose. 'Purdue uni-versi-te-
„Su Asta Baškauskaite suorga- 
pv0 lietuvių studentų klubą..

Tavaraitė baigė rentgeno' 
į^°logiją Indianos universite- i 
j, Hitą yra Izidoriaus ir Uršulės 

dukra. Baigė lituanistinę • 
JvJdą .ir vienus metus dirbo 
^mokytoja - padėjėja mo-1 
ir*  vaikų darželyje. Šoko mo- 
iR*  tautinių šokių grupėje.

aso Lietuvos Vyčiams ir

Gyveno 839 W.
Mirė birž. 5 d.,
Gimė Lietuvoje.

• Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John Boroski, marti Kathe- 
rine, anūke Debbie, brolienė Anna Kirsis, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Iitua- 
nica -Avė.

Laidotuves įvyks peinktad., birželio 9 d., iš koplyčios 8:30 v. ryto 
bus atlydėta*  į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkė.

Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas, Tel. 927-1138

neša iŠ dirvų vanduo. Tą pa
reiškė prof. H. Sievering kon- gu nepaisysi, kam tenka nuo- 
ferencijoje svarstant Michigano pelnas, 
ežero likimą. The Furrovv

STEFA IR PETRAS KISIELIAI SU ŠEIMA

A. t A. DR. GRIGUI VALANČIUI,
jo įdukrą ir žentą DALIU ir lANTANį POLIKAIČIUS 

su šeima nuoširdžiai užjaučia

Netikėtai mirus

Provizorius

A. f A

VYTAUTAS MALELA
Gyveno Adrogue, Argentinoj.
Mirė birželio 5 d., 1978 m. sulaukęs 90 metų.
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Vladė Survilienė, žen

tas Bernardas ir anūkas Hektoras Survila, Buenos Aires, Ar
gentinoj; sūnus Romas ir marti Agnė, Cicero, UI., ir kiti gimi
nės Lietuvoje ir Amerikoje.

Palaidotas birželio 6 d. Chacaritoj.

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkas, sūnus ir marti

A. + A.ELENAI BRAZYTEI mirus, 
jos sesutę, ilgametę Kristijono Donelaičio mokyklos 
mokytoją, DANUTĘ BINDOKIENĘ, jos vyrą VYTAU
TU su šeima, veliones tėvus JULIJĄ ir JON$ BRA
ZIUS, gimines ir artimuosius, gilaus sielvarto pris
lėgtus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Regina ir Jonas Bagdonai 
Ona ir Vytautas Gutauskai 
Regina ir Viktoras Kučai 
Zita ir Julius širkai 
Jūratė ir Jonas Variakojai

A f A JULIA SILLUS
VAIČIULYTE

Našlė a. a. Frank Sillus

Mozart Street, Chicago, Illinois.
1978, 6:30 vai. vak., sulaukus 86 m. amžiaus. 
Amerikoje išgyveno 57 m.

Gyveno 7131 S.
Mirė birž. 6 d..
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis Walter Bielskis ir jo sū

nūs Walter ir Charles, pusseserė Helen ir jos vyras Walter Linkus, 
sūnėnas Frank Si liūs su žmona Gertrude, Lietuvoj 3 dukterėčias ir 
2 sūnėnai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi pusbrolis Walter Bielskis.
Kūnas bus pašarvotas ketv. 4 vai. popiet Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks šeštad., birž. 10 d. iš koplyčios 9 -vai. ryto 

bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Lietuvių tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345

A. t A. ELZBIETAI SAKEVIČIENEI mirus, 
dr. Joanai Danilevičienei ir šeimai reiškia
me dilia užuoi®

Dr. Juzė ir dr. Kęstutis Aglinskai

I

A. t A. VANDA PILEIKIENĖ
MAIKAUSKATTfi

Gyveno 2721 W. 84 Place, Chicago, Illinois.
Mirė birž. 6 d., 1978, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje, Virbalio mieste.. Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, duktė Aldona 

Šimkus, žentas Neris, sūnus Vytautas, marti Gražina, 2 anūkai 
Vytas ir Rimas, 2 dukterėčios Ilona Bakis su vyru Juozu ir 
Mara Semeta su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 6 vai. vak. Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 S. Westera Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., birž. 9 d. iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėta į §vč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.- * *

