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Įtartini gaisrai Rusijos 
respublikoj 

Bostonas. — Paul Wohl, "Mo-
nitor" sovietologas, pateikia ži
nių apie labai įtartinus miškų 
gaisrus sovietų centrinėje Ru
sijos respublikoje. Apie gaisrus 
buvo sužinota, kad Rusijos res
publikos aukščiausioji taryba 
apdovanojo medaliais milicijos, 
kariuomenės vyrus ir civilius pi
liečius už nepaprastą drąsą ge
sinant gaisrus. Vienam suteik
tas medalis ne tik už drąsą, bet 
ir už pagelbėjimą suimti pavo
jingą kriminalistą. 

Atsitikimai dažni, nors ir iki 
sol buvo mažiau žinomi, kaip 
pvz. Gruzijoj pas taiką bombų 
sprogimai ir ga'srai. Priežastys 
tos pačios: nepasitenkinimas 
valdžios politika ir trūkumais. 
Žinomi tok'e gaisrų atei'ikimai: 
Chabarovsko rajone, Rusijos 

Žiemą dega miškai 

rytuose, prie Transibirinio ge
ležinkelio, Marijsko autonomi
nėje respublikoje, miškų gais
rai yra dažnas atsitikimas. Ma
noma, kad viena jų priežastis y-
ra miške prisilaiką iš mokyklų 
pasišalinę jaunuolai. Prieš dvi 
savaites Chabarovsko rajono 
valdžia uždraudė bet kam pa
šaliniam įeiti j miSkus. 

Minimi kiti žyrr -=r; r^.srai: 
deringame Kubanės rajone; į 
šiaurę nuo Kaukazo; vakariniam 
Sibire; pramoniniam rajone į 
pietryčius nuo Maskvos. Armi
jos dalinys buvo apdovanotas 
medaliais už gesinimą gaisrų ir 
kitoj pusėj Ba'kalo ežero. Me
dalius gavo Tūlos provincijos 
ga'srų gesintojai; Udmart au
tonominės respublikos me^.ur-
gijos ir mašinų statytojai, amu

nicijos ir lėktuvų fabrikai; Vo-
logda provincijos į šiaurės ry
tus nuo Maskvos gaisrininkai. 

Dar pranešama apie didelius 
gaisrus Briansko provincijoje, 
geležinkelių centre prie Gudijos 
ir Ukrainos sienos. Minimi keli 
saugumo karininkų vardai, įskai 
tant pulkininką ir majorą, kurie 
buvo apdovanoti už drąsumą 
Penki karininkai atžymėti der
lingoje Voronežo apylinkėje. 

Apdovanojimai buvo paskelb
ti tarp sausio 8 ir 22 dienos. 
Į artina, kad tai pats ša'čiau-
sias metas, kada savaime gais
rui kilti priežasčių nėra. Jeigu 
gaisrus gesinti prireikė šaukt: 
bet karius ir saugumo dalinius, 
rodo, krd ji^ turėjo būt; dideli. 
Kas iuos sukeLa? 

Britai naftą jau 
ekseortuoia 

Londonas. — Britanija pasi
darė naftą eksportuojantis kraš-, 
tas. Pirmą kartą ji išsiuntė \ už- \ 
sienį savo alyvos, gautos iš bri- j 
tų zonos Siaurės jūroje. Buvo1 

55,000 tonų krovinys iš Forties-
veldo i Hamburgą. Netolimoj a-
teity ji numato eksportuoti dar 
400,000 tonų naftT* į Švediją, 
Olandiją ir Prancūziją. Pirmieji 
naftos eksportai duos Britanijai 
20 milijonų svarų pajamų, (t) 

Washingtonas. — Britų ir 
prancūzų Concorde lėktuvai leis
damiesi j Dulles aerodromą Wa-
shingtone nepasižymėjo dideli a 
triukšmu, bet pakildami sukėlė 
didelį triukšmą. 

New York. — New Yorko 
miesto meras Beam indorsuojaj 
Jimmy Carterį. Tą patį padarė1 

ir Ulinojaus gubernatorius Wal-
ker. 

Washuietonas. — Senatas pa
tvirtino 150 mil. dolerių sąmatą j 
suorganizuoti moksliniais pa
grindais pagrįstai programai iš 
anksto nujausti ir įspėti žemės 
drebėjimus. 

Maskva. — Rusijos respubli
kinis aukščiausias teismas pa
tvirtino Krymo totorių vado 
Mustafa Džemilovo bausmę, 
pustrečių metų koncentracijos i 
stovyklos. 

Kuala Lumpur. — Materijai 
tigrus medžioti uždraudė. Jie; 
baigia nykti krašte, ir už nušo
vimą bausmė numatyta iki 1.2C0 
dolerių arba dveu metai kalėji- j 
mo. 

» 
Paryžius. — Arabų neprita-j 

rimas verčia prez'dentą, Giscard' 
susilaikyti nuo sumanymo siųsti 
prancūzų kariuomenę j Libaną.; 
Priešinasi tam ir prancūzų so- j 
cialistai bei komunistai. 

r.Iadridas. — Ispanijos par
lamentas nusileido vyriausybės 
spaudimui ir didele balsų dau
guma nubalsavo leisti Šaukti po
litinio pobūdžio susirinkimus ir, 
demonstracijas. Nuo civilinio 
karo pabaigos tai daryti buvo 
draudžiama. 

Ar^entinoi bus Pasidalino Uimeiim 
demokrat'.ia 

ai s 

Buenos Aires. — Argentinos 
prezidentas Jorge Videla paža
dėjo sugrąžinti demokratiją. 
Kalbėdamas per televiziją ir ra
diją, pakartojo savo ankstesnį 
teigimą, jog ir Argentinos kelias 
yra Vakarų demokratija. 

Jeruzalė. — Izraelio laikraš
čio •'Mariv" žiniomis. Sovietų 
Sąjungos ir Izraelio diplomatai 
Washingtone ir Jungtinėse Tau
tose dažnai susitinka ir tariasi 
apie abiejų kraštų diplomatinių 
santykių atnaujinimą. Santykiai 
nutrūko 1967. 

New York. _ American Air
lines 747 lėktuvui su 200 kelei
vių, pakilus j Los Angeles, virš 
Pennsylvanijos nuo vėjo nuskilo 
sparno dalis, 4 x 4 pėdų dydžio. 
Lėktuvas tuoj apsisuko ir grį
žo į New Yorką ir laimingai nu
sileido, 

Sa'isbury. — Per paskutinią
sias 24 valandas Rodezijoj žuvo 
8 partizanai ir trys juodieji ci
viliai. Nuo gegužėg pirmos ko
vose jau žuvo 174 juodieji par
tizanai, atėję iš Mozambiko, ir 
17 baltųjų Rodezijos karių. 

Melbourne. — Australijos 
naujuoju generaliniu gubernato
rium nuo gruodžio mėnesio bus 
vietinių, čiabuvių, gyventojų kil
mės (aboriginal) Sir Douglas 
Nicholls. 69 metų J i s pakeltas 
lordu už gynimą čiabuvių gy
ventojų teisių. 

Porttand. — Pirminiuose bal
savimuose prez. Fordas laimėjo 
Oregone, Kentueky, Tenneesee 
ir Arkansas. Oregone laimėjo 
Frank €£*urcb., tas pats buvo 
ir jo paties valstijoj, Idaho (su
rinko 80 proc.), o Nevadoj lai
mėtoju buvo Calif ^rnijos guber
natorius Edmund Brown. 

Iki vakar dienos prez. Fordas 
jau turėjo 779 delegatus, Rea-
gan 642, ir 158 atstovai buvo 
nepasisakę už jokį kandidatą. 
Demokratų Carter turėjo 876, 
Udall 298. Jacksonas 247, Wal-
lace 162 atstovus. 391 delega
tas buvo neužangažuotas. 

Kas dar turi 
testamentą? 

Las Vegas. — Iki praėjusio 
antradienio Clark apskrities teis 
mas Nevadoje jau gavo 26 mi
rusio bilijonieriaus Hovrard Hu
ghes "testamentus". Kiekvienas 
testamento falsif i ka torius nori 
įrodyti, kad tikras tik jo testa
mentas. Hughes paliktas turtas 
įvertinamas 2.5 bil. dolerių, 

Atėnai — Graikijcs darbinin
kų unijos, nepatenkintos val
džios planais suvaržyti jų veik
lą ir sumažinti galią, paskelbė 
streiką. Streikas virto demon
stracijomis ir riaušėmis. Vienas 
darbininkas buvo užmuštas ir 
keliolika ar daugiau sužeistų. 
Streikas buvo suorganizuotas 
komunistų. 

Ramią šeštinių dieną. Tytuvėnai, Raseinių aps 
(Prieškarine nuotrauka) 

AMEBOS IR SOVIETU IŠLAIDOS 
KARO LAIVYNUI 

Graikijos ūkininkas 

Washingtonas. — Tuo me
tu, kai Amerikoj plačiai disku
tuojama gynybos programa, ka
rinis apsiginklavimas lyginamas 
su sovietų kongresmanas Les 
Aspin (dem., Wisc.) pateikė ke
lis faktus, kuris nėra tokie liūd
ni Skaičiai ir duomenys apie 
karo laivyną surinkti CIA. 

Didžiųjų karo laivų statybai 
Amerika per paskutiniuosius 
penkerius metus išleido du kar
tus daugiau pinigų nei Rusija: 

Bomba Tel Aviv 
aerodrome 

Tel Aviv. — Vieno keleivio, 
atvykusio iš Olandijos, bagaže 
sprogo bomba, užmušė jj. patj, 
saugumo agentą ir moterį, pa
reikalavusią atidaryti bagažą. 
Dešimt kitų asmenų buvo su
žeista. 

Keleivis, kaip vėliau pasirodė, 
buvo su padirbtu pasu. Spėja
ma, kad galėjo būti ir žnomas. 
visur paieškomas teroristų va
das Ilič Ramina Sanches, ki
taip vadinamas Carlcs. 

Laivas — 60 mylių 
per valandą 

Hamburgas. — Naujai pa
statytas Vakaru Vokietijos ka
ro laivas buvo išbandytas Balti
jos juro-e. Jis ^ali pr.siekti dau
giau kaip 100 km (60 mylių) 
gre'ti per va'andą. o g:nklų nai
kinamoji jo.sra yra didesnė negu 
garsiojo karo laivo "Rįsmarck". 
r.ors jo tonažas yra dešimt kar
tų mažesnis. Vakap4 Vokietijos 
karo laivynas yra užsakęs de
šimti f^ tipo karo laivų. 

Amerika 4.9 bil. doleriij, kai so
vietai 25 bil. dol. Povandeni
niams laivams tuo pačiu metu 
Amerikos išlaidos buvo 4.4 biL 
dol., o sovietų 3.3 bil. dol. So
vietai tik mažesniems laivams 
statyti išleidžia daugiau pinigų 
— 4 2 bil. dolerių, kai Amerika 
tik 500 mil. dol. Kartu sudėjus, 
per penkerius metus sovietai iš
leido apie 10 bil. dolerių, o A-
merika 9.8 bil. dolerių. 

Skaičiais išreikšti ginklavimo
si dar negalima, nebūtų tikslu, 
kai tos pat rūšies laivų statyba 
vienoj šaly gali būti brangesnė, 
kitoj pigesnė, ypatingai skirtin
gi atlyginimai. 

Pentagono paskelbtais duome
nimis, sovietai paviršiaus laivų 
turi 20 procentų daugiau nei A-
merika. 

Maskva laikraštininkus 
kaltina šnipinėjimu 

Maskva. — Sovietų "Litera-
turnaja Gazeta" apkaltino tris 
Amerikos korespondentus šnipi
nėjimu, pavadino juos CIA a-
gentais. Jų vardai George Krim-
sky, Associated Press atstovas; 
Shristopher Wren, "NYT" ko
respondentas; Alfred Friendly 
Jr. "Newsweek" attsovas. 

Atsiliepė į tai AP ir pavadi
no visa tai juokingu kaltinimu, 
kurio pate'sinimui Maskva ne
turi jokių įrodymų. Maskvoj re
ziduoją užsienio laikraštininkai 
aiškina, jog apkaltinimas ame
rikiečių šnipinėjimu yra noras 
atsverti suėmmią Aleksandro 
Mačechino. Ji suėmė japonų 
saugumas, kai jis pasiūlė po 
1,000 dolerių už kiekvieną in
formaciją apie Amerikos lėk
tuvnešį Midway. 

Paskutinį kartą sovietai išva
rė irgi tris Amerikos korespon
dentus 1970 metais. 

"T-eėiasis pasaulis 
dar neatsigavo 

Washingtonas. — Inter - A-
merican Development bankas 
skelbia faktus apie ekonominį 
atkutimą ir sako, kad Amerika 
ir Vakarai, pergyvenę didžiausią 
recesiją po U pasaulinio karo, 
jau atsigauna. To negalima pa
sakyti apie Trečiąjį pasaulį. Lo
tynų Amerika ir kiti kraštai 
ūkiškai sustiprės tik gal kitais 
metais. 

Labiausiai dėl to kalti arabai 
ir Įriti nafta turtingi kraštai dėl 
kainų pakėlimo energijos žalia
vai. 

3.7 bil. dol. erdviu 
tyrinę jimams 

Washingtonas. — Senatas nu
balsavo paskirti 3-7 bil. dolerių 
erdvių tyrinėjimo programai. Iš 
tos sumos NASA gaus 2.2 mil. 
dolerių statybai pastato, kuria
me bus laikomos iš Mėnulio at
vežtos uolienos. Pastatas, pava
dintas "Lyndon B. Johnson Spa-
ce Center", bus pastatytas Te-
xase. Jame bus išdėstyta 842 
svarai Amerikos astronautų at
vežtų akmenų ir uolų pavyzdžių 
"iš kito pasaulio". 

Santiago. — Čilė paleido dar 
206 politinius kalinius. Tai buvo 
trečioji grupė po iždo sekreto
riaus Simono atsilankymo pas 
prezidentą Pinochet. 

I>ktuvneSig Am«ric* 

Kinijos karo vadų 
keitimai 

Paryžius. — Prancūzijos žinių 
agentūros France Press žinio
mis, Kinijoj pertvarkoma pro
vincijų karinė vadovybė. 7 pro
vincijoms paskirti nauji vadai 
Politiniuose sluoksniuose mano
ma, kad tai turi ryšių su Teng 
Hsiao - ping pašalinimu iš visų 
valdžios ir partijos pozicijų. 
Teng turėjęs nemaža šalininkų 
kariuomenės eilėse. 

Nauji vadai paskirti Anho-
jaus, šansi, Hubej, Heilunciano, 
Tsiansi ir Laonino apygardose 
ir taip pat autonominiame Tibe
to rajone. Nauji vadai paskirti 
tokiu metu, kai daugely pro
vincijos vietų vis dar pasitaiko 
neramumų, ir kariuomenės da
liniai siunčiami tvarkai palai
kyti. 

Gal ir susitaikins 

Rsikiavikas. — Islandijoj sa
koma, kad kai kurioms šalims 
tarpininkaujant, ypač Norvegi
jai, lauktinas greitas susitari
mas su Britanija dėl teritorinių 
vandenų žvejojimo teisių Atlan
te. 

Kosyginas j Iraką 
ir Sirija 

Maskva. — "Pravda" paskel
bė apie numatomus Kosygino 
vizitus ( Iraką ir Siriją. Irake 
Kosyginas bus dar šio mėnesio 
pabaigoje. Jį kviečia ai-abų so
cialistų Baath partija ir vyriau
sybė. Birželio mėnesį Kosygi
nas bus Sirijoj kviečiamas gi
miningos Baath partijos ir taip 
pat prezidento Sadato. 

Kalbos apie Brežneve 

Maskva. — Užsienio laikraš
tininkai spekuliuoja, kad Leoni
do Brežnevo ypatingas paaukš
tinimas, suteikimas maršalo 
laipsnio ir bronzinės statulos pa
statymas jo gimtinėje Dnepro-
dzeržinske, Ukrainoje, yra pra
džia jo pasitraukimo. Neabejo
jama, kad jis didelis ligonis, ne
gali eiti pareigų, tai nori sau 
pasilikti tik garbės pozicijas. 