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai. •

T Aid, direkt. Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600

k

Mylimai motinai, anytai ir močiutei

A. t A. MARIJAI CIVINSKIENEI
iškeliavus amžinybėn, skausme palikusius sūnų VLADĄ, 
marčią URŠULĘ, vaikaičius HENRIKĄ, BEATRIČĘ 
STRUNGIENĘ ir KRISTINĄ VOLODKIENĘ su šeimo
mis bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu. . * '

Julija Bičiūnienė

F
A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus, 

liūdintiems žmonai ALENAI, dukrai DALIAI, žentui dr. 
KAZIUI BOBELIUI, sūnums dr. ALGIRDUI ir inž. 
KĘSTUČIUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Vanda ir Gediminas Balukai 
su šeima

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

Laidotuvių Direktoriai 
K 6845 SOUTH WESTERN AVĖ,

jį Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

į Tel. 737-8600

Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307. SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6671
2424 W. 69th STREET . Tel. REpublic 7-1213

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410



r 6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. birželio mėn. 8 d.

kalbės kun. L. 
“Ar yra žino- 
Dievo Motinos 

rodomos skaid-

IŠ ARTI IR TOLI
X Jaunimo centro vakaronė

je birželio 9 d., šį penktadienį, 
7: 30 vai. vak. 
Zaremba, tema 
mas tikrasis 
veidas?”. Bus 
rėš.

x A. a. Vytautas Malda, pro
vizorius ir buvęs žymios Ger- 
Ma-Po vaistų bendrovės vienas 
savininkų, sulaukęs 90 metų, po 

radiją apie ilgos ligos birželio 5 d. mirė 
taTn labai svar- /Buenos Aires mieste, Argenti- 

Radijo valanda n°je. Palaidotas Chacarita ka- 
Vadovauja ! pinėse Buenos Aires birželio 6 d. 

Cicero gyvena jo sūnus su žmo
na Romas ir Agnietė Malelai, 

I Argentinoje — duktė ir žentas 
Vladė ir Bernardas Survilai su 

Velionis buvo 
gimęs 1888 m. Rokiškio apskr..

Jonas R. Simanavičius, 
Lietuvių dienų rengimo kom. 
pirm., kalbės šį šeštadienį per 
“Lietuvos Aidų” radiją apie 
pasirengimą 
biam įvykiui.
yra 8—10 vai. vak.
K. Brazdžionytė.

X Į Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklą, veikiančią Jaunimo cen-. 
tre, nauji mokiniai priimami šį I sūnum ^Hektoru, 
šeštadienį, birželio 10 d., 9 vai. m BpHKr.
ryto. Baigę Ut mokyklos 8 sky-vedęs v]adę Sakalauskai-

Dalis Pasaulio Lietuvių dienoms remti aukų telkimo komiteto Detroite. Nuotraukoje matyti: Vladas Simu
tis, Vytas Rugienius, dr. Kęstutis Keblys, Algis Rugienius, Gina Baukienė, Jonas Urbonas — p-kas, Juozas 
Orentas, Vytautas Kutkus, Jurgis Mikaila, Vytas Petrulis ir Alfonsas Velavičius — iždininkas. Kiti komi
teto nariai: Vincas Tamošiūnas — vicepirm., Vytas P etrusevičius, Violeta Abariūtė, Danutė Jankienė, Alfa 
Šukys, dr. Vytautas Majauskas, Gintė Damušytė, Juozas Naumus, Jonas Leonavičius, Petronėle Pajaujienė, 
Valentina Černiauskienė, Narimantas Udrys, Edmundas Kasputis, Vanda Majauskienė, Vladas Kartonas, 
Česius Šadeika, Dalia Gilvydienė, Eleonora Grigaitienė, dr. Aleksas Zotuvas, Jurgis Ribinskas ir Loreta 
Osteikaitė Nuotr. Jono Urbono

kvietė kun. J. Kuzmickį 
skambėjus “Maldai už Tėvynę” 
prelegentas pažymėjo, kad mgg 
nesame disidentai, bet kovos u. 
sėjai dėl Lietuvos laisvės. ig 

' metų jaunuolis Romas Kalanti, 
degraduojamas okupantų ir jį 
pakalikų, įrodė gyvą laisvė*  
idėją. Tylos minute pagerbia 
R, Kalantą ir kitus mūsų tautos 
didvyrius, visi susitelkę išklao- 
sė Mozarto “Dies irae” įspūdin- 
gos giesmės pradžią. Po to & 
delėje rimtyje suskambo ną. 
gnetofono juostelėje užrašyt® 
Daunoro, Hermanienės, Herma.

rius priimami be egzaminų. Jie 
prašomi atvykti užsiregistruoti. 
Nebaigę laiko egzaminus. In
formacijai teL LU 5-2629.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSEtę, kuri mirė prieš 11 metų. 
X> Aukų atsiuntė: po 4 dol.

— A. Simukonis, Mykolas Pakš- 
tys; 1,50 dol. — J. Krištolaitis, 

X Rita Kėkštaitė gegužės 27 j Adolfas Vasiulis; 1 dol. — A.
d. baigė Loyolos universitetą,' D. Mažonas. Visiems dėkojame, 
gaudama Magna cum Įaudė ba-' x Motiejus Kulvinskas, gyv. 
kalauro laipsnį ir garbės pažy- Bronx jų y 
mėjimą iš chemijos. 7**  
gumą laimėjo aukščiausią me
dalį “The Father Morrissey se- 
nior”, o praeitais metais -— 
“junior”. Laimėjo taip pat F. 
P. Cossaretto pažymėjimą, kuris 
duodamas vienam studentui, ge
riausiai baigusiam ir daugiau
siai pasidarbavusiam chemijos 
moksle. Nuo birželio 19 d. pra
dės studijas daktaratui iš che
mijos įsigyti Northwestem uni
versitete, kuris jai davė ketve- 
rių metų stipendiją. Ji yra Ja
ninos ir Balio Kėkštų, gyv. Mar- 
quette Parke, duktė, baigusi 
Kr. Donelaičio lituanistinę mo
kyklą.

X Aukų atsiuntė: 5 dol. — 
K. Virbickas iš Philadelphijos, 
1,50 dol. — Elena Nelsas iš 
Fullerton, Calif. Ačiū.

. X TĖVŲ DIENOS šv. Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 10 d. ir tęsis iki 18 d., Ma
rijonų koplyčioje prie “Drau
go”. Ši nOvena skirta švč. Jė
zaus Širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveika
tos, sėkmės darbuose, kantry
bės kančioje, gi įnirusiems — 
amžinosios t laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungta į šias ypa
tingas mūsų maldas. Savo tėvų, 
vyrų; uošvių ir. senelių vardus 
siųskite: Marian Fathers, 6386 
S. Kilbourn Avė., Chicago, DL 
60629.

maloniu laiške-
Už pažan- yu pagyrė “Draugą” už teikia-

mą gerą kasdieninę lietuviško 
gyvenimo informaciją, palinkėjo 
sėkmės ir atsiuntė auką. Ačiū.

:'7r >

(pr.).

X Rita Karlovaitė birželio 
4 d. gavo Chicagos aukštesnio
sios mokyklos baigimo pažymė
jimą. Jos tėveliai Roma ir Ala
nas Karlovai sąmoningai dėjosi 
prie lietuvybės ugdymo, turint 
galvoje, kad Karlovų šeima gy
vena Chicagos šiaurėje, gana 
toli nuo Jaunimo, centro. Tai jų 
pasiaukojimas, 12 metų vežio
jant dukrą į aukštesniąją mo
kyklą, yra tautinio idealizmo 
pažymys, o Ritos mokslas ir 
pastangos — gražus pavyzdys 
kitiems toliau gyvenantiems. 
Ritos mokslo pasiekimais džiau
giasi ir jos seneliai Irena ir 
Petras Vėbrai.