Pagrobė Belgijos 
ambasadoriaus dukterį 

Meksikos Miestas. — Du tero
ristai pagrobė Belgijos ambasa
doriaus Andre Chaval dukterį 
Nadine, 16 metų. Ištraukė ją 
gatvėje iš automobilio ir, sako
ma, pareikalavo 400,000 dolerių. 
Ambasada tačiau sako, kad jie 
iš teroristų nėra gavę jokių rei
kalavimų. 

Beimtas. — Per paskutinę pa
rą Libane žuvusių priskaitoma 
75. Išrinktasis prezidentas Šar
kis vis bando sukviesti apvalio
jo stalo konferenciją, susodinti 
visus priešininkus išsiaiškini
mui 

KALENDOPJUS 
Gegužės 27: Kristaus Dangun 

žengimas — šeštinės; Augusti
nas, Leonora, Virgaudas. Saulė. 

Gegužes 28: Emilijus, Marga
rita. Jogh-das. Rima. 

Saulė teka 5:22. leidžias 8:14. 

ORAS 
Dalinai saulėta, šilta, apie 72 

laipsniai 
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Bedamuoju Emilija Pakalniškiene. Rankraščius .>ių*»ti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave„ Ctucago, IlL 60629 

Telefoną* FE 6-6489 

VEIKLI ILLINOIS -INDIANOS 
APYGARDA 

-• . CJegož& 17 d. Vyčių salėje, 
'• ChScagf^e, buvo sušauktas Illi-
"• nois-rnJianos apygardos valdy

bom pK*ė:tį>. |?.m •pirmininkauti 
posėdžio d a g i a i išsirinko Joną 
T ans.. Sukalbėtą malda. Sekre
torė Irena Sankutė perskaitė pra
eito posėdžio protokolą. 

Iždininkė Emffija Petrartienė 
padarė praneš:mą apie iždo sto
vi. Jų, nuolat keičiasi. Ir ši va-

— kar§ buvo išrašyti keri čekiai. 
>teujiems; nariams verbuoti vi-

",' cepirmininkė Sabina Klatt papa-
* ^kojo apie premijas. Jos bus įteik 
**' tos Kapos 4 d., per apygardos 
-.. cregužinę. Tada sužinosime, kiek 
•*• narių įstojo šiais metais į apy-
» gardos vyčiu gretas. 
,*" Buvo nusiskundimų, kad vy-
**' čiai negausiai lanko savo susi

rinkimus. Nieko nuostabaus, 
-•- nes ir kitose organizacijose tas 

pats .yra.- Sirsirinkimai būna ne-
. gsusū ; . bet parenfimus vyčiai 

"anko. 
:• . Vy*:iŲ namo iždininkas Alber-
• t a s Zakarka nušvietė salės pini-

>• Įfirfi stovį. Žmonės aukoja. Ka-
„. nauninkas Povilas Juknevičius 
. tiesiai i vyčių sąskaitą banke at-
* siuntė i00 dolerių auką, kad bū-

-• tų nurašytos salės skolos. "Pir-
->' myri" choras, kurio pirmininkas 
!l" yru Algirdas Brazis, aukojo vy-

čii sales išlaikymui 200 dolerių. 
••' H . ."ių kuopos kasos likutis 

perleistas salės skoloms sumažin-
'"'. ft-.n'o pageidavimų dar prieš 

•'J, £ėg!i,r.'rmo turnyrą nudažyti tin 
•:-t ;am'a spalva karnizus. Prieš kele

tą mė::e^ių į salę buvo įsilaužę 
~igy>, išnešė naujai nupirktą 

- muiluos frengimą. Krautuvės ve-
I &ėj^s. i? kurios buvo aparatai 

- nupirkti, pažadėjo duoti nuolai-
* dą, jei vyčiai naują muzikos iren-

*{ girną nas jį pirks. 

Apygardos pirmininkas Algir
das Bra/įs su žmona atėjo į po
sėdį pavėlavę. Pirmininkas buvo 

. energingas, užsispyręs "sudeginti 
.7 salės skolas". Reikia veikti tuojau 

pat. — kalbėjo jis. Neatidėliojant 
organizuoti reikia komitetą sko
loms 'sudeginti' ' . To komiteto 
pirmininku posėdžio dalyviai pa
gulė kan. P. Juknevičių, kuris 

'.' yra rūpestingas, visa širdimi at
sidavęs vyčiams. Jau daug metų 
jis yra 36 kuopos dvasios vadas, 
todėl supranta vyčhj rūpesčius. 

„ J(is pasitiki vyčiais, ir vyčiai pa
sitiki juo. Pirmininkas A. Brazis 
nori iki ateinančios Vasario 16 d. 

f usikratyn ->aiės skolomis, kad 
utu galima džiaugsmingai Švęs

ti Lietuvos n -»-:klausomybės mi
nėjimą, be vamsių šešėlių. Jis siū
lė birželio. 18 d. suruošti kavutę, 
sukviesti prekybininkus ir geros 

** Širdies vyčius, kurie supras fėi-
"~ kalą salę vaduofi nuo skolų. 

Salės prižiūrėtojas Juozas Lau-
.;• rinaitis pranešė, kad liepos 18 

d. senjorai vyčiai ruošia gegužinę 
... Vyčių sodnelyje..RugpiūČio 29 d. 

Vyčių salėje vyksiąs "Lietuviai 
,L Televizijoje" balius. Papasakojo, 

kad virtuvės remontas yra užbaig 
tas, dabar dar žiūrima, kur ir ką 

.».. pataisyti ar pagerinti reikia. 
.. Ritualų reikalu kalbėjo Irena 
« Sankutė. Tie vyčiai, kurie turi 

,. • gauti seimo metu aukštesnius 
į ISripsmus, turi susisiekti su ritua

lų komiteto pirmininke Rūta Oa-
- £fene. Gegužės rnėnesir, '"Vyty

j e " bus pakėlimo nuotraukos. Po-
seiminiame "Vytyje"' nebus skel-

... briama kuopų veikla, jame bus tik 
seimas aprašytas. Birželio vidu
ryje išeis apyga'fclos biuletenis 
'TrtHfipet", siųskite pranešimus 
Geraldinai MockuviėneL Vyčiai 
turi stipendija fondą, padedantį 

jauniems žmonėms siekti mokslo. 
Kurie nori stipendijoms aukoti, 
susirišti turi su garbės nare Ele
onora Laurinaite. 

Centrinio lietuviškos kultūros 
komiteto pirmininkė . Aldona 
Ryan atsiuntė apygardos pirmi
ninkui A. Braziui 100 dol. čekį. 
Jis bus perduotas Adelei Zunie-
nei, kuri yra apygardos lietuviš
kos kultūros komiteto pirmininkė. 

Birželio 6-tą ruošiami pietūs, 
pagerbti apygardos dvasios vadą 
kan. Antaną Zakarauską, 35 me
tų kunigystės jubiliejaus proga. 
Dėl bilietų galima kreiptis į Ire
ną Sankutė ir kitus komiteto na
rius. 

jonas Evans pranešė, kad i 
Midland Savings ir Loan Associa-
tion patalpas, šalia Balzeko mu
ziejaus, persikėlė II Čiurlionio ga
lerija. Birželio 5 d. bus atida
ryta parodai. Esą brangių ir gra
žių paveikslų. 

Emilija Pakalniškienė sakė, 
kad vyčiai vasaros metu nebeno
ri rašyti apie savo veiklą. Nors 
prieš seimą būtų daugiau ko ra
šyti. Dabar tenka jai pačiai rink
ti medžiagą, kad užpildyti galė
tų "Vyčių veiklos" skyrių "Drau
ge"-

Vincas Sarooška rūpinasi Ame 
rikos 200 metų nepriklausomybės 
minėjimo paradu. Jis pageidavo, 
kad vytėš tame parade apsiren
gusios būtų tautiniais drabu
žiais. Kiekvieno rankose turi bū
ti Amerikos vėliava, didelė ar 
maža. Paradui nesigailima išleis
ti daug pinigų, išlaidos gali siekti 
300,000 dolerių, tad aišku, kad 
bus nepaprastai gražu ir iškil
minga. Vyčiai dalyvaukime para
de, nes esame Amerikos piliečiai, 
myKmė'Ameriką, branginame jos 
laisvę ir demokratiją. 

Pavergtų Tautų paradas bus 
liepos 17 d. Jack Yorks turi vy
čių platformą. Ją reikia pertvar
kyti, reikia papuošti Amerikos vė 
liavų spalvomis, reikia padaryti 
didelius plakatus su tai dienai 
pritaikytais šūkiais. 'Reikia su
organizuoti jaunųjų vyčių grupę, 
kuri su gražia programa ar ko
kiais gyvais paveikslais patrauk
tų amerikiečių akis. Sabina Klatt 
sutiko • organizuoti tą jaunųjų 
grupę. Po parado bus pietūs Pal-
mer House viešbutyje. Asmeniui 
kaštuos 11 dolerių. 

Gegužės 28, 29 Ir 30 dienomis 
iš Detroito, Clevelando, Pitts-
burgho ir Daytono atvažiuoja į 
Chrcagą vyčiai dalyvauti kėglia-
vimo turnyre. Daytoniškiai at
važiuoja autobusu.. Penktadieni 
Midway House patalpose bus su
sipažinimo vakaras. Šeštadienį 
Vyčių salėje bus Šokiai, kuriems 
gros, VValey Tenclinger orkestras. 
KėgTiavimas prasidės 2:30 vai. >po 
pietų šeštadienį, Mrzano's Miami 
BowI Lanes patalpose. Sekmadie
nio rytą bus mišios Šv. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo baž 
nyčioje. Vyčiai dalyvaus jose su 
vėliavomis. Po mišių Vyčių sa
lėje bus iškilmingi pietūs, kurių 
metu bus įteikiami trofėjai už 
atsižymėjimą kėgHavime. 

Liepos 4-tą iTlinois-Indianos 
apygarda ruošia -gegužinę Vyčių 
salėje ir sodfî  Algirdas Brazis ir 
Harry Petraitis rūpinasi jos su
organizavimu. Yra jau nusamdy
tas orkestras. Kazimiera Petrulie
nė bus vyriausia šeimininkė. Ta
rime surasti žmonių, kurie dirbs 
barp. Turime stiraki.moterų, ku-

-•rarnaVs.sveČiarriš prie 
lų. Jautrieji vyčiai turi pašla
pinti įvairiais žaidimais. Reikia 
ir meninę programą paruošti Ne 

i -

Lietuviai džiaugiasi sulaukę naujo kunigo Tomo Kasp učio. Chicaeos Vyčių chorui tenka garbė giedoti per jo 
pirmąsiaa šventas Jffišias, kurios bus šį. šeštadienį, gegužės 29 d., 2 vai. po pietų gvč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje. Melskimės, kad jaunojo kunigo gyv enimaa būtų lengvas, šventas ir laimingas. 

Nuotr. P. Maleros 

: - A H A D O S Z I N I O 
Toronto, Ont. 

MOKSLO METŲ 

IŠKILMINGAS UŽBAIGIMAS 

Toronto lietuvių kolonijoje Jau 
pasidarė tradicija, kad antras 
gegužės sekmadienis yra /skiria
mas pagerbti lietuvę motiną ir 
iškilmingai užbaigti lietuvių mo-
kj išlos mokslo metus. Šios dvi iš
kilmės iš tikrųjų prasmingai deri
nasi. Tik šiemet iškilmių nuotai
ką drumstė lietuvių sportininkų 
neapsižiūrėjimas, kurie tą patį sa
vaitgalį Toronte suruošė Šiaurės 
Amerikos lietuvių sportininkų žai 
dynes. Kadangi daug mokinių 
sportuoja, tai sudarė didelių ne
patogumų mokyklai ir patiems 
tėvams. Reikia manyti, kad dau

giau tokių dalykų nepasikartos ir 
antrasis gegužės šeštadienis bus 
visų,organizacijų paliktas pagerb
ti motinai ir gražiai be trukdy
mų užbaigti lituanistinės mokyk
los mokslo metus. 

Nepaisant minėtų nesklandu
mų, erdvi Prisikėlimo parapijos 
salė buvo pilna dalyvių. Iškil
mių invokaciją skaitė kum J. 
Staškevičius, mokyklos tikybos 
mokytojas. Atidarymo žodį, kartu 
sveikindamas motinas ir mokyk
las baigusiuosius, tarė KLB To
ronto apylinkės valdybos pirm. 
V. Bireta. Mokyklos absolventus, 
kurių šiemet baigė 45 ir užėmė 
vietas prezidiume, pristatė mo
kyklos vedėjas J. Andrulis, kuris 
taip pat sveikino juos, linkėda
mas pasirinkti gyvenime gražiau 
sius tikslus ir luti lietuvių bend-

Toronte džiaugiasi lituanistinės mokyklos Išleistuvėse pažymėjimais ne tik 
mokiniai, bet ir jų tėveliai. 

bus paprasta gegužinė, bus Ame
rikos 200 metų nepriklausomybės 
minėjimas. Kaip tik tuo laiku 
Lietuvių Susivienijimas Ameriko
je turės savo seimą Chicagoje. 
Kadangi daug vyčių priklauso 
jam, tai į gegužinę atsives sve
čių iš kitų miestų. Greitai bus 
šaukiamas gegužinei ruošti komi
teto posėdis. 

Trumpai buvo sustota prie 
1977 metų Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo. Martiniąue salė 
yra užsakyta vasario 6 dieną. Jo
je tilps apie 500 žmonių. Tar
tasi ir dėl Šv. Kazimiero dienos 
minėjimo. Bus atsiklausta 83 
kuopos, kurios dvasios vadu yra 
Šv. Kazimiero parapijos Gary 
mieste klebonas kun. dr. Ignas 
Urbonas, ar jie norėtų tą minė
jimą ruošti. Po kėgliavimo tur
nyro ir liepos 4-tos gegužinės bus 
pradedama rūpintis tomis šven
tėmis. 

Apygarda paskyrė pusės pus
lapio auką Gintaro baliaus prog
ramos knygoje. Balius įvyksta 
birželi© 19 d- Conrad Hilton 
viešbutyje. Pavergtų Tautu para
dui irgi paskyrė auką. 

Jonas Evans didžiavosi 112 
kumpos nare Kristina Austin, ku
ri esanti išrinkta Lietuvių Susi
vienijimo Amerikoje centro val-
dyben. Algirdas Brazu priklau

sąs 228 vyrų kuopai. Ta kuopa 
ruošia Amerikos sukakties minė
jimą Vyčių salėje, liepos 10 d. 
Minėjime dalyvaus kongresma-
nas Russo, kuris daug dirba dėl 
Lietuvos laisvės. Minėjime bus jis 
pagerbtas. Vyčiai ir šauliai da
lyvaus su vėliavomis. 

Mūsų gerbiamas pirmininkas 
Algirdas Brazk šį vakarą šven
tė 36 metų v^dybinfo gyvenimo 
sukaktį. Jonas Evans, uždaryda
mas susirinkimą, paprašė Dievą, 
kad ir toliau laimė lydėtų tą 
gražią porą. 

Sekantis Ulinois-Indianos val
dybos posėdis bus birželio 23 d. 

E.P. 

PATAISYMAS 

112 vyčių kuopa, 200 metų 
Amerikos nepriklausomybės mi
nėjimo proga, Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčiai padova
nojo Lietuvos vėliavą, o ne Ame
rikos vėliavą, kaip praeitą ketvir
tadienį vyčių veiklos skyriuje bu
vo pranešta. 

ruomenėje sąmoningais nariais. 
Pažymėjimus įteikė konsulas dr. J. 
Zmuidzinas, o dovanas — ką 
tik išleistą mokyklos metraštį 
tarybos pirm. A. Simanavičius. 

Praeitais mokslo metais buvo 
suruošta vysk. M. Valančiaus ir 
dail. M.K. Čiurlionio temomis iš-
iškalbos konkursai. Laimėtojams 
premijas įteikė Lietuvių namų 
valdybos vicepirm. $. Kuzmas, 
nes dovanas finansavo Lietuvių 
namai. Baigusiuosius sveikino 
konsulas dr. J. Zmuidzinas, KLB 
švietimo komisijos pirm.S. La-
parskienė, mokyklos tarybos 
pirm. kun. A. Simanavičius, tėvų 
komiteto pirm. Pr. Dovydaitis. 
Jautrų auklėtojų vardu žodį tarė 
mokytoja M. Gudaitienė. Su mo
kykla atsisveikino abiejų kla
sių 10-jų sk. mokinių atstovai R. 
Trinkaitė ir A. Rašymas. Taip 
pat dešimtokė G. Mažeikaitė iš
kvietė į sceną mokyklos vedėją, 
auklėtojas M. Gudaitienę ir A. 
Kuolienę, kun. A. Prakapą, tiky
bos mokytoją ir V. Aušrotą, is
torijos mokytoją, rr visų baigu
siųjų vardu įteikė dovanas. Do
vaną — mokyklos metraštį su vi
sais baigusiųjų parašais mokiniai 
įteikė ir konsului dr. J. Zmuidzi-
nui. Oficialią programos dalį 
sklandžiai pravedė jauna moky
toja V. Javaitė. 

Meninę programą pradėjo X 
sk. mokinių grupė, kuri atliko 
montažą "Motina lietuvių litera
tūroje". Visiems patiko dainos, 
žodžio ir vaizdų pynė, kurią, pa
ruošti mokytojų L. Senkevičie-
nės ir Z. Ši linkai lės, atliko VIII 
sk. mokiniai. Gražiai išraiškos 
šokį pašoko D. Stadytė, V sk. 
mokinė, ir pianinu skambino A. 
Medelytė, VII sk. mokinė. Vidu
riniųjų skyrių mokinių choras, 
vadovaujamas mokyt. D. Garba-
liauskienės, dainavo: Per pasaulį 
keliauja žmogus, Pas motinėlę, 
Ant kalno gltfosnys, Atrgo girioj 
ąžuolėlis, Kaip verkiančio smui
ko. 

meninę Gražia lietuvių kalba 
programą pravedė L. Radzevi
čiūtė, l£ sk. mokinė. 

Dalyvė 

THE L1THUAMAN fNMLD-WIDC DAILY 

5«-iooc ."ii.-..-, .-\r~-e .<. - »: J'iica.r- ----• * ?"̂ -SE««i li-'y, 
•xoeept .Sc_cavi, _o<2i. ^Udaya, days rftar Ctaistmas u d Eaator 

by the tbuaman Čatholic Press Society. 

E ^ i r ^ s _ M M t- - >•»*• S2*00- *«««n 

: » : » acn'jažii -u. Ant DRAUGO pi".<: 
p i n u J H* .sOAeaį j ^ " i i ! A r 

ctA-r. -»c sJautjrtoJo »dreeo, |= 
M h *mttjrtoj«« yra už*l- t 

" .̂Jrtjutfar* 

.. 
& > » « ' - o / « 
«LT2I 
L -ts-zajy* 
S*v-iitwiJ 

*- »r*iaii**V^*« 
*.C^L=^. 

m aš į 
'̂ *- *. 

i t^ .» 
(29X0 
J.i.JL 

JM -nr-r-'- i i AA£tUi 
\ Jkt:- I 21ČA. . 21&J. 
$15.00 $10.00 $4.00 
$18.00 110.00 S4J» 

$10.00 $104» — 
S17JM tllM — 
i . - ; -x — — 

a 5<i .v : ' t «r»i!»ni-j i«j»o tmwn ~ 

•.- sijs-'is-s- ?.icakc,» -2 ttatbi. = 
B U tunn, Mrtaako. Skelbinm kai- | 

p r^-^Ai io t ga^J pražyrra, § 
J 

| flMįdi auo 8:30 Ud 12:00. 
^ii».,itiiiu.iiliiii;iii:.tlIjHHiiimmilllll»inmi 

Tel. ofiso ir buto: OL>inpic 2 -41^ 
DR. ?. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So, ŠOU. tf^ Oee*o 

•ak 

Tet PR ^STiS 
DR. ANNA BALIUKAS 

2838 West 6Srd <ti*et 
IR 

GH?:iC-^i LIGOS 
Vdacc&j ;^.^al susitarimą 

DR. K. G, BALUKAS 
itu^ri.i". *r m o t ė m Ugos 
G;ja»-i.vyio»r̂ â  Chirurgija 
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JaSENIŲ TIKRINTOJAI 
— Kaip vadinasi tas žmogus, 

kuris krausto kito žmogaus kiše-
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Tai yra daugiau, 

NE VfEN TIK PROTESTAS 
Daugelis vyresniųjų lietuvių kę žmonės, matę tenykštį gyve-

išeivijoj prisimena ne tik savo nimą. Palyginti, neseniai iš pa
buvusius vienkiemius ar mažus vergtos Lietuvos ištrūkęs rež. 
miestelius, bet prisimena ir dau- Jonas Jurašas "Tėviškės Žiburių" 
gelj kitų smulkmenų, s«sijusių su korespondentui kalbėjo: "Lietu-
mūsų religinėmis šventėmis, voje, kur tikėjimas šiandien la-
Daugelį tų smulkmenų ir tradi- bai varžomas, jis yra nepapras-
cijų galima buvo atgaivinti išei- tai sustiprėjęs, kaip, galbūt, nie-
vijoj, tačiau bene sunkiausia at
kartoti {vairias švenčių pro
cesijas, kurių metu vainikais bū
davo išpuoštos miestelių ir mies
tų ganės. Šiandien, švenčiant 
Dangun žengimo šventę, tos vi- sauganti nuo visų skersvėjų, pu 
sos buvusios procesijos bėra tik čiančių per tiek metų. Todėl 
prisiminimai, nes religiniam pa- šiandieną sovietinė valdžia ir 
sireiškimui yra daugiau būdų, siekia sunaikinti tikėjimą, bet iš 
negu tik gražiai atrodę iškilmės, kitos pusės kyla dar didesnis pa-

LIETUVIO UŽDARBI BROLIŠKAI" i SOVIETŲ KARINIAI PASIRENGIMAI 
K r a v n A m t i m f A i l r f s f f m ^ v ^ s l A l a m m i t f 

kada. Tikėjimo šviesa apšviečia 
ir tautinę dvasią ir ją stiprina, 
maitina. Kartu tai yra ir tam 
:ikras protestas prieš nutautini
mą, užuovėja ir tautos tvirtovė, 

PASISAVINA MASKVA 
Okupantai "padeda" lietuviams, patys apsigyvendami Lietuvoje 

VLADISLOVAS ŽILIUS Šios antraštės jau daug ką 
pasako pokario metais negyve
nusiam sovietinių rusų okupuo
toje Lietuvoje ,bet dar ne vis
ką. Norint ano ir dabartinio me
to gyvenimą suprasti, reikia 
krašte gyventi ir jausti visas 
komunistų represijas. 

Maišas ant nugaros, 
maišas ant puvo 

Vilniuje ir Kaune dažnai ma
tomas vaizdas: pavieniai, bet 

Brežnevui sutelktas maišalo laipsnis 
už karulius nuopelnus 

GEDIMINAS GALVA 

Okup. Lietuvoje nuolat kelia- sipriešinimas. Šiandien yra labai! dažniausiai grupėmis, keistai 
ma, kad religija yra tik atsiliku- organiškas reiškinys matyti per 
šiųjų žmonių praktikuojama, religines šventes pilnas švento

ves žmonių. Dauguma bažnyčią 
lanko ne seni žmonės, ne tie "at
silikę buržuaziniai elementai", 
kaip juos ten vadina, bet jauni
mas, žalias jaunimas, kuris nėra 
ragavęs tos "buržuazinės" sant
varkos, religinio auklėjimo. Ir vis 
dėlto žmonės eina į bažnyčią. 
Tai daro reikšdami protesto dva 

kad modernus pasaulis ir moks
las yra priešingi religijai, kad 
net Sovietų Rusijos astronautai 
erdvėse neradę jokio Dievo. 

Priešingai komunistų tei
gimui, Bažnyčia niekada nekovo
jo prieš pažangą ir dar 1970 m., 
kai kelionėje į mėnulį buvo pri
verstas dėl gedimo grįžti Appo- sią.Bažnyčia šiandien yra vienin 
lo XIII erdvėlaivis, Sv. Tėvas ta- telė vieta, kuri teikia žmogui pa
dą gausiai susirinkusiems maldi- guodą dvasios ramybę, susikaupi-
ninkams Šv. Petro katedroje kai- mą ir viltį, tą tylią viltį, kada jau 
bėjo: '"Mes gerbiam tuos, kurie nieko nebėra, kada jau nėra ko 
pasišvenčia žmonijos pažangai ir tikėtis daugiau, kada tu iškrenti 
nebijo aukoti net savo gyvybės, iš visuomenės sulūžusio vežimo, 
Mes gerai suprantame, kad šios kuriame ratų stipinai yra netikri, 
kartais taip fatališkos pastangos Tada tu gali ateiti į bažnyčią, 
ištirti tolimiausias erdves tar- atsiklaupti, pabūti su Dievu ir 
nauja ne tik mokslinei pažangai, pats su savimi. Ir tai yra labai 
bet kartu ir žmogaus dvasiai, jos svarbus dalykas, kad šiandieną, 
atskleidžia plačiausius horizon- ypač jaunimas, veržiasi į bažny-
tus, kuriuose žmogus geriau pa- čias". 
žįsta patį Dievą". Tokie yra ne kunigo, ne, kaip 

Galima teigti, kad tai yra tik komunistai plūstasi, klebono, 
katalikų galvos žodžiai, kurio pa- norinčio liaudies pinigų, bet pa
reiga taip kalbėti, bet patys as- sauliečio žodžiai, 
tronautai, niekieno neįtaigoti ir * 
neverčiami, ne kartą panašiai Tpnka sutikti su Jurašu, kad 
kalbėjo. Astronautas McDevitt, b? žnyčių lankymas turi ir protes-
žumalistų paklaustas, ką^jis gal- to atspalvi. Tačiau tai yra dau-
voįa apie žmogaus susitikimą su gis.u negu protestas nes žmogus, 
begaline kūrinijos erdve, atsakė: kaip teigia tas pats Jurašas, ieš-
"Kosminėje erdvėje labiau negu ko vilties, žmogus nori susikaup-
bet kur kitur yra jaučiama Die- ti ir pailsėti nuo nuolattinio iš-
vo didybė ir mūsų menkystė. Iš orinio spaudimo ir komunistinių 
tolo žiūrint į mūsų gyvenamą- plakatų rėksmo apie komunisti-
sias vietas, į mūsų miestus ir mū- nio rojaus pranašumą. 
sų kraštą ir visą mūsų žemę, be- Žmogus tampa technikos ver-
galinė kosmoso erdvė, kuri mus gu, žmogus yra slegiamas did-
supa, atsiskleidžia visu savo di- miesčio triukšmo, skubos ir nuo
dingumu. Takioje padėtyje žmo- latinių gyvenimo užsitikrinimo 
gui tikrai nesunku suprasti, kaip rūpesčių. Ir kartais ypač vyres-
didis yra Dievas — visatos Kū- rrieji, žvelgdami į savo praeities 
rėjas". dienas, h^talgiškai prisimena 

Astronautas Cernan pareiškė: tas vietas ir įvykius, susijusius su 
"Žemė iš erdvių atrodo dide- praeitimi. Vienas tokių atsimini
te ir graži. Aš įsitikinau erdvėse mų yra Dangun žengimo šven-
Dievo buvimu. Aš žinau, kad tė. Čia neskamba giesmės, nesi-

apsirengusios žmogystos, tradi
cinės aptrintos šimtasiūlės, ap
smukusios vatinės kelnės, ap

s ta i kak. prasidėjo Lietu
vos "gelbėjimas"' nuo bado! Su-
kolchozinami ūkiai, at;mami iš 
ūkininkų gyvuliai ir padargai, 
atimama žemė. Atimama viskas, 
ką lietuvis sunkiai savo rankų 
darbu buvo sukaupęs. 

Lietuviai — rusų lažininkai 
Grįžtama prie baudžiavinio 

lažo. Šiandier visa, ką Uetuvis 
kolchozininkas uždirba — "bro
liškai" pasisavina Maskva (rei
kia gi, kad "jaunesnysis brolis" 
atsiteistų už taip mielą, nesava-

ranga ta pati, nepriklausomai liaudišką "išvadavimą"). Lietu-
nuo metų laiko. Du didžiuliai Į viui paliekama tiek, kad dar su
maišai persverti per petį — mai lauktų rytdienos ir galėtų tęsti 
šas ant nugaros, maišas ant pi!- lažą. Puiku taip ''išvaduotam" 
vo, lagaminas dešinėj rankoj ir! nuo slegiančios privatinės nuo-
neaiškios formos bagažas — j savybės, nuo produktų, perpro-
kairėj rankoj. Pasižiūrėkit, už- į dukcijos, nebereikia stovėti ei-
sienio turistai, reginys jums ne- • lėse bekonų pardavimo punktuo-
eilinis, prieš save jūs matot gar- į se Anglijai, nei po žąsį kiekvie-
siuosius rusų "mesočnikus" (ter 
bininkus)! Nesumaišykit su el
getom, nieko panašaus, jie nor
malūs sovietiniai piliečiai, daž
no iš jų šimtasiūlės krūtinę ir 
pilvą puošia tilindžiuojantis 
pergalės" ordinų ir medalių rin
kinys, 
truda' 

nam tarnautojui grūsti po pa-
žasčia, kaip būtiną priedą prie 
algos... Nikita įsakė vietoj tra

dicinių kultūrų apsėti laukus ku 
kurūzais, kurie Lietuvoje negalė 
jo pribręsti. Pritrūksta norma
lios lietuviškos duonos net kele-

Dažnas iš jų "udarnikita metų, kol išmintingesni kol-
(darbo smogikas). JieĮchozų pirmininkai, patys savo 

atvyko į Lietuvą iš "plačiosios | rizika, nepradėjo vėl auginti ru-
tėvynės" apsiprekinti. Vilniuje 
jie pasklinda visur, nuo geležin
kelio stoties iki centro, kur tik 
maisto parduotuvės. Pirmas jų 
klausimas geležinkelio stoty, 
tuoj išlipus iš traukinio, būna: 
"Gdie kalbasa?" (kur dešra). 
Rusai atkunta lietuviška dešra 

Jų gentainiai "planiniai" at-

gius ir kviečius. 
'Draugystes traukiniai3 

su uzbekais Lietuvoje 

Lietuvai reikalas keblus, bet iš
spręstas paprastai — bet koks 
jos publikavimas uždraustas. 
Padovanota" Lietuvai jos isto

rija prasideda nuo... 1917 me-
tų(!) ir "šviesiu" socializmo 
spindėjimu prasimuša iki šių 

Praėjusiais metais visą mėne
sį iš anksto prieš V.9 — antro
jo pasaulinio karo pabaigos 30 
metų sukaktį pradėtas nepapras
tai garsus būgnų mušimas, už
sitęsęs visus metus. Antrojo pa
saulinio karo mūšių laimėjimas 
tebegarsinamas iki šio meto. Tė-

nės karas vis dar nepamiršta
mas. dienų, Anksčiau dar okupacinės Į 

valdžios buvo toleruojami 1863 i .N a?* a£* Sovie
I
t
T

ų &nyhos m i " 
metų sukilimo paminėjimai, i !? !s t,ens ^ ' t r y Lstmovas, vienu 
Šiandien - ne. Tyliu susitarimu ! u o l l u p a k e h a s a r m i J 0 S š e n e r o 

nebepageidaujami. Kas užsime
na — apkaltinamas "priešiška 
agitacijja prieš didžiąją rusų 
tautą". Nepriklausoma Lietuva 
vengiama minėti aplamai, bet 
kurioje formuluotėje, šiandien, 
nei su jokiu tolimesniu tekstu 
nesusieti žodžiai "laisvė" arba 
"Lietuva" — sukelia nejaukią 
tylą, susierzinimą ir įtarimą 
"stukačių" armijoje 

Pavojingas nesusipratimas bū 
tų kam nors viešai pakalbėti 
apie Didžiąją Lietuvos valstybę. 
Nebuvo tokios, negalėjo būti. 
Pakol kas esantis ekspozicijoje 
XVI amžiaus Lietuvoc žemėla
pis Vilniaus etnografi jof. muzie- I 
juje sukelia tikrus isterijos prie į 
puolius svečiams - šeimininkams 
iš Maskvos. Ir tai būna, išimti- ! 

nai, rusų inteligentijos atstovai, į 
nes nuolat girtas maskvėnų pro 
letariatas muziejų nelanko. O į 
kiek Lietuvos didingą praeitį liu j 
dijančių dokumentų trūnija to Į 
paties muziejaus fonduose, — 
jų neleidžiama iš viso parodyti 
ekspozicijoje. 