Operos sol. 
Dainavimo 
Pavasario

X Buv. Lietuvos 
Iz. Motekaitienės 
studijos tradicinis 
Koncertas įvyks birželio 9 d.,
penktadienį, 7 vaL vak. Jaunimo 
centro didžiojoj salėj. Progra
ma nauja: solo dainos, operų 
arijos ir įscenizuoti duetai. Po 
koncerto visi bus pavaišinti 
tėvų vaišėmis, kurioms vadovau
ja J. Eitutienė. Visi maloniai 
kviečiami pasigėrėti mūsų Dai
nos atžalynu. (pr.).

. X Lietuvos Dukterų dr-jos 
garaže, 2735 W. 71 St., kas 
penktadienį per visą vasarą 
vyksta vartotų rūbų bei kitų 
rakandų išpardavimas.
turite atliekamų > daiktų geram 
stovy, prašome pristatyti į mi
nimą garažą. (sk.).

Kas

x namams pirkti pa
skolos duodamos mažais mė
nesiniais ^mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
MutuaJ Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef.
VI ,7-7747. (sk.)

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, ! 
dešros ir t. t. 2913 West 68rd| 
St, Chicago, DL Tel. 436-4337.

(ak.).
X Chicagos Lietuvių Golfo 

klubas turės 36 skylių turnyrą 
šeštadienį, birželio 10 d., 1 vai. 
popiet ir sekmadienį, birželio 
11 d., 11:30 vai. ryto Cog Hili 
klube, kursas Nr. 1. Valdyba 

(pr.).

x Jaunimo Jungtinio choro 
koncertas, atliekamas V-tosios 
JAV ir Kanados Dainų šventės 
jaunųjų dalyvių įvyks birželio 
10 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Visi yra kvie
čiami pasidžiaugti jaunaisiais 
atlikėjais. (pr.).

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

JONIŠKĖLIO APSKRITIES

PARTIZANAI

SĖS. KLEMENCIJOS, 
ŠV. ŠEIMOS VILOS 

ADMINISTRATORES, 
PAGERBIMAS

Ses. Klemencija, kuri sėdėjo I kių lietuviukų, lankančių įvai- 
šalia su savo vienuolijos vyriau-1 rias lituanistines mokyklas ir 
šia viršininke sės. Lorenza, sa- muzikines grupes, jau pasiruo- 
vo kalboje trumpai, bet linksmu! šęs dalyvauti V-je Dainų šven-

Šv. Šeimos administratorė -.j 
‘ sės. Klemencija buvo pagerbta 
naujo paskyrimo proga antra
dienį, birželio 6 d., Butterfield 
golfo klubo salėje. Nuoširdžio- 

Iji seselė ištarnavo savo parei- 
gose daugiau kaip 25 metus. 
Kun. Stasys Adominas ta pro- 

■ ga suruošė jai Šaunias pagerb- 
| tuves ir išleistuves. Į jas susi
rinko gausi lietuvių ir kitatau
čių visuomenė, kuri vienu ar ki
tu atveju jautė jos nuoširdu
mą vadovaujant senesniesiems 
jų tėvams ir giminėms. Kun. 
Adominas, Šv. šeimos vilos ka
pelionas ir diecezijos paskirtas 
vadovas, pravedė banketo 
gramą.

Pagerbtuvėse dalyvavo 
riausias Chicago diecezijos 
darybės vedėjas prel. T. Hol- 
brook, kuris atkalbėjo invoka- 
ciją ir nuoširdžia kalba įverti
no vilos didelius nuopelnus se
niesiems Chicagos katalikams. 
Kun. Adominas ilgokai, bet nuo
širdžiai dėkojo seselei Klemenci- 
jai už visus patarnavimus ir 
įteikė auką, įvertinant jos nuo
pelnus prieglaudai Be to, jis 
suminėjo visą eilę kitų, kurie 
per ilgus metus dirbo vilos iš
laikymui ir visokiais būdais au
kojo savo jėgas, įvairius me
džiagiškus reikmenis įstaigai 
išlaikyti per 30 jos gyvavimo 
metų. Sąrašas buvo ilgas, nes 
daug lietuvių ir kitataučių nuo
širdžiai aukojo ir vis dar au
koja. i

pro-

vy- 
lab-

•būdu padėkojo kun. Adominui 
■ už parodytą nuoširdų įvertinimą 
I jos pastangų senesniems ir reiš
kė padėką gausiai susirinkusiai 
publikai už nuoširdumą.