Lietuvos istorija uždrausta 

Aukščiausios tarybos prezidiu
mo V.7 įsako minėtas laipsnis 
suteiktas už nuopelnus pirminin
kaujant Gynybos taryboje. Ši ta
ryba yra slapta. Komunistinėje 
enciklopedijoje apie ją pasakyta: 
"Gynybos taryba yra kariuome
nei ugdyti, jos jėgai stiprinti ir 
paruošti !«; ovai". 

s.m. V.9 paskelbė įsakymą, ku
riame užtinkame šiuos teiginius: 
"Tarybų Sąjungos tarptautinė pa 
dėtis tapo tvirta, kaip niekada. 
Padaryta nemaža pažanga kovo
je už taiką ir tarptautinio sau
gumo užtikrinimą, už skirtingos 
socialinės santvarkos taikos sam
būvio pradų įgyvendinimą. Kartu 
gyvenimas rodo, kad imperializ
mas neprarado agresyvios esmės. 

- ' Kariniai sluoksniai tęsia ginkla
vimosi varžybas, didėja NATO 
karinė galia. Ir dabartinių Peki
no vadovų politika sutampa su 
kraštutinių atžagareivių nusista
tymu. Glaudžioje kovinėje san
draugoje su broliškomis socialis
tinių Šalių armijomis tarybiniai 
kariai visada pasiryžę ginti di
dįjį socializmo reikalą ir duoti 
triuškinamą 
užpuolikui". 

atkirtį bet kuriam 

"Draugystės traukiniai"... At
sibunda vilnietis ar kaunietis ir dėstyti Lietuvos mokyklose 
mato, kaip jo miestas skęsta 
uzbekų, tiubeteikų jūroje. Visur _ Virginijos psichologas 
tik uzbekai — parduotuvėse, vai B a y j ^ apklausinėjo 4 - 6 m. 

Įgyklose, restoranuose. Visi sve - ; v a i l n l s ^ j i e pasirinktų—tėvą 
siųsti , Lietuvą kiek anksčiau ir yaį energingai judina žandikau-; m televizij fa yekikų p a s i . 
apgyvendinti čia, atkutę jau ta l i a i s . sekančią dieną uzbekai m \ ^ k a d

J * i e į televiziją ati-
lietuviška dešra, šiandien nar- j "kultūrine misija" važiuoja to-j 
šiai subliūva: lietuviui: 
spasli ot goloda!" (mes jus iš- j— kitas "draugystės traukinys' 
geibėjom nuo bado!). Ką gi, at- į a tVeža Lietuvon gudus. Šie į la-

duotų tėvą, o 20% pasisakė, "My vasjiiau, Latvijos link, bet įkandin I k a d ^ ^ m o t ^ 

Maršalo lazda 

Siu metų karo •laimėjirro sukak 
ties paminėjimas buvo kuklus. 
Jį dar nustelbė keistokas įvykis 

—komunistų partijos generali
niam sekretoriui L.I. Brežnevui 
maršalo laipsnio įteikimas. Prieš 
32 m. jis pasitraukė iš karinio 
politinio vadovo pareigų, turė
damas pik. generolo laipsnį. Pra
ėjusiais metais jis buvo pakeltas 
armijos generolu, o šiais metais, 
prašokus maršalą ir vyriausią 
maršalą, gavo aukščiausią sovie
tinės kariuomenės — Tarybų Są
jungos maršalo laipsnį. 

sigręžkim truputį atgal. {gaminus viską, kas po ranka,| 
Ką ir bekalbėti apie pirmuo-1 krauna jau kur kas didesniais 

sius pokario metus, kada po Lie į kiekiais, negu uzbekai. Sekantis Į 
tuvą masiškai klydinėjo išbadė- į traukinys veža tuos — nuo Ura; 
ję 'išvaduotojai", godžiai grob-|i0... Veža vis... veža... nuo Vol-
dami visa, kas valgoma. Daug j gogrado, Riazanės, Azerbeidžia-1 
kas iš jų tada sviestą, lašinius j no> n u o Maskvos, Kalugos. "Sve-« 
ar dešras matė pirmą kartą sa 
vo klajokliškam gyvenime. 

visa tai neatsirado vien tik atsi
tiktinumo dėka". 

Panašių astronautų pasisaky
mų buvo ir daugiau, ir juos čia 
cituojame todėl, kad tai pasakė 
mokyti ir drąsūs vyrai, o ne, kaip 
komunistai vadina, susmuku
sios davatkėlės. 

plaka bažnyčios vėliavos gatvėse, 
čia nebėra ano paprastumo, bet 
ir čia mokslas ir technika tebe-
liud-ija tą patį, ką ir anas gim
tųjų parapijų varpų skambėji
mas. Šiandien mokslo vyrai iš 
erdvių skelbia tą patį, ką ir kuk
lieji pamokslininkai. Ir tai kas
dieninių rūpesčių ir staigių sukrė-

jčių" krūtinės vis spinduliuoja 
i ordinais, vis skambaliuoja, pa-

• 1 putus vėjui. Krauna jie vis į la-
čhis laiškų, kuriuose yra pasiuly-1 gaminus, išveža traukiniais. Ir 

kaip pagerinti gamybą ir gą-Įdaug kas iš jų pajunta nenumal 
potvarkiu . . " ^ . 

domą pareigos jausmą ištiesti 

mai 
minių kokybę'". Savo 
komunistinė valdžia pasižada pri
taikyti "griežtas disciplinarines 
priemones tiems atsakingiems val
dininkams, kurie į piliečių laiškus 
žiūri formaliai ir biurokratiškai". 

2inant sovietinę sistemą ir jos 
praktiką, šiam labai "naujoviškam" 
potvarkiui komentarų nereikia. 

J. V. 

Kad žmogus ko nors daugiau timų metu suteikia visiems, šia-
reikalingas negu daiktai liudija pus ir anapus geležinės uždan-
ne tik kapitalistinio pasaulio, bet gos, kantrybės ir vilties. 
ir iš už geležinės uždangos atvy- Al. B. 

Spaudoj ii gyvenine 

GRĄŽOS POTVARKIAI ANT POPIERiO 
Maskvos "Pravda* šių metų ge- parašyti laišką valdžios organams, 

gūžės 4 dienos laidoje paskelbė' laikraščių redakcijoms, pvz. kriti-
Sov. Sąjungos komunistų partijos; kuodarnas savo fabriko vadovo 
cean.ro komiteto potvarkį, kuriuo ] darbo sistemą. Tai esą labai svar-
jsakoma valdžios organams ir laik- bus savo minčių išliejimo būdas. 

"broliškos pagalbos" ranką lie
tuviams ir... apsigyventi Čia vi
sam laikui! 

Okupantai "padovanojo'* 
lietuviams istoriją 

Su "istorijos padovanojimu" 
Konsulas dr. J. 
pažymėjimus. 

Zmuidzinas įteikia Toronto Maironio mokyklą baigusiems 

N. Podgornas. V. 10 įteikda
mas Sov. S-gos maršalo skiria
mąjį ženklą kalbėjo: "Ginkluo
tųjų pajėgų kūrimo, nuolatinio 
jų kovinės parengties stiprinimo 
klausimai visada užėmė ir užima 
vieną iŠ svarbiausių vietų". Siūos 
ir gynybos ministerio į:akymo žo
džius pravartu įsidėmėti. 

Diktatūros stiprinimas 

L. Brežnevas ta proga kalbė
jo išdidžiai, valdovui tinkančiu 
būdu, vis kartodamas: manau, 
priimu garbingą ženklą, aš... Tie 
sa, jis negrasino, bet užsiminė 
tvirtą taiką pasaulyje, valstybių 
bendradarbiavimą, tautų laisvę 
ir pažangą. Šie žodžiai yra dvi
prasmiai, nes jis turėjo galvoje 
tik Sovietams tinkančią taiką, 
bendradarbiavimą, tautų laisvę 
ir pažangą. Jo kalba nesustipri-
no Sovietų pavergtų tautų išsi
laisvinimo vilties. 

Praėjusių metų pabaigoje bu
vo vengiama Brežnevą paminėti. 
Paskutiniame partijos suvažiavi
me jo vardas vėl iškeltas į aukš
tybes. Naujasis centro komitetas 
perrikiuotas. Politinis biuras pa
pildytas jam palankiais nariais. 
Gynybos ministeriu paskirtas ne 
karys, bet ištikimas politinio biu
ro narys D. Ustinovas. Genera
linio štavo viršininkas gen. Vik-
tor Kulikovas reiškė nepasitenki
nimą aukštųjų karių vardu, dėl 
kario aplenkimo, skiriant gyny
bos ministerį, tačiau jo balsas li
ko be atgarsio. 

Tik po šio politinio persitvar
kymo, paruoštas sostas proleta
riato diktatoriui. UTrainietiška-
me Dnieprodzeržinske aukščiau 
šios tarybos prezidiumo įsaku pa
statytas pirmasis paminklas gene
raliniam sekretoriui. Tai L. Brež
nevo kulto pradžia. Prieš 12 m. 
N.S.Chruščiovas buvo apkaitin
tas asmens kultu, nors teturėjo 
generolo pulkininko laipsnį ir 
nestatė sau bronzinių paminklų. 

Smilkalų debesys 

25-me partijos suvažiavime L. 
Brežnevą perrinkus generaliniu 
sekretorium, rtaiga sukurtas jo 
kultas. Kiekviename straipsnyje, 
kiekvienoje kalboje liaupsinamas 
Brežnevas, neišsiverčiama be jo 
kalbų ištraukų. Gegužės 8 d. 
Dnieprodzeržinske bent 10 kalbė 
tojų jį liaupsino, pūtė smilkalų 

(Nukelta i 5 puaL) 

raščiams vieno mėnesio laike atsa 
kyti j gaunamus laiškus a r prašy
mus. Valdžia žada imtis "griežtų 
priemonių'' prieš tuos valdininkus, 
kurie nekreipia dėmesio į piliečių 
laiškus. Bet ar ši norma taikoma 
visiems piliečiams, visiems laiš
kams? Iš potvarkio teksto tuoj 
matyti, kad tokios "malonės" sum
iaukia tik darbininkai ir tik specia
liais klausimais. Potvarkyje sako
ma, kad piliečiai dainai rašo laik
raščių redakcijoms ir valdžios js-

Svarbesnieji spaudos organai tu
ri specialius redaktorius, kurie už
siima tik tokių laiškų skaitymu. O 
tų laiškų j redakcijas ateina daugy
bė. Pvz. Sov. Sąjungos partijos 
organas "Izvestijos'' du trečdalius 
savo redaktorių yra paskyręs šiam 
uždaviniui. "Pravdoje'' kas savaitę 
vienas laikraščio puslapis skiria
mas laiškų skyriui. Jei piliečio laiš
kas, reikalaująs pvl. išspręsti tam 
tikrą klausimą, patenka j laikraš
tį, tai klausimas praktiškai yra jau 

taigoms, iškeldami savo problemai j išspręstas: kompetentingas organas 
ir darydami įvairius pasiūlymus tuojau įsikiša beveik automatiškai 
bendruomenės naudai. Jų rai tai tu 
rl būti imami dėmesin ir mėnesio 
laikotarpyje į juos turi būti duotas 

(dažnai tas kompetentingas orga
nas yra KGB!). 

Pastaraisiais metais darbininkų 

MOTERIS SU BALTU CHALATU 
NEUŽMIRŠTAMAS ĮVYKIS 

DB. K. PAPBOCRAITt-SIMArnENt 

Uždėjau jai kaukę ir bandau lašinti eterį. Bet kur 
tau! Čigonė pradėjo sukinėti galvą į visas puses. AS 
turėjau paprašyti pagalbos sutvarkyti ją. Pasirodė kū
dikio kojytė, bet ne galvutė. Po to ir kita kojytė. 
Skausmai vėl padidėjo ir kūdikis gimė iki virkštelės. 
Galvutė neišeina ir tiek. Susitraukimai vėl sumažėjo. 
Pavojus kūdikio gyvybei yra labai didelis. Vaikutis gali 
uždusti. Pagaliau po specialių dr. Mazzolos manipulacijų 
gimė kūdikis. Nukirpau virkštelę. Bet... kūdikis nekvė
puoja. 

Čigonė pasižiūrėjo į mus savo juodomis, pilnomis 
išgąsčio akimis ir pasakė: 

— Aš negirdžiu kūdikio riksmo. Kas atsitiko? 
— Viskas bus tvarkoj. — automatškai atsakėme 

mes. nes dabar mūsų visų dėmesys buvo nukreiptas į 
kūdikį. Vieni bandėm jį atgaivinti dirbtiniu kvė
pavimu, kiti laikėme deguonies kaukę ant pamėlyna
vusio kūdikio veiduko. Gailestingoji sesutė skaičiuoja: 
1,2,3,4,5,6, sekundės. Kūdikis vis dar nekvėpuoja. Se
sutė skaičiuoja toliau 7 sekundės, 8 sekundės. Ir ste
buklas! Kūdikio krūtinėlė staiga išsipūtė, kūnelis su
virpėjo. Jo mėlyna veiduko spalva pasikeitė į rausvą. 

komplikuoto gimdy 

ateakvmaV Esą sovietinėje siste- j laiškų turinys žymiai pasikeitė, sa- ^ J o Jo mėlyna veimiKC> spaiva p a k e i t ė , rausvą.. 
« ^ 5 2 v i « M pOJetis turi teisę-koms potvarkyje. "Padidėjo «kai-1 Vaikutis sunko skardžiu balsu. Po tokio sunkaus ir J 

mes visi lengviau atsixvepeme. 
Motina, išgirdusį kūdikio balsą, iš "džiaugsmo pra

virko ir, užmiršusi gimdymo skausmus, paprašė pa
rodyti kūdikį. 

Tuo tarpu sesutė valė naujagimį ir ruošė jam 
vystyklus. Kai tik ji baigė tvarkyti kūdikį, aš pasa
ldau jai. 

— Sesutė, einam ir parodykim ši jauną gražų 
vyrą motinai, 

Vaikutis verkė ir spardėsi. Motina priglaudė kūdi
kį prie savo krūtinės. Laimės šypsena švietė jos vei
de. Po to ji nedrąsiai paklausė: 

— Daktare, ar mano kūdikis yra normalus? 
— Taip. — atsakiau aš jai. — Jis turi viską: 

mažytes rankytes, kojytes, akytes, ausytes, nosytę... 
Čigonė vėl sugriebė mano ranką. Norėjau ją ati

traukti, bet ji taip stipriai ją patraukė ir... pabučiavo. 
— Daktare, — pasakė ji man. — jis yra toks 

gražus ir stiprus. Kai jis užaugs, bus čigonų karalius. 
— Taip. — atsakiau — iš jo viskas gali būti. 
— Dabar aš norėčiau pasidalinti savo džiaugsmu 

su savo vyru, — pasakė ji. 
— Kaip tai! Jūs tik prieš kokią valandą prakei-

kėt savo vyrą ir buvot pasiruošusi jį net sudraskyti, 
jei jis būtų čia pasirodęs, o dabar norite jį pamatyti, 
— šypsodamasi pasakiau jai. 