Jos naujas paskyrimas 
Northlake, Dl., parapijoje, 

(paskirta mokytojauti po 
Įdienį. D tų pareigų pageidavo 
ir jai tos pareigos yra prie šir
dies, nes ji pradėjo savo vie
nuolišką karjerą kaip mokyto
ja. Vėliau ji pratęsė savo moks
lus ir pasiruošė nuodugniai prie 

’ prieglaudų įstaigų vedimo.
Malonu, kad tokie vedėjai, 

kaip kun. Adominas, įverti
na pasiaukojimą labdaringiems 
darbams. XX

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ 
CHICAGOJE

tėję. Šio šeštadienio koncertas 
dainininkams bus lyg labai rim
ta, viešoji repeticija — mažoji 
dainų šventė.

J. A. VALSTYBĖSE
“Žemaičių Didysis”, dr. 

Grigo Valančiaus parašyto vei
kalo II-ras tomas baigiamas 
parengti pranciškonų spaustu
vėje spausdinti. Veikalas jau 
yra saulaužytas, dabar sudaro
mas vardynas. Veikalo auto
rius, sunkiai sirgęs, mirė gegu
žės 11 d. Tolimesnį knygos iš
leidimą ir platinimą tvarko jo 
duktė Dalilė Polikaitienė, kuri 
gyvena Los Angeles,Calif.

— “Evening HeraJd of She-
nandoah” laikraštis gegužės 31 r __
d. išspausdino Arėjo VitkauskoLai^į’Senkaus giesmės, ė. 
straipsnį apie lietuvius imigran-! Lgšinskas padeklamavč K &» 
tus. Prie straipsnio pridėtas ir.dūno euėražtj, o k. J. Kuzmid* ’ 
piešinėlis, vaizduojąs tikinčiuo-1 aav0 sukurtąjį eflįraitj 
sius lietuvius prie bažnytėlės | p.niną
Lietuvoj.

— NationaI Polka festivalis _____
įvyks rugpiūčio 1&-27 d. Main M.’B^Bart^’toro 
St., Hunter, N. Y. 12442. Dc, 
lyvaus įvairios grupės, kviečia
mi ir lietuviai. Premijoms 
skirta 2,200 dol.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— D. Britanijos lietuvių

— Ealingo meno klubo
! ruoštoje pavasarinėje parodoje

Da” ( čiusi savo tapytąjį P. Basanavi- 
j čiaus portretą.

pa-

sąs-

i

yra 
kur 

pus-

Jau, tur būt, šiuo metu tikrai 
retas lietuvis nebus girdėjęs 
apie Dainų šventę Toronte, Ka
nadoje, apvainikuojančią Pasau
lio lietuvių dienas birželio pa
baigoje — liepos pradžioje. Ta
čiau tikriausiai atsirastų nema
žas skaičius nepastebėjusių 
spaudoje žinučių apie mažąją 
dainų šventę — Jungtinio jauni-, 
mo choro koncertą birželio 101 
d. Jaunimo centre. Šis koncer
tas yra tikrai vertas didžiausio 
visuomenės dėmesio, nes cho
ristų sudėtis, repertuaras ir en
tuziazmas yra neeiliniai.

Jungtinis jaunimo choras, su
darytas iš beveik 300 mokykli
nio amžiaus Chicagos ir apylin-

X Kelionių j Vilnių birželio 
27, liepos 25 ir rugpjūčio 22 d. 
informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kielą, 
6557 S. Talman Avė., Chicago, 
Dl. 60629, telef. (812) 787-1717.

(pr.)

X Ieškomas nuomoti garažas 
apie 68 ir Rockwell iki 
naw. Užmokės 6 mėn. 
Skambint GR 6-4365-

Wa^h/te- 
pirmyn.

(ak)

I dalis

Jų organizavimas ir slaptoji veik k 
prieš bolševikus. Knygą parašė m a 
joras Petras Gudelis. 202 pusi 
Spausdinta Romoje 1975 Tik dabar 
gauta. Kaina $6.00

Užsakymus siųsti:
Draugas, 4545 W. 63rd St.

Chicago, DL 60629.

Illinojaus gyventojai prideda 
mokestį

5’A

X Patikslinimas. Cicero krikš- 
. čionių demokratų susirinkimas 
i įvyks birželio 10 d. 6 vai. vak. 
I (ne: 7 vai.) parapijos mažojoje 
salėje.

x AJgis Rukšėnas, “Day of 
Shame” knygos anglų įkalba 
apie Simo Kudirkos tragediją 
autorius, atvyksta iš Clevelan- 
do ir bus kalbėtoju Birželio 
įvykių minėjime Jaunimo centre 
birželio 10 d. Minėjimo proga 
pamaldos bus švč. M. Marijos 
Gimimo ir Tėviškės parapijų 
bažnyčiose birželio 18 d. Lietu-, 
vių visuomenė kviečiama minė
jime dalyvauti.

X LB Lemonto apylinkės 
valdybos mėnesinis posėdis įvy
ko birželio 1 d. Visi valdybos 
nariai pateikė per praėjusį mė
nesį atliktų darbų pranešimus 
ir pasidalino darbais per atei
nančius vasaros mėnesius. Bir
želio 11 d. 11 vai. ryto bus pa
minėti Birželio trėmimai su šv. 
Mišiomis Holy Family Vilią ko
plyčioje. Birželio 26 — liepos 4 
d. Toronte Pasaulio Lietuvių 
dienose dalyvaus daug lemontiš- 
kių kaip sportininkai, daininin
kai ir PLB V-jo Seimo atstovai. 
Rugsėjo 10 d. bus apylinkės kuriame maloniais žodžiais išr 
metinė gegužinė. Valdybą suda- reiškė “Draugui” padėką už tin- 
ro pirm. Vytautas Kamantas, karną jų veiklos informavimą ir 
Romas Burba, Agnė Katiliškytė,, pridėjo 20 dolerių auką. Balfo 
Algis Kazlauskas, Vilija Kere-1 skyriaus valdybą sudaro: Jo-

Vytenis Milūnas, Milda j nas Valauskas, Aniceta Mihaus-

X Vytautas Kasniūnas, jr., 
praėjusį sekmadienį atidarė tre
čią restoraną, prie susijungimo 
12 ir 20 kelio, prie New Bufalo, 
buv. Obist restoraną. Dabar jis 
pavadintas “Julie’s Kitchen re- 
storan”. Atsilankė daug lietu
vių, nors nežinojo, kad jo sa
vininkas yra savas tautietis. 
Pirmas jo restoranas yra Mi- 
chigano mieste, antras — Niles 
prie 12 ir 31 kelio. Abiejų naujų 
restoranų vedėjai yra buvę mo
kytojai, gerai pasiruošę nauja
me biznyje.

X Česlovas Ramanauskas, 
Chicago, Dl., mus pasveikino, 
atsiųsdamas prenumeratos mo*  
kestį ir 7 dolerių auką. Ačiū.

X Stasys Jurgilas, Chicago, 
Dl., aukojo 7 dolerius. Dėko
jame.

X Chicagos ateitininkai ruo
šia birželio įvykių prisiminimą. 
Rytą 10 vai. šv. Mišios Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Po Mi
šių minėjimas. Po minėjimo 
sendraugių skyriaus susirinki
mas. Visi ateitininkai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti.

X J. Valauskas, St. Petere- 
burgo Balto 143 skyriaus pir
mininkas, mums atsiuntė laišką,

w, , . . e
Povilaitienė, Romas Račiūnas irkienė, Ona Galvydienė ir Sta- 
Vitalis Umbrasas. sys Vaškys. Labai ačiū.

Be to, kelionės krytis įvyks rugsėjo 2 d. Wol- 
išlaidos, nakvynės, pragyveni- ■ verhamptone, Civic Hali salėje.