— Daktare, tai yra toks čigonų kraujas ir būdas, 
— pasakė ji man 
myliu ir jis tai puikiai žino. 

Per jos gimdymą mačiau koridoriuje nervingais Į 

žingsniais vaikščiojanti kokių 20 metų čigoną. Jo juo
di garbanoti plaukai draikėsi ant jo saulės ir vėjo išbu
čiuoto veido. Jo viršutinę lupą dengė juodi, gra
žiai nuskusti ūseliai. Su kiekvienu gimdyvės skausmu 
jis staiga krūptelėdavo ir bandydavo įsiveržti į gim
dyvių palatą. Slaugės turėjo daug darbo sulaikyti jį. Jis 
dėvėjo juodo satino marškinius su plačiomis ranko
vėmis ir juodas plačias kelnes. Jos buvo užkritusioe 
ant jo aukštų, juodų blizgančių batų. Jo juoda akso
minė liemenė išsiuvinėta auksiniais ir sidabriniais siū
lais. Tarp jų prisiūta įvairių spalvų karoliukų. 

Dabar aš jį pamačiau sėdint sofos kamputy ir 
verkiantį. 

— Kodėl jūs verkiate? Juk viskas laimingai pasi
baigė. 

Jūs turite puikų sūnelį. Sveikinu, — pasakiasu aš 
jam. — Aš verkiu iš džiaugsmo, kad mano žmo
nai pasibaigė kančios — per ašaras pasakė jis. 

— Ji dabar yra labai laiminga. Gimdymo skaus
mus užmiršta kiekviena gimdyvė, kai tik pamato kū
dikį. Taip yra ir su jūsų žmona Dabar galite eiti pas ją. 
Ji jau yra palatoj, — pasakiau jam. — Po to sustokit 
prie naujagimių skyriaus. Sesutė parodys jums pro 
stiklinį langą jūsų gražų sūnelį. 

Jis savo plačia marškinių rankove nusišluostė dar 
kelias nenudžiūvusias nuo veido ašaras ir nuėjo pasi-
matvti su žmona. 

Po kurio laiko nuėjau j palatą. Čigonė ramiai mie-
i v ^ ^ i ' k M i 8°J°- ,AŠ n e t . p e r 8 i e n ą g a l ė j a u P " * * * * ^ " * " ' 

harų kvėpavimą. 
Bus daugiau 

http://cean.ro


fcj • H • Ui. 
DRAUGAS, ketvirtadienis, ig7/g m . g ^ o ž ž c 27 . 3 

ANTROJ? POEZIJOS 
Indianos universitete doktora

te daranti E. Bradūnaitė, gegu
žės 22 d., skaitė paskaitą apie 
pirmapradę poeziją, ypač, kaip 
ji reiškiasi liaudies dainose. Pa
skaita buvo gausi iliustracijomis, 
pagrojant iš plokštelių ir juoste
lių įrašytas senučių dainas. Pa
skaitininke pažymėjo, kad liau
dies poezija turi paveikti kiekvie
ną jautresnę Širdį. Tą parėmė 
Lesingo, Goethes ir kitų autori
tetais, kurie lietuvių dainas laikė 
nuostabia pirminės poezijos ap
raiška. 

Prelegentė lietuvių liaudies 
dainų jėgą ypač pajuto jas už
lašinėdama Pennsylvaniįoje. 
"Daina tai didžio;I lietuvių gro
žybė", kalbėjo senutės. Dar at
rado tokių, kurios mokėjo šim
tus dainų. Dauguma dainų — ii 

eilėraščius iš šeimos, namų, vir
tuvės .gyvenimo, iškalbingai į-
prasmindaraa kasdienybę. Skaitė 
ir iš tėviškės bei Vilniaus ciklo, 
kur daug lyriškos meilės savo 
žemei. 

Austė Pečiūraitė, jau išeivijo
je gimusi ir augusi, skaitė savo 
egzotiškus eilėraščius, ryškius 
poetinių išraiškų staigmenomis. 
Poetė yra drauge ir dailininkė. 

K Bradūnas perskaitė Lietuvių 
rašytojų dr-jos pirm. L. Andrie-
kaus turiningą sveikinimą poezi
jos dienoms. 

Programos vedėjas pažymėjo, 
kad šiemet sueina 25 m. nuo 
"Žemės" pasirodymo. Ta proga 
didžioji vakaro dalis buvo skir
ta žemininkui H . Nagiui, atskri
dusiam iš Montrealio. Jis pradė
jo skaitymu Aisčio eilėraščių: 

tos. Prelegentė, pati dainuodama, I Raidis, Vėlinės, Bernelis. Skaitė 
pavaizdavo liaudies dainų melp- ir savo eilėraščius, turtingus ,poe-
drjas. 

N e visų dainų siužetai aiškūs. 
Jos lyrinės, perteikiančios emoci
jas- Turtingos buvo kalėdinio cik
lo dainos. Ypač gausios vestu
vinės dainos. Jausmais daugiau
sia pergyvename partizanų dai
nas. Poetai randa daug įkvėpi
m o dainose. Reikia stengtis dai
nos įvertinimą įskiepyti jaunoje 
kartoje. T o dabar Lietuvoj siekė 
Ramuvos būrelis, kurį užgniau
žė okupantai areštuodami stei
gėju?.. Paskaitą baigė linkėdama 
dainos renesanso išeivijoje. 

Pennsylvanijos lietuviai filme 

Kun. A. Kezys sudomino susi
rinkusius filmu iš Pennsylvanijos 
lietuvių gyvenimo. Čia angliaka
siai pasakojo apie savo darbą ir 
tą pavaizdavo savo daina. Ekra
n e prabėgo kasyklų ir jų įnamių 
vaizdai. 

Filme senutes kalbėjo apie mai-
nerių sunkų darbą, kai vakare 
grįžę iš kasyklų verkdavo. Senu
tės prisiminė taipgi skausmingas 
iš Lietuvos išvykimo valandas, 
dainavo apie Lietuvos grožį. Me
tų raukšlėmis išvagoti veidai bu
vo maryti margaspalvių gėlių fo
ne. Filmas labai vertingas folk
loriniu atžvilgiu ir įdomus savo 
retais Pennsylvanijos vietų ir žmo 
niu vaizdais. 

Tautosakos ir tautodailės 
archyvas 

Po filmo publika suėjo į 202 
kambarį, kur buvo atidarytas Lie 
tuvių, tautosakos ir tautodailės 
archyvas. Atidarymo žodį pasakė 
kun. A- Kezys. Dėkojo visiems, 
kurie prie šio a*chyvo sudarymo 
prisidėjo: E. Bradūnaitei, R. Vi
dučiui. Jie davė pradžią šiam ar
chyvui.. Prisidėjo mecenatai: J. 
Yasiukevičius, dr. Pr . Sutkūs, B. 
Vitkus. Jie padėjo apsirūpinti 
įrengimais, o Kižiai parėmė fil
mo susu 

i. 

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

Detroito žiburio mokyklos septintokai: Būta JCuraįtė, Violeta, Ejovęinytė, 
Antanas Kizlauskas, Alma Nalkauakaitė," Linas Gilvydis ir Aidas Kriau
čiūnas.. Antroje eilėje; Rima Jankutė, JRaBa.Veselkait^J^ri ja Erlingy-
tė, mokyt. Danutė Jankienė, Sigutė. Kazlauskaitė.. (Trūksta Vidos Goge-
lytės ir Anglijon isvykusio Pauliaus Jurgučio. Jloridon — Andejos Zo-
covaitės). Nuotr. Algio Astašaieib, jn. 

T 

2-jų butą mūr. bungalow. Garažas. 
Apyl. 56-os ir Kedzie. $22,000. Skam
bint tarp 5 ir T v. v. tel. 528-1639. 

Kas iš lietuvių norėtų įsigyti nuo
savybę, namą ar aklyje Hot 
Springs mieste ar apylinkėse, pra
šom kreiptis į Dixoa Realty adre
su: 48C2 Central Ave., Hot Springs, 
Ark. 71901. Telefonas: 

(501) 525-1388. 
Dixon Realty yra "daug pasitar

navusi lietuviams įvairiais reika
lais. Patarnavimas lafcai draugiškas 
ir sąžiningas, kas į Ją kreipsis, ne-
apsivils. Susirašinėti galima ir lie
tuvių kalba. 

R E.*:fc E S T A T E B E A E S T Ą T 1. 

M. A. Š I M K U S 
KKAL ESTATR. NoTARY PCBUO. 

-. I>COMK T4X 3KBVlO£ 
4250 a Uaplerood, teL 04-7458 TO-oa už Kedzie. Labai gera vieta 

Medais. 4 kamb*, 2 nūeg.* gražus 
saiioaas. Kabinetine viruivė. kera
mikos vonia. Platus sklypas. Gar*" 
žas. Žemi taksai. Geras. Pigus. Prfe 

Taip pat daremi VKKTTMAI, 
gnOUTr; Iškvietimai, pildom! 

PHETYBfiS PRAJSYMAI Ir 
kitoki blankai. 

porai pensininkų. 
Brokeris P. Žumbakls 

PR S-6916 

7T"T ZT—r— r r — r ~ 7 ; Parduodamas d v i ^ t e * sklypas 
£ ^ _ J " * . ^ FJ.**"?: <? WiseonSm Delis apylinkėj. Dėl plą-

D E T R O I T O Ž I N I O S 
M I S C E L L A N E O U S 

REMKIME AKTYVŲ 
SAVANORI 

Niekas nemėgsta dažno elge
tavimo — aukų rinkimo. Ne
mėgstu ir as, ypač vaikščioti su 
sąrašu rankoje ir prašinėti pini-
go.Bet to pinigo nuolatos reikia 
ir lietuvių kultūriniams darbams, 

tiniais Įvaizdžiais, mintimi, skam 
bumu.Skaitė ir porą pavyzdžių iš 
okupuotos Lietuvos poetų — De
gutytės, Gedos, Mikutos. 

Poetui leidus, klausytojai į kor
teles surašė vardus eilėraščiu, 
kuriuos norėtų išgirsti. H. Nagys 
patenkino pasirinkusių smalsu- fr politiniams reikalams. Jau Si
mą. Įspūdingai skambėjo eilėraš- nome ir pripratome, jog reikia 
tis apie vengrų sukilimą. Klau- duoti Balfui, Lietuvių bendruo-
sytojai sekė su dėmesiu. Poetas menei, Lietuvių fondui, Vlikui, 
pažadėjo dar šiemet išleisti nau- Altai. Šalia tų organizacijų atsi
ją savo poezijos rinkini, "Prįsi- randa ir pavienių lietuviškų pri
jaukinsiu pakalą';, o taip pat su-' Jektiį kurių (gyvendinimui irgi. visi.sutiksime, jog reikia jį remti, 
daryti naują poezijos knygą drauj reikia pinigo, pav. Lietuvių kam- -

» su savo seserim Liūne Sute
ma, pavadinimu "Broliai ir se
serys". 

Poezijos dienos sutraukė daug 
dailiojo žodžio mylėtojų. Visi gė
rėjosi sudarytos programos vertin 
gumų. K. Bradūnas padėkojo po-

bariui Wayne universitete įreng
ti. Ačiū dosniems detroitiečiarrrs 
— lietuviams ir amerikiečiams — 
sudėjusiems per pustrečių metų 
dvidešimt tūkstančių dol., fr da
bar kambario darbai pradėti ir 
iki šių metų galo bus baigti. Tai 

nepasisekė pasiekti numatytos 
valdžios vietos. Jų darbo vaisius 
va koks: turi tris senatorius, 21 
narį.atstovų rūmuose ir 6 ar 7 
sekretorius, neskaitant visokių ki
tų gerų valdžios tarnybų.. 

.Žinoma, mes tiek pasiekti — 
negalime. Bet mūsų vaikai, kurie 
šiandien nebedirba nei skerdyk
lose, nei anglių kasimo požemiuo
se, , nei fabrikuose, sako, kad ir 
mums reikia veržtis į valdžią, Jei 
norime, kad Lietuva ir lietuviai 
nebūtų Amerikoje .užmiršti. 

A!giš Zaparaekas visu veržlu
mu eina į kongresą^ Manau, kad 

etams ir klausytojams, o A. Ke- bus pasididžiavimo vertas lietu-
zys —visiems prisidėjusiems. Po 
ezijos dienos praėjo labai sėkmin
gai, lankvtojams tikrai daug da
vė. 

Prisimintina ir specialiai Poe
zijos šventei sukurta dail. Petro 
Aleksos dekoracija. Jaukioje ka
vinėje prieš publikos akis, pro 
pavasarinių medžių viršūnes i 
mėlyną dangų kilo trys sparnuoti 
ooezijos simboliai — pegasai. 

J.Pr. 

viškos kūrybos darbas, kurį ma
tys ir nuolat minės šimtai tūks
tančių lūpų. 

Žydiškoji mažuma gerai įsis
tiprino JAV valdžioje. Nė kartą 
prisimename Kissingerį Ir pagal
vojame, kad mes tokį turėtume 
VVashingtone. 2ydai dirbo, pini
gą dėjo, savo žmones rėmė per 
50 metų ir nesiskundė, jei kada 

O, Algiui reikia šimtų asmenų 
rėmėjų. Jis turės parodyti savo 
respublikonams sąrašus, kiek as
menų j[ remia. Žinoma, reikia ir 
dolerių. Algiui. Zaparackui rem
ti komiteto nariai lankys visus lie 
ti*vms ir prašys, kad būtumėte 
jp. rėmėjaL. Neatmeskite, pasira
šykite, pridekite kelis dolerius. 

M. Stonys 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 

" .4 *Ą U R E M 0 H . T A S 
P R I E I N A M A K A I N A 

Taisau Ir aarcai }r«nxta vonia* 
Ttrtuves ir naujas lubas. Įrengta 
kambarius rflsy. Dažau 

Zigmas, teL 778-0838 po 9 v. vak. 
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HEATEVG DOHTBMTJPOfl 
ir o«rsta.ta.n senu* via* -f>*»i name 
*D*Mf1vTT5u! pefilua. air ooodioooto* 

Irerjrhi mlest* ir -*rr taaty nanta» 
Ir vandene boilerio* Dirbo greit, a v 
Mnlsgai ir srarauvaotal. 

- K A.Š 

CMraco. Httooa< M M 
Tetef. — VI 7-S44T 

mieg.) mūr. namas Bridgeporte. 2 
maš. mfir. garažas. Gazu apšild. Nau
jas stogas. Uždaras porčius užpaka
ly. Skambint po 6 v. v. 582-S247. 

tesnių informacijų skambinkit p? 
6 vai. vak. 608—254-8741, Rivisr-
wood Realty. 

Parduodamas 2-ju miegamu vasar
namis ant VTisconsin upės kranto, 
lietuviškoje kolonijoje, WiscoHsin 

Eormafijas Jx. x\ as 

7052 S. Maplewood 
Už $S7^00 pirksit puikų 2-jų butų po 

4 kamb. namą. Plius pajamų iš išnuo- Į Deli», Wis. 
moto buto "garden apt." rūsy. Gazu-j gaamte iš Riverwood Realty teL — 
karstu vandeniu apšild. Garažas. Pažiū
rėkit is lauko ir susitarimui apžiūrėti 
kreipkitšs į 

JANIS 
778^6177 arba 925-2788 

DOMAS tTKlV-i. 
4444 so. Imadm » ; 

NAUJAS 
6 BUTŲ NAMAS 
po 3 miegamuosms ir 2 vonias. 
ROsya. 

LIUKSUSINIS BUTAS 
SAVININKUI. 

8700 W. 159 Street 

Or landPark , Ulinois 

TeL 349-1400 

608-254-8741, po 6 vaJL vai. 

CRYSTAL LAKE 
JB AFYLINS£SE 

Namai — Bizniai — Sklypai 
Žemė investavimui 

E S S E X - C O S T E L L O 

B E A L E S T A T E 

Laima Kinderiene 
Ofiso tel. 312—639-5561 
Namo tel. 815—459-S758 

, . — — — -
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SAVOS DARŽOVES 

Meras Daley skat ina gyven
tojus savo sklypeliuose prie 
namų auginti savas daržoves. 
Jis pa ts prie savo namų Brid
geporte ir Grand Beach, Mich , 
turi užsodintus daržovėmis plo
telius. 

MARIJA VOKKrKTE!*! 
H T A l l A a žLlLAUSSAa 

SIUMT1MIA1 i LIETUVA 
'•.-">. -x^>H\Aii,*mrw> gere* rW>tm 

orHty«. Mnlattm 9 Kttmao* ti^ni^^n. 
««08 W. «»tb 8t . rMoaca t i i w « * i 

siurrmiAi t UETOVA 
Ir kitm krtitus 

^BKUNSKAI, 4MI Archer Xv«. 
nUeaca UI fOOSZ. toief. 9m-SS» 

M O V 1 N G 
iERĖNAS p«krauna baldai k kt 

ItM iaflrtM. Ir B toB mieaM M A 
I mai ir pilna apdraoda. 

Pirkit Pelningus Namus 

STGAVO 3 APGAVIKUS 
I 

Areštuoti t r y s iŠ Londono į 
Chicagą a tvykę vyrai, kurie j 
apgaudinėjo verslininkus. Jie j 
sakėsi atstovaują T. R. Sales [ 
bendrovei, kur i turinti savo ii- j 
nioje miDjonus Saudi Arabijos j 
karaliaus Faisalo pinigų ir siū- j 
lė paskolas. J ie už patarnavi-1 
mą surinko nemažas sumas. 
bet paskolų visai neparu-
pino. 

B t M E 8 I Q T 
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N«w Jgraey, N« 
ent SfAavti 

»o. t a n . tarnauji 
m Torte tr Connectl 
Kam taMadtoo} nuo « 

Naujojo arhyvo vedėja bus E. 
Bradūnaitė. Ji pasakė, kad yra 
lovatiesių, rarikiluosČių net per 
100 m. senumo. Archyve daug 
sukraarta įrašytu juostelių. Yra ir 
fuoao Būgos archyvas — daug jo 
įrašytų dainų. Turimas plokšte- ^ T ^ r f f i t V ' i f f f f f i 
Itų rfrikinys, pvz. Mahanoy lie
tuvių orkestro. Vienoj juostelėj 
įrašytos tų lietuvių vestuvines 
afpeigos. Kol archyvas tinkamai 
bus sutvarkytas, jis D u s uždaras. 
Atefty numatoma, panaudojant 
čia sutelktą medžiagą, ruošti nau 
frw tautosakos rinkėjus. Sis archy
vas jau ketvirtas Jaunimo Cent
re, kiti —Pasaulio lietuvių arch., 
Muzikologijos arch., Lietuvių fo
to arch. ir laisvės kovų muzie
jus. 

MĄ..0LGAI ANDRIULIENEI 
mirus, jos dukrai fil. JLLEKSflNDRAI UKfiHDERIE-
NTI ir kitiems artimiesiems skausmo valandoje, 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

fftfeteriy Skautu Sąjungos 
0€<1tro \ f 4 i r j v " -

Mūsų mielai neužmirštamai 

A. t A. MARIJAI E i r ^ : - ! M I mirt . 
liūdesyje likusie-r;? -dikrai IFENAT ir žentui ANTA
NUI SPRINDŽIUS, seseriai ELEI ir anūkui RIMUI 
su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lena ir Liale Lange 

TELEF. — WA H M 
i » I I I I M M M » « H > > > > M 

Mbo 

F R A M K Z A P 0 L I Š 
SMSH W « * V>tf» Otru* 

Chlcago, 

• • • • » • < H l M T » t W l 

2-Jų auW-
tų mOraa. Marqu»tt« Pke. Oauslta 
$12,000 metama pajamų. Perkat ui 
165.000. 

Geras, didelis 2-jų batą mena . 2 
po 6 kamb. 2 auto m Oro garažą*. 
Arti vienuolyno. 128,800. 

4 bnto f varus, nesenas m&ro na-
ma« arti Marquette Pko. bažnyčloa. 
*4S,000. 

» kamb. mūraa. Galima nuomoti 
pajarr^rns i raltaaaa nuo Callfonua. 
Ma«-quette Pk». $2s,loo. 

Platus komerdaia sklrpa^. Bloksa 
*uo .«v. Kryžiaus »gon1n6s. Pljrus. 

Tvirtas — (*rd\-n<s 'R kamb. buaaa-
Iow. Tinka dMelel Seimai «2i,d#ft. 

Gražns. 2-jn bntn mūras. Atskirt 
ffaz© sikJyniDi. Ga-?»2as. tm Ilgo* 
parduoda n* $27,500. 

Visij paikiaraias 16 metu 8-ju 
aakfitu mOras. 2 SHdymaU no 2 vo-
nies. Specialisto statytas negailint pl-
nl?ru už prabanga, Marąuette Pke. 
$67,000. 

VALD1S REAL ESTAH 
2825 W. 71st S t . t d - E E 7-7209 

FREEMAN REAL ESTAI! 
710 Bector 

HOT SPEIXGS, ABE, 71901 
TeL (501)—321-2633 

Brokeris DON FREEMAN 
Agentas KATHY BAKER 

HELP WANTED — VYRAI 

MACHINISTS 
Mechanist and MU1 Hand and Lathe 

Operators Wanted. Mušt be ekperi-
enced. Apply in person at ' 

5837 S. ASHLAND AVE. 
CHICAGO, nx. 

R0UTE SALESMAN 

1 
PM). 

Mraka, — Dr. JukU— S. 
1*67 Foroe Drlv* 

aiii—i>labilu, T9. J. 070»a 
Tat t » - a a a i (ood# to i ) 

Kviestame taip pat *lauwytt§ -
UeeurUkkų kultorlttlu ratendu anglį 
caiba. U 9eton HaU (7nlTei«iteto m 
Uja attrttoa: CN«w Joraey W9DT 
8>.l meg. n t ) n i u a d . T:B0-8:I< 
v. rak (Vadovauja orof. J. Stukaa 
iniM*nwmimi»m«iii»Mi»«»»»» 

vakaras 

Pavasarine poezijos šventė 5e§ 
tadBehio vakare Jaunimo centre, 
užbaigta poezijos vakaru- Jf ati
darė kun. A. Kezys, ir pakvietė 
vakarui pravesti rėd. K. Bradū-
ną. Jis kalbėjo apie pavasarį ir 
poezija, apibudino programą at-
IfėJtfhčtirs poetus. 

Liūne Sutema skaitė ii mir
ties ciklo, išsakydama atsiskyri
mo dalią. 

luUft Svajb̂ tė-Gylienė skaitė 

IIIIIIIIIHIIIMIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIII 

RADIJO PROGRAMA 

TELEVIZ IJOS 
M i C L f M Ą S T t 

lįmtivtam ir paprasta* 
BAD1IA1;.. ^, 

Bteieo tr ore venliitaval 
Pardavimą* tt taisymas 

M I G L I N A S T V 
* ; ^ ^ ^ . a S t , M . T76-148« 

MAMŲ APŠILDYMAS 

PARDUODAMI 7 SKLYPAI 
L E M 0 R T E 

už nesumokėtus taksus. 
Po $6,500.00 

PETEITS RHALTY 
TeL — 257-6675 

Monarch Laundry Dry Cleaners is 
interested in hiring several mea w u į 
experience in route sales work. The 
job involves picking-up and defivering 
at hOTnes and apartments. Selling ad-
ditional services to pres^nt custoraėrs, 
finding ncw sales prospects and ac-
counting for thp charges and coliec-
tions. Openings wiil be in south-sūbur-
ban and Chicago arėas. Our present 
men earn $12,500 and $15.000 annually 
on a commission bases and a coreplete 
fringe benefit package and on un-
liraited potential. If you likę to wetk 
with people, start early in the morn.-
ing, and work outdoors, we would 
likę to hear from you. 

928-2128 
Contact Herb 

Monarch Laundry Dry / n -

A. BANYS — tol. 447-8886 

EUGt^iA BARTKUViENEI mirus, 
jos vyrui dr. JUOZUI BARTKUI, sūnui EUGENIJUI ir 
dukrai IRENAI su Šeimomis reiSkiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

W Kazys Ambrožaičiai 
fr Gediminas Balukai 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDU0SIT 

NU0M0SIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4389 Arctor Ave. — 254-5551 
lSStii A Archer Ave. — 257-5861 
8829 So. Hariem Ave. — 598-3290 
HiifinuiinmiimiuimiMiiHimiiiiimiii 

m mmaą aancHto. 
008MOS PABCEL8 ESPSBBf 
SIUNTINIAI f UETUY4 

> » « • » « « » » « » « » « « » » » » » « « « » « » , 

Seniamda Liet«v»i| Radijo Progra. 
n a Naujojoj AajfUjoį is stotie? 
WLYN 1360 banga veikla sekma 
dieniaia nuo 1:00 Ud 1:30 vai. po 
pietų perduodama vėliausiu pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muafka, dainos ir SAagdutės 
pasaka. Sią prograaaą veda Stepo-
aas J. taifcam. Biznio reikalais 
kreiptis \ Baltfe Fforisto — eeHų 
bei dovaaų kraštavę* 502 H Broad-
way, So. Beatos^ Maaa. Telefottaa 
AN 84489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugaav 

iititlluilfflfliiiiiiiiiii 

A.+A. EU6ENIJAI BARTKMVIENEI miras, 
jos Tyrui dr. JUOZUI BABTKUI, sūnui EUGENIJUI, 
dukrai TAMARAI ir jų Šeimoms reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

te?a~, Marios Ir Vylaoras Kasniūnal, Sr, 
Julija ir Vytautas Kasniunai, Jr, 

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

Apdraustas perkr%iK.t-. m 
(vairiu at^^irna 

823 WESX S4th PLAGH 
įai. — FBsasUst t - iaa 

PersJiaite "Drangą-, dMMJn 

3 k i t ame paslakattvtL 

MOrinis — 5 kamb. ir 2 kamb. pa
stogėje. Centr. gazu Šildymas, garažas. 
56 Ir RockweH $22.000 

2 po S kamb. mūr. Centr. gazo šil
dymu. 2 maa. garažas. 61 ir Talman. 
$29^00. 

S batat hr tosOs krautuve. $360.00 
mte. pajamų. Brighton Pke. $28.000. 

S I M A I T I S REALTY 
lasnraace — Income Taz 

2951 W. 63rd S t 436-7878 

M A C H I N I S T 
-

Evanston company reąuires 
full time machinist to repaar 
and maintain produetion eqtup-
menL 

WELDING EXPERIENCE 
DES7JRABLE. 

TEL. — 864-2060 

HELP WAXTED MOTEBTS 

« » j 

BtJTŲ NTOMAV1MAS 
•— Pardavimą* — 

— V I B C O S M T a i 
Notariataa — 

BELL REALTY 
1, B A C E V I Č I Ų * 

8435 a k«drfe Ave. — 778-KSS 

HELP WANT*2D — Pall thoe, no 
exper'ce necessary. Make merfs 
hairpieceB, Clean woTk, ezeelL coa-
ditions. opp'ty for advancemebt. 
Appty Tues. thru F r l 10 to 4 p A . 

HATR LINE CRE-4TIONS 
5850 W. Moatroae Ave, CbJet^D 

VYRAI m MOTEBTS -

Men or Women 
Sewing Machine Operators 

Needed for Orthopedic Alt Run 
Upper Fttter. Full or part time. 

Apply in person 
317 W. Madlson, 

or Call FR 2-lttl 

t a f 

I8NTOMOJAMA — FT» S J t 

ISnuom. 4 Sainb. butas pessslninkų 
porai. I-me.aukšte. $96.6% rafe. 

48MS. .MaySt. . _ i r 

SKELBKTTBS "DRAUGE". 

file:///f4irjv"-


rrtair, f « | f fq r tųHi r^ t - w a i r o k , , fĄrfĘ. VRAUGA'*. ketvirtadienis. 197tf m. e«fužėw 27 d A 

Omalios tautinių šokių ?rupė "Aušra" sa savo va<fovėmis. 

OMAHOS AUŠRA TAUTINIUOSE 
ŠOKIUOSE 

Gmahos lietuvių kolonija nėra 
didelė, bet įoje yra šviesių lie
tuviškos veiklos pragiedrulių. Be 
kitų meninių vienetų, stipriai reiš 
kiasi Omahos tautinių šokių gru
pė "Aušra", vadovaujama Lai
mos Antahėlienės ir Gražinos 
Reškęvičienės. 

Taut inių šokių grupė "Aušra" 
buvo įsteigta minėtų vadovių 
1971 m. rugsėjo 23 d., bandant 
Šioje lietuvių kolonijoje suburti 
lietuvišką jaunimą į vieną vie
netą, sudaryti Veikloje lietuvišką 
aplinką, taip pa* stengtis ameri
kiečiams parodyti mūsų tautinius 
šokius.-" -

Tautinių šokių grupės organi
zavimo Ir jos Išlaikymo darbas 
iš vadovių reikalauja ypatingų 
pastangų. Juk žinoma, kaip sun
ku suburti jaunimą organiza-

KARENfc RUOŠA 

cinei veiklai. Grupės tautinių šo
kių muzikai vadovauja akordeo
nistė Marytė Starkevičiūtė. Gru
pė dar pageidautų tautinių šokių 
muzikos juostose, nes tai paleng
vintų darbą. 

Nepaisant pasitaikančių sun
kumų; Omahos tautinių šokių 
grupė "Aušra" jau tur i 16 ber
niukų ir 22 mergaites; kurių am
žius nuo 10 iki 23 metų. 

Penktoje tautinių šokių šven
tėje rugsėjo 5 d. Chicagoje daly
vaus vaikų, jaunių Ir vyresniųjų 
grupės —iš viso apie 60 šokė
jų. Džiugu, kad šventėje pasiry
žo dalyvauti ir vyresni šokėjai, 
sudarydami iš 20 šokėjų grupę. 

Omahos tautinių šokių grupė 
"Aušra" per trumpą veiklos lai
kotarpį yra atlikusi pasigėrėtinų 
reprezentacinių darbų. Jau 1972 
m. Šoko Denver, Colo., Vasario 
16 minėjime. 1973 ir 1974 m. 
programą atliko Clarson, Nebr., 

i čekų festivalyje. 1973 m. guber-
' natoriaus ir senatorių priėmime, (Atkerta E 3 pusi.) 

debesis, nors kiek mažesnius kaip, nepriklausomybės švenčių minė-
Stalinvri. Ypatingai pasižymėjo į jimuose, kariuomenės šventės 
Ukrainos komunistų partijos sek- Į minėjimuose ir ketvirtoje tauti-
retorius V* Ščerbickis, į padanges 
kėlęs Brewnevo nuopelnus kare 
ir .užsienio politikoje: "Visuose 
postuose jis labai daug padarė 
ir daro, kad stiprėtų mūsų vals
tybės gynybinis pajėgumas, kad 
būtų Užkirstas kelias agresyvių 
imperiaitzrrto staokslnių pink
lėms ir stiprėtų visuotinė taika. 
Praeitis patvirtina, koks gyvybin
gas ir vaisingas mūsų užsienio 
poKtikos kursas". 

Sovietu Sąjungos maršalo laips
nio suteikimas partijos generali
n i am sekretoriui reiškia ne tai
kos stiprinimą, bet ugdymą ka
rinės jėgos, tarnaujančios "Brež
nevo doktrinos" ir veiklios užsie
nio politikos įgyvendinimui. Tai
kos sambūvis šiuo metu reikalin
gas t ik^akarams . nusilpninti. 

nių šokių šventėje. Grupei daug 
dėmesio rodo Omahoje veikian
čios lietuvių organizacijos ir jos 
šią tautinių šokių grupę remia. 