.x .i a.. .. i—— Bradforde R. Kalantos mi
nėjimas buvo suruoštas gegužės 
21 d. Šv. Onos bažnyčioje įvy
ko pamaldos, o po pietų Vyčio 
klube minėjimas, kurį atidaręs 
pirm. A. Bučys pabrėžė susibū
rimo prasmę ir paskaitai pa-

mas išvykos metu užkrauna ne
mažą naštą choristų tėvams 
(ypač tiems, kur daugiau vai
kų iš šeimos chore dalyvauja), 
todėl visas koncerto pelnas bus 
lygiomis išdalintas visiems cho
ristams, kelionės išlaidų suma
žinimui.

Jungtiniame chore dalyvauja 
jaunimos iš Kr. Donelaičio pra
dinės ir aukštesniosios mokyk
los (112 mokinių), mokytojai A. 
Ramanauskaitė ir V. Gutaus
kas, Marąuette Parko lit. mo
kyklos, mokyt. V. Gutauskas, 
Lemonto Maironio lit. mokyklos, 
mokyt. R. šoliūnaitė, Cicero lit.*  
mokyklos, mokyt. A. Skridulis, 
Audros choras, jaunieji vyčiai, 
Chicagos aukštesnioji lit. mo
kykla, Dariaus ir Girėno mo
kykla, Brighton Parko lit. mo
kykla — visiems vad. muzikas 
F. Strolia. Be šio didžiulio iri 
skambaus jungtinio choro, kon
certo programoje dalyvauja dar 
ir kiti jaunimo vienetai (tauti
nių šokių šokėjai, baletas, kan
klės). Chonn koncerte, kaip ir 
dainų šventėje, diriguos muz F. 
Strolia.

Būtų gražu ir prasminga, kad 
Chicagos lietuviai gyvai susido
mėtų šiuo koncertu ir pripil
dytų su kaupu Jaunimo centro 
didžiąją salę. Pradžia 7 vai. 
vak. Bilietus galima įsigyti Vaz- 
nelių prekyboje (Gifts Intema- 
tional) ir prie įėjimo.

Mes sielojamės dėl lituanisti- Tad kviečiame 
nių mokyklų ateities, skundžia- dainų šventę birželio 10 d. Jau- 
mės jaunimo , atitrūkimu nuo nimo centre. d. b. b.

I

Toronto “Gintaro”/ šokėja ir moky
toja Lilija Zenkevičiūtė ir Antanas 
Pacevičius neseniai sukūrė lietu
višką šeimą Nuotr. D. Burdžiaus

ITALIJOJ
— EI. Juciūtės knyga itahj 

kalba. Prel. V. Mincevičius ver
čia į italų kalbą Sibiro tremti
nės Elenos Juciūtės atsimininnj- 
knygą ‘Tėdos mirties zonoje”. 
Vieną knygos skyrių jau iš
spausdino Urbino vyskupijos 
žurnalas “La Voce dell’ Omore”.|

KANADOJE
— Neseniai laikraštyje buvo 

kreipimasis “Ieškome mecena
tų”. Jame PUS prašė aukų iŠ 
paskirų asmenų, norinčių parem
ti jaunimui taikytą rašinių kon
kursą. Per trumpą laiką ju 
gavome nemažai atsiliepimų 
Įsidėmėtina, kad dauguma aukq 
plaukia iš Kanados lietuvių, 
PUS nuoširdžiai dėkoja asme
nims, tikėdamasi, kad ir kiti 
parodys susidomėjimą, kaip V. 
Matulaičiui (Weston, Ont), 7. 
ir G.
Ont.), 
Ont.), 
Ont),
Monica, Cal.).
K. Parėštytė, PUS koresp» 
dentė reiškia didelę padėką PEB 
už stambią auką, skirtą rašinių 
konkursui paremti.

OKUP. LIETUVOJE
— Jonas Mikolaitis, Panevė

žio juridinės konsultacijos ad
vokatas, tragiškai žuvo.

— Tragiškai žuvo RemigijiB 
Taleikis, Jonavos chemijos įmo 
nių darbuotojas.

— Jonui Motekaičiui, Valsty
binės konservatorijos docentui 
suėjo 75 metai amžiauR. Nuo 

a*, 1945 m. jis dėsto chorų diriga
vimo specialybę.