"Aušra" turi įsipareigojimų ir 
šiems metams. Birželio 5 ir 6 
dienomis dalyvaus Omahoje JAV 
200 metų nepriklausomybės su
kakties minėjime, o vasarą daly
vaus Clarson, Nebr., čekų festi
valyje. 

Šiuo metu Omahos tautinių šo 
kių grupė ' 'Aušra" intensyviai 
ruošia penktosios tautinių šokių 
šventės repertuarą. Šokėjai drau
ge su savo tėveliais vyks į didin
gą tautinių šokių šventę Chicago-
goje. "Aušros" administracinius 
rūpesčius neša Romualdas Mic
kevičius. 

Jurgis Jannšaitis 

IMŪSIĮ kolonijose 
New Britain, Conn. 

LIETUVIŲ P E N S I N I N K Ų 
PIETOS 

Jau daugiau ka ip prieš 15 me- i 
tų New Britaine yra susiorganiza
vę lietuviai pensininkai į klubą 
'Lietuvių auksinio amžiaus klu

bas". Per visą klubo -gyvavimo lai 
ką rengė savo nar iams pietus. 
Vietą savo susirinkimams ir pie
tums nemokamai duoda lietuvių 
klubas Varpas. 

Šįmet tokius pietus klubas su
ruošė gegužės 16 d., .svečių susi
rinko art i šimtinės. Atėjo ir lie
tuvių parapijos klebonas kun. Jo
nas Rikteraitis, kuris sukalbėjo 
maldą. 

Keletas pensininkų atnešė ir 
dovanų, kurios buvo paskirstytos 
burtų keliu. Loterija buvo labai 
vykusiai pravesta ir laimingieji 
patenkinti. Po gerų pietų buvo 
šokiai, kuriems grojo senas Auk
sinio klubo narys Jonas Liudžius, 
talkininkaujant sūnui Juozui Liu 
džiui. Jonas Liudžius grojo smui
ku, o sūnus Juozas akordeonu, o 
Juozo sūnelis jiems pritarė būb-
neliu. Šokiai pradėti lietuvišku 
suktiniu. Pensininkai turėjo gerą 
progą pamiklinti savo senstan
čias kojeles. 

Išs iskirs tydami vienas ki tam 
linkėjo sulaukti kitų metų pava
sario ir vėl susirinkti tokiems pie
tums. 

Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. Jonas Matulis, viče pirm. 
Elena Tamošaitienė, kas. Julė 
Valukonytė ir sekr. Balvs Semaš
ka. 

Pensininkas 

Miomi, Fla. 
— Marija Mišeikienė, nepails

tanti talkininkė kultūrinių ir lab
darybės darbų, Miami Liet. Amer 
Piliečių klubo aktyvi na rė ir rė-

balandžio mėn. tUrčjo skaudžią 
nelaimę —autom ->i!io katast-

į rotą ant kelio. Po o>;ejų sunkią 
operacijų, išgulėjus .urį laiką 
ligoninėje, dabar ils.^ namie, sa
vo dukrelės prieli?" e ir savo 
vyro globojama. Lfcuime jai grei 
tai pasveikti ir sugrjh: prie dar
bų. 

— Vieši Žibutė Klimienė, at
skridusi rš Paryžiau^. Ji apsigy
veno Miami Beach - savo ma
mytę ir patėvį O. ir J. Narbu
tus. 

— Juozefma Gužauskienė, Mia 
mi Liet. Moterų R. K. s-gos val
dybos narė , pirmininkei Elenai 
Ratkus išvykus atostogų, rūpes
tingai organizavo s-gos tradicines 
pamaldas Motinos dienos proga, 
St. James bažnyšioje. kur dar
buojasi kun. dr. Jurgis Razutis. 
Jis pasakė išsamų lietuvei moti
nai t inkamą pamoktą. Dalyvės 
po pamaldų vyko pusryčiauti į 
netoliese esantį švedišką resto-

— L i e t Amer. Piliečių klube! — — — — 
kasmet tradiciškai hūna Motinos | n a m ^ ^ k u r f e m o k y k l ų n e . | p l a n ą uždaryti 26 pasenusias 
odenos nunejjmas. kiubo progrd-, ] a n k ė Apgaulė rLšama su 6.7 i mokyklas. Tai palies 14,000 
mų vedėja ir organizatorė Gu: 
da Kodatienė buvo Iškvietusi 
paskaitininke Aldoną Biliūniene 
iš Lake Worth ir buv. Lietuvos 
operos solistę Antaniną Damb
rauskaitę,, kuri padainavo 'Leis-
kit i tėvynę", pritariant visai sa
lei. Gunda Kodatienė padekla
mavo Pauliaus Stelingio eilėraš
tį "O, Motina". Jauniausias sa
lėje deklamatorius, ketverių me
telių J. Jazbutienės anūkėlis Ri
čardas, pasakė J. Minelgos eilė
raštį "Mamyte", iššaukdamas 
publikos entuziastiškus plojimus. 

J.Nr. 

mil. dolerių valstybės iždui. 

UŽDARYS 26 MOKYKLAS 

Chicagos mokyklų superinten
dentas J. P. Hannon paskelbė 

mokinių ir sutaupys l3,j> mii. 
dol. remontams ir naujoms sta
tyboms bei 4 mil. dol. mokyklų 
išlaikymui. Nanumatoma pa
statyt i 25 naujas mokyklas. 

. —»-

pOLUTVO SEPTYNI 

Patraukti teisman septyni 
Chicagos žmonės, kurie ėmė iš 
valstybės iždo pinigus, duoda- j 
mus j ų mokymuisi kaip būvu-j 
šiems kariuomenės vetera- j 

m 

KKPJį PUOŠIMO DIENOJE — MEMOMAL DAY — 
Sekmadienį, gegužes 30 cL, 1976 m. 

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS 

d 11 vaL ryto nuo kapinių vartę prasidės eisena aplink kapines iki pa
ruostos estrados. Eisenai ir programai dūdų orkestrą paruošė ir vadovaus Petras 
Zaruba. Don Varnas Post 986, vadovaujant James Radcliff, dalyvauja eisenoje, 
taipgi pagerbs žuvusius karius. Solo giedos Algirdas Brazis. Atitinkamas kalbas 
pasakys Evangelikų reformatų kunigas Povilas Dilys ir daktaras Vytautas P. 
Dargfs. 

DfeMESlO NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! Lygiai 9 vai. ryto nuo Univerasd Saviogs & Loan, I8th St. ir 
Halsted Sete a»«busftS (Valley Trans:t Schooi Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie Milda HaH, 32nd & 
Halsted Darius^Jirėnas Hali (4416 So. Western Ave.) ir prie Marquette Hali 69th St ir Western Ave. Atgal 
j Chicaga nuo kapinių vartų išeis 5 vai. vakare. Kaina 1 aTfi puses $3.00. BŪKITE LAIKU NURODYTOSE VTE 
TOSE. 

Visut lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose apeigose. 

LIETUVIŲ TAUTINE *AP!M!U VADOVYBi 

P 4 pįtfgiiy <*m ĖW3wtų pavMlfcaofl po ttas gražias tapfnė, paaą*tyti paikus paminklus tr pasirinkti 
vietą savam sklvprt- Kapini* parefcūflai sutef* Jums pageidaujamų informacijų. I irhnanian National Cemo-
tery 8211 So. Keao Ave., Jnstfce, I1L 60458. Tel. (312) 458-0638. 

PADĖKA 
A.JA. 

•ČESLOVUI RORTKEVIČRJI 
Lietuvos kariuomenes karininkui, ilgamečiui Kurtu

vėnų miškų girininkijos girininkui mirus, reiškiame nuo
širdžią, gilią padėką visiems draugams ir artimiesiems, 
aukojusiems Šv. Mišias už mūsų neužmirštamo tėvelio ir 
senelio sielą i r pareiškusiems užuojautą laiškais, gėlė
mis i r s p a u d o j . 

JANINA JAKŠEVIČIENĖ. 
MARIJA MARKULIENE ir VAIKAI 

Šių metų kovo 27 dieną mūsų mylimo vyro .tėvo, uošvio ir senelio 

A. + A. 
i 

VLADO KARPUŠKOS 
gyvybei užgesus, nnoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems mūsų 
sunkaus sielvarto dienose. 

Dėkojame Kan V. Zakarauskui už šv. Mišias bažnyčioje ir apeigas 
kapinėse. 

Dėkojame sol. J. VažneHui už giedojimą bažnyčioje. 
Dėkojame Šv. Kryžiaus ligoninės seselėms Kazimierietėms, ligo

ninės personalui už nuoširdų slaugymą sunkioje ligoje, o ypač Dr. 
G. Ferenzi, jr už jų visų mums suteiktus paguodos žodžius. 

Ypatingą padėką reiškiame Čikagos Lietuviams Šachmatininkams, 
jautriai sutikusiems jo amžinybėn iškeliavimą. 

Dėkojame p. A. Zujui. p. J. Skeiviui ir p. M. Mackevičiui už pa
sakytas atsisveikinimo kalbas. 

Nuoširdžiai dėkojame grabnešiams: Dr. S. Urbai, R. Ptak, K. 
Jakštui, K. Jankauskai, P. Tautvaišai ir A. Dargužiui. 

Mūsų gili padėka visiems pagerbusiems velionį gausiu atsilan
kymu ir palydėjusiems j amžinojo poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms, Jaunimo 
Centrui, už atsiųstas gėles ir mus užjautusius spaudoje, žodžiais ir 
laiškais. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui p. D. Pet
kui už rūpeestingą pagalbą sunkioje valandoje. 

Liūdinti žmona Ona, duktė Aldona su vyru Louis, posūnis Jonas 
su žmona Vida ir jų vaikai Linas ir Dalia. 

Ii .jr,*T aT" 

A. f A. ANNA BUŽINSKAS 
IVANAUSKAITE 

Gyveno 918 W. 34 Street, Chicago, Illinois. 

Mirė geg. 25 d., 1978, 1 vai. ryto, sulaukus 59 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony, Jr., marti Donna. 

anūkė Kimberly. motina Pranciška Kieža, brolis John Evans su žmo
na Violet, sesuo Stella Buckley, švogerls James, dukterėčios ir sūnė
nai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo aašlė a. a. Anthony. 

Kūnas bus pašarvotas ketv. 6 vai. vak. Phillips-Labanauskas 
koplyčioje. 3307 S. Litūanica Ave. 

Laidotuvės jvyks šeštad., geg. 29 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta j Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkė, motina, brolis, sesuo ir kiti giminės 

Operos mecenatui 

A. f A. ADOMUI DID2BALIUI 
m i r u s , 

jo ŠEIMAI ir kitiems giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia 

Ghicetjos Lietuviu Opera 

.• J3>- *T . j — • 

1975 m. gegužės 12 d. Čikagoje, sunkios ligos iškankinta, iške
liavo amžinybėn, ilgėdamasi tėvynes ir ten esančių artimųjų, mūsų 
visų mylima ir neužmirštama sesė, teta, krikšto motina 

A. f A. 
Mokytoja MARIJA SIRUTYTĖ 

1976 ra. gegužės 30 d, (sekmadienį) 9 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje Čikagoje už jos sielą bu> atnašaujamos šv. Mišios, Po 
Mišių Šv. Kazimiero Lietuvių kap ine i bus šventinamas ant jos ka
po paminklas. Prašome velionės bičiu.ixs ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir paminklo pašventinime. 

Brolis, sesės, brolio ir seserų vaikai ir kiti gimines 
_ • 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SO. YVESTEBN AVENTJE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpubEc 7-8600 REpubKc ''-880! 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R Š O N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 i si St, Tel. GRovehili J t O T Į I 
1410 So, 50th Ave., Cicero roannau i i i O e * 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOYYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. 0A1MID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 - 84 South California AveiM 
Telefonai: LA 3-0440 iz LA 3-9852 

4605 • 07 South HermKage Avenue 
Telefonai — YArdi 7-1741 - 2 

R 

LAIDOTUVIŲ RIAI 
Uetuvty Laidotuvių Direktorių; Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8807 SO LITTJANIOA AVE. TeL Y Arda 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAYYICZ) Ir S0N0S 
8814 W. 2Srd PLACB Tel Vlrgtat* 7-8877 
J424 W. 89tfc STREET T«L REpabOe 1-ltM 
11029 8onthwft m&#r%j, FUot 8011*. OL TeL 9744411 

PETRAS 0IELI0NAS 

4848 SO CALIFORNIA AVE. L A f ^ r t l i 8-SCTJ 

POVILAS L RIDIUS 

S264 SO BALSTED STREET TlL YArd» 7-181) 

• 

-

JURGIS F. RUDMIN 

8818 SO. LTITANICA AVE. TeL 

VASA1T1S - IUTKUS 

1448 SO S048 AvtJk. CICERO. OLL. TeL 3-19W 
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X Antanas ir Stasė Zaparac-
kai y ra iš Royal Oak, Mich.. at
vykę j Cbicagą. Jų kelionės 
t ikslas — pagyvinti susidomėji
mą lietuvių visuomenėje jų sū
naus Algio Zaparacko išrinki-

DRAUGAS. ketvirtadienis, 1976 m. gegužės 27 .d 

X Kutą Lee Kiinionytė kele-
tai dienų buvo atvykusi į Cni-
cagą su savo vyru vvebb Lowe, 
kuris dalyvavo JAV Restoranų 
sąjungos suvažiavime. 

X LKS Ramovė Chicagos 
sk. mirusių narių kapų lanky-l 
mas šv. Kazimiero ir Tautinėse j 
kapinėse bus gegužės 31 d., i 
pirmadienį. Ramovėnai renka- ; 
ai 9 v. r. prie 111 St. vartų. Po ' 
pamaldų bus kapų lankymas; 
Tautinėse kapinėse. 

x Mindaugas Mažeika ir Lilė į 
mo į JAV atstovų rūmų narius į Giciūtė buvo sutuokti lietuvių 
iš Micbigano valstijos reikalu, j evangelikų liuteronų "Tėviškės" 

parapijos bažnyčioje. Jų mote-, 
rystę palaimino kun. Ansas 
Trakis. 

X Malvina Rudaitienė, Cleve-
land, Ohio, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 6 dolerių 
auką. 

x Salomėja šagamogienė 
dažnai parašo laiškų JAV se
natoriams ir kongresmanams Į 
Lietuvos laisvės reikalais. Pa
staruoju metu ji gavo asmeniš
kus atsakymus — laiškus ir 
Floridos sen. R. Stone ir Low-
ton Chiles, kurie pažada remti 
pabaltiečių laisvės siekimus. 

X Konfirmacijos iškilmės 
i ruošiamos šj sekmadienį L:et. 

Lankėsi "Drauge", susitiko su 
lietuviais visuomenininkais, kul
tūrininkais. Iš Chicagos išvyk
s t a šios savaitės pabaigoje. 

X Sigos ir Kęstučio Eiduko-
nia antrasis sūnus gegužės 9 d. 
buvo pakrikštytas Jono vardu. 
Krikšto tėvai buvo Sigos brolis 
Viktoras Kondrotas ir Barbara 
Polak. Pirmasis sūnus Aliukas 
jau y ra 5 metų amžiaus. Nauju 
anūku džiaugiasi Julita Kon-
drotienė, Sigos mama, ir Aldo
na bei Kostas Eidukoniai, Kęs
tučiu tėvai. Krikštynų vaišės 
vyko tėvų naujoje rezidencijo
je Sherman, Tex. 

x Lietuvių fotografų klubo 
narių susirinkimai vyksta kiek- j evangelikų liuteronų "Tėviškės" 
vieno mėnesio pirmą antradie- Į parapijos bažnyčioje. Konfir-
nį, 7:30 vai. vak. Jaunimo cen- į muojami 2 berniukai ir 7 mer-
tre . Kviečiami dalyvauti visi, ' gaitės. Tai bus didelė visos pa- į 
kurie domisi fotografavimu. 