— Lietuvos muziejus 1977 
metais aplankė 4,397,000 lanky
tojų. Per metus į muziejus so- 
kaupta 45,000 naujų ekspo
natų.

Agurkiams (Hamilton, 
L. Balsiui (Toronto, 
O. Šiurnienei (Delbi, 

J. ir A. Kutrams (Santo 
Ta pačia proga

lietuviškosios visuomenės ka
mieno. Dabar gera proga rū
pestį tuo jaunimu ir jaunimo 
vertę parodyti ne tuščiais žo
džiais, o savo konkrečia para
ma — dalyvavimu koncerte, 

visus į Mažąją

CHICAGOS ŽINIOS
DEMONSTRAVO ŽYDAI nas. Dlinois valstijoje

'416,000 tokių veteranų ir
Apie 2000 žmonių antradienį mažiau negu pusė pasinaudojo 

dalyvavo žydų 
monstracijose 
centre. Buvo 
prieš žmogaus 
mus, nukreiptus prieš žydus. _____ _______________ o____
Sovietų Sąjungoje. Demonstran- vings bendrovė įsigijo sklypą 
tai nešė šūkius: “Išleiskit mūsų —— 
žmones”, “Jų kova yra mūsų 
kova”. Demonstracijose 
gerbta žydų veikėja Dina Beei
na, kalinta Sovietų Sąjungoje, 
bet dabar jau išleista ir atvyku
si į vakarus. Demonstracijose 
dalyvavo keletas valdžios žmo
nių.

NEBUS RYŠININKU

yra 
tik

surengtose de- jiems teikiama mokymosi privi- 
Chicagos miesto

protestuojama
teisių pažeidi-1

legija.

CHICAGO SAVINGS

Circle universitetą 
baigę studijas birže- 
gaus laipsnius 2800
Jų tarpe 2,367 be-

pa-

Lietuvių vedama Chicago Sa-

prie 62 ir Western. Vasarą 
pradeda naują statybą, kuri 
kainuos 1,2 mil. dol. Pastatys 
5 linijas automobiliais privažia
vus indėlius padėti, įruoš du 
langus pėsčių indėliams, įruoš 
administracijos raštines greta 
esančiame 
name.

apartamentiniame

SVEIKATOS TIKRINIMAI

Chicagos miestas ir BlueGary meras R G. Hatcher 
nepriėmė pasiūlymo tapti ryši-ICross - Blue Shield suorganiza- 
ninku tarp JAV negrų ir Bal
tųjų rūmų.

MOKSLAS VETERANAMS

Chicagos veteranų regiono di
rektorius D. Ramsey primena 
buvusiems Vietnamo karo ve- • švinu, kai kurios ligos, kaip vė- 
teranams nepraleisti jiems su-, žys moterims ir pan. Tikrini- 
daromos progos tęsti mokslą. J mai nuo birželio mėn. tęsis iki 
Užgaišus gali pasibaigti termi- į rudens.

vo nemokamą sveikatos tikrini
mą vakarinėj miesto daly. Ti
krinimas vyks šią vasarą va
žiuojančiame po įvairias vietas 
autobuse. Bus tikrinamas krau
jo spaudimas, apsinuodijimas

H 
nisti 
Zan 
14 
Viet 
\ “I 
iov( 
dav<

AUKŠTOSIOSE STUDIJOSE

Dlinois 
Chicagoje, 
lio 11 d. 
studentų,
kalauro laipsnius, 414 magistro 
ir 46 daktaro laipsnius. & 
Dlinois universiteto padalinys 
veikia jau 13 metų ir jame 
yra studijavę 119,000 studentą

ŽIAURUMAS
Nurengtas 5 m. berniuko 

Patrick Chavez lavonas rastas 
įmestas į sąšlavynų statinę ne
toli jo namų, 4158 W. Armita- 
ge Avė., Chicagoje. Tyrimai 
parodė, kad jis buvo užsmaug
tas. Areštuotas ir patrauktas 
teisman kaimynas.
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Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenae 

Tel: 776-3599

Chicago, Dlinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vU 

šeštad. 9 vaL iki 1 vai. d. •