Kristijono Donelaičio pradinės mokyklos mokytojos. Sėdi: N. Čepienė, direktorius J. širka, direktoriaus pa
vaduotoja I. Bukaveckienė, O. Jagėlienė, M. Plačienė; stovi: L. Grybauskaitė, T. Stravinskytė, M. Šerepkai-
tė, R. Kleinaitytė, G. Valavičiūtė, akordeonistė L Kor.čiūtė, V. Musonytė, L. Plačaitė, A. Ramanauskaitė. 

Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

KIBIRKŠTIS IŠSPROGDINO 

Sprogo Dow Chemical ben
drovės fabrikas Joliet. Vienas 
27 m. žmogus — E. Lewan — 
užmuštas, du sužeisti. Sprogi
mas įvykęs dėl kibirkšties li
tuojant tanką, ku r i s buvo iš da
lies a tviras ir k u r buvo sprogs
tančios medžiagos. 

A P I E T E I S Ė J U S 

Chicagos advokatų t a ryba ir 

Katalikų TV direktorius J. P . 
Moriarty. Giedojo mergaičių, 
berniukų chorai, skambėjo var 
pelių muzika. Kard. Cody ska
tino komunikacijos darbuoto
jus t a rnau t i gėriui ir tiesai. P o 
pamaldų kardinolas kiekvie
nam paspaudė ranką ir visi 
buvo pakviesti vaišių. Iš lie
tuvių dalyvavo Ona ir Stasys 
Piežai ir kun. J. Prunskis. 

FONDAS NAŠLAITEI 

ŠAUNUS ABITURIENTŲ 
VAKARAS 

pasigėrėtinai gražaus lietuviš
kojo jaunimo — 51 abiturien
tas , iš jų 14 berniukų ir 37 

lė žmogui, gėrio ir lietuviškojo 
gyvenimo keliais. 

Po vakarienės, tradicinis va
karas - šokiai pradedama lie-

grojant 

Lietuvių moterų federacijos 
Chicagos klubo valdyba ir abi- , * . , . . 
turientų Motinų komitetas g*- V a k a r ą P ^ ė j o Lietuvių mo- {tuviškuoju suktiniu, 
gūžės 8 d. Sheratjn Inn p u o š - t e n i f e d e r a c i J 0 S Chicagos klubo {Neolituanų orkes t rui 
nioje pokylių salėje suruošė firm" ***** Marcinkienė, ma-
ketvirtą, tradicinį ab i tu r i en tų ! l o r u u z o d z i u Pasveikmdama abi-
vakarą t u n e n t u s ir drauge nuoširdžius 

linkėjimus perdavė Lietuvos 

Plėšikai gegužės 13 d. Bel
monte Liquors krautuvėj, 5615 
W. Lake, Chicagoje, nušovė 
Jane Dorothy, iy m. Liko naš -
iaičt; jOi> 3 u . dukreiė. Laoa r 
ją gi.uboja močiui , Kua pa.u 

Teismgumo fondas nusprendė, t u n g v a l k u s fcUuarytas i o n . 
kad iš 15 JAV apylinkės tei- k k a d a u k o t o j a i g a i , t u p a . 
sėjų net 5 yra ne t inkami t o n o s e n a š l a į t ę ^ n g m ^ 
pareigoms. j __> 

LAIKRAŠTININKŲ POBŪVIS pradėjo parengiamojo, 1 ir I I 
_ _. . „ , , . skyrių mokiniai. J ie padaina-
Dešimtą kar tą Chicagos a r k i - 1 ^ M 

yyskupųa antradieni buvo su- e g u U e t u v i s fc V a i k š č i o j a u . 
saukusi laikrašt ininkus, radijo J i e m s n ^ . ^ ž a i d i m a m S ) 

ir televizijos darbuoto jus j ko- w y ^ y i g k mQ^ 
munikacijos dienos minėjimą. ^ a d a i l i a v o T e k a s a u l ė > š ė . 
Buvo bendros pamaldos Sv. . . . ... . . . 
, . , . . , . F „„..,. : riau, s e n a u sau žirgelį, Ar as 
Vardo katedroje . Misiąs at- . , . / - • • ; „ 

ZT, , ' , tau, sese, nesakiau ir Grjsim, 

Muz. M. Motekaičiui grojant 
maršą, į salę įžygiavo tikrai 

X Aukų po 5 dolerius at
siuntė: 

Kun. J . V. Kluonius, Macki-
naw City, 

Lydija Pakalenka, Boise, 
Dr. M. E . Lenkauskas, Pep-

per Pike. 
Visiems tariame malonų ačiū. 

x Eug. Smilgys vadovauja 
rapijos šventė, kurioje dalyvaus | "Laisvos Lietuvos" knygų lei-
ir parapijos choras, išpildyda-! dyklai. 
mas giesmes. 

X Bronė ir Bronius Kvikliai 
įteikė "Draugo" leidėjams 500 
dolerių auką dienraščio leidi
mui stiprinti ir spaustuvės pra
plėtimo darbams paremti- Dė-
kojame. 

X Už a. a. Joną Gašlią, bu
vusį Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademijos studentą, žuvusį 
1945 m., Rytprūs ;uose, bus at
našaujamos Šv. Mišios, sekma
dienį, gegužės 30 dieną, 10 vai. 
ryto, Tėvų Marijonų koplyčio
je (prie Draugo) . 

Giminės, draugai ir pažįstami 
prašomi dalyvauti šv. Mišiose. 

(p r . ) . 

x Marquet te Parko Lietuviu Kazimiero 

generalinės konsulės Juzės 
Daužvardienės. kuri dėl susidė
jusių aplinkybių dalyvauti ne
galėjo. Programai vadovauti 
pakvietė sol. Vandą Stankienę. 

LMF klubo pirmininkė M. 
Marcinkienė kiekvieną abitu
rientą, alfabeto tvarka iškvies-
dama pristatė svečiams ir ap
ta rė jo išeitą mokslą, organiza
cinę veiklą, o Motinų klubo 

Programai vadovavusi sol. 
Vanda Stankienė savo taikliu 
humoru, gražiomis interpreta
cijomis paįvairino nuotaikas. 

LMF Chicagos klubo valdyba, 
įvedusi šią abicurientų vakaro 
tradiciją, tikrai atliko gražų 
darbą. Mūsų jaunimas, bai
gęs aukšt. mokyklas, turi pro
gos gražiai pabendrauti, susipa
žinti ir po to tarpe daugelio iš
lieka ilgalaikis pažinties ryšys, 
neretai vedąs net ir į lietuviš
kas šeimas. 

Klubo valdybai šį kartą nuo
širdžiai talkino Modnų komite-

s-
kienė su savo talkininkėmis 

našavo kard. Cody, ka tedros 
rektorius kun. T. Lyne, Radijo-

grįšim. Dainos nuskambėjo 
pasigėrėtinai gražiai. Tai nuo-

x Ekskursija į Philadelphi-
joje vykstantį rugpiūčio 1—8 

! dienomis Eucharistinį kongre-
! są rengiama iš Chicagos ir apy
linkių. Kadangi iki birželio 1 

! d. reikia komitetui duoti galu-, 
t a j atsakymą dėl nakvynių, t a i | P i r m - R e ^ n a Andrijauskienė _ 
norintieji ten vykti autobusu, j asistuojant Diminskienei, k i e k - | U g . p į r n L R e g i n a £&fru 

j prašomi skubiai registruotis. ™™ mergaitei r .-įsegė po gėlę, 1 k i g n ė g u s a V Q t a l k i n i n k ė m į s -
Galima skambinti te lefonais : ] 0 , berniukus nuoširdžiai p a s v e i - , v s t a n k i e n e i D . Bilaišiene, Ire-
"Draugo" administracijoj A. įkm0- n a gereliene ir Vida Šiliene, 

' Sobieskienei tel. LU 5-9500. V. I Pažymėtina, kad pris tatant - d ė d a m o s j v a k a r o r e n g imą 
Semoškai tel. 925-1200, ext. ' abiturientus, nebuvo žymimi jų d a u £ r d i e s i r t u 0 uįūkrino 
234 ir Em. Vilimaitei telefonu t ė v e l i ^ t u r i m l t l t u i a i > l r t u 0 šio vakaro sėkmę. 

. 523-2315. b u v o Parodoma, kad visas jau-; ^ ^ ^ b u v Q s k o n i n g a l 

x Marųuette Parko skautai , ^ ^ 3™ 1 y^ u s . n e s a m a P n " i d e k o r u o t a ir tą darbą atliko dr. 
! renka senus laikraščius šį šeš-; vilegijuoto luomo, kuo jauni- P a u l i n a V a i ta i t ienė su savo pa-

x Ses. Marija Salezija, Mari- ^dieul gegužės 23 d. Prašomi į m a s b u v o l a b a i patenkintas. ' d ė j ė j o m i s _ H al ina Bagdonie-
jos aukšt. mokyklos vedėja, bus Į atvežti į Švč. M. M. Gimimo 
paskirta naujoms pareigoms.! p a r a p . mokyklos kiemą 
Ses. Salezija y ra baigusi moks- x D r p e t r a g ^ ^ m v e r . 
lą Maiyyood CoUege, įsigyda- g i d e > m^ ž i n o m a s m ū s ų k a J b i . 
ma bakalauro laipsių, magistro J ^ ^ | I t - } - H e t u v i š . 
laipsni ir daktaratą Loyolos j k ų k a t s i u n t ė fc a u k ą . 
umversitete Chicagoje. Ji v ra ' ^ . , . . ° . . , . . „ . . . \ Dėkojame, dirbusi 18 metų įvairiose šv. I 

seserų vienuolijos! x Saponka, o ne Šapoka 

E. Baltru-

va-

Abitunentus su gražiais linkę-, . _, . . . 
,.. . . ~~Z . . ne, A. Petokiene, 

jimais, išlikti gerais betuviais, , ! . 
gerais žmonėmis, pasveikino; ^ ^ tradiciniame 
Marijos aukst. mokyklos direk- , . . . , . 0 r t A 

. J , . „ , . J kare -baliuje dalvvavo apie 300 
tore sesele Selesia. .. , . . . 

. v ; svečių — jų tarpe, be abitu-
, ,_F T , f „ ' . , i rientų, dar apie 60 pernai me-

kos žodžiu LMF Chicagos klubo [ ^ ^ ^ ^ & ^ u m o kyk las . 
valdybai Motinų komitetui, tė
veliams prabilo abiturientų var-

Namn Savininkų piknikas šj vedamose mokyklose, o dabar kaip per klaidą buvo paskelbta du Rita Likanderytė. Meninė-

Abiturientų vakare pirmą 
kartą šiais metais dalyvavo ir 

! Chicagos moterų klubo, debiu-
sekmad., geg. 30 d., prie Tauti- 12 metų buvo Marijos aukšt.: antradienio "Drauge"' , buvęs je programoje Aušros Vartų t a n č i ų baijaua atstovė Jean 
nių kapinių — Bruzgulienės mokyklos direktorė, pravedusi I chicagietis, šiuo metu g y v e n a ' ' — * - - * — « - " " w • mmĖk-' 
darže. Puikūs valgiai. J . Jo- reikalingas mokyklos progra- Tucsone, Ariz. 
niko muzika, baras, 
me vinis. 

Kviečia-
(pr . ) . 

mos reformas ir naujus pro- x Dr. Kazys Bobelis, ALTos; 

tunto skaučių "Žiežirbos" nuo
taikingai padainavo keletą lie
tuviškų, lengvų dainų. Puikiai 

Vance. 
Šokių metu veikė LMF Ch: 

cagos klubo vaidybos paruoštas 

televizijos direktorius kun. J- p e i n ^ jaunos" mokytojos Astos 
Banahan, komunikacijų sekre- R a m a n a u s k a i t ė s > k u r i p r i e š 
torius kun. J . Roache, "New k e l e r i u s m e t U s b a i g ė & > D o _ 
World" redaktor ius V. Giese. n e I a i č i o a u k š t e s m ą j ą m okyklą . 

Žaidimų ir tautinių šokių pro
gramos dalį pradėjo parengia
mojo ir pirmojo skyriaus mo
kiniai, žaisdami ir d a t u o d a m i 
Barė ponas katinėli ir Sėjau rū
tą, sėjau mėtą. Juos paruošė 
mokytojos Laima Plačaitė ir 
Marija Plačienė. 

Pradinės mokyklos mokiniai 
pašoko t r i s tautinius šokius: 
aguonėlę, čigonėlį ir žvejų pol
ką. Mokinius paruošė mokyt. 
Rū ta Kleinaitytė. Aukštesnio
sios mokyklos mokiniai pašoko 
Vėdarą, Suktutę ir Šustą. Mo
kinius paruošė mokytojos Ire
na Smieliauskienė ir Violeta 
Atkinsonienė. Pagal melodijas 
dainų Tykus vakars be vėjo ir 
Du broliukai kunigai paruoš-

" • t s kanef i o- k a i P Pa«U, svirti | i a i i u g p r a t i m u s s u gvie. 
makaronai Sao Paulo skaučių sa- . r 

vaitgalio stovyklėlėje gegužės 2-3. j <"™ais ir vėliavėlėmis išpildė 
Nuotraukoje Danutė Silickaitė į pradinės mokyklos uiokiniai. 

Nuotr. A. Saulaičio : P ra t imus paruošė mukytojos 
. . I I rena Smieliauskienė ir Rūta 

- . . Kleinaitytė. ma renkasi pavasar io šventei. _ , r_.^. . , 
. . v . - . . .. Pastebėtina, kad pratimus Ši švente j gamtos pnegiobst j . . f , . , . '. , • Kr . Donelaičio mokvkhi moki-sutraukia tėvus, mokycojus vc\ J. * 

• • - ^ ! n i a i atliko kiekvienoje pavasa-
mokimus ir s t ipr ina tarpusavio . . . . __ _ . .f, , , n o šventėje. Pratimus ir tau-rysius. Tai re iksmmga mokyk- . . _ _ j / . . . . . .f , . į,^ tinius šokius akordeonais paloms ir s iekiamam tiksmi. To- . . . . . c . ... .. ... , . « . . « . . . . , lydėjo Edvardas Gudoms u* del j i at i t inka išsireiškimui, kad _ * __ , . TT T^ -, - i 11- Ina Konciutė. 
yra Kr. Donelaičio mokyklų 

Programa buvo neilga i r r.e-
šeimos šventė". Taip kalbėjo 
šventę a t ida rydamas mokyklų nuobodi. Tačiau tėvai ir sve-

jektus. Ją visos mokytojos i r ! i r m i n i n k a s ^ dalyvauti! p a S 1 ^ e "" f " 8 ^ \ >•' vaišių stalas. Svečiai galėjo 
x Lž a. a. preL M. K r u p a v i - | . . . 

čių ir ki tus Krikščionių Demo- ! 

kra tų skyriaus mirusius narius 
šv. Mišias atnašaus kun. P . P. 
Cinikas, MIC, T. Marijonų ko
plyčioje 

mokinės labai gerbė ir my-1 v _ t o s T a u t m i ų goiūų gyentės 
[garbės komitete ir prisidėti 

X Mirusiųjų prtsuninimo iš-1 prie šventės pasisekimo, kuria 
kilmes Šv. Kazimiero lietuvių į bus paminėtas Amerikos Bi-

na Podytė, Rasa Jovarauskaitė 
ir Loreta Andrijauskaitė, su-
pindamos dainužių pynę. 

Jaunąsias dainininkes, visas 
abiturientes, svečiai šiltai suti
ko ir gėrėjosi jų malonia meni-

A. a. Eugenija Smalens- r.e programa. Joms akompa-

vėlumos. 

direktorius. Pasveikinęs į š v e n - 1 č i a i i k i " ^ gaivinosi t>ru 
ir puikiai pa-T imi 11($ a tvykusius tėvus , mokytojus, I pavasar io oru 

I mokinius ir svečius, direktorius | ruoštomis vaišėmis. Džiaugėsi 

(pr.) . kapinėse įvyks pirmad., geg. i centennial 
pirmad, geg. 31 d., 131 d., 12 vai. dieną prie stei 

:30 vai. ryto. Visi skyriaus; KeJU paminklo tuojau po M i s m . ! , . . . . . . . .. . . . »• . , . , . , .. 
J W »^i oA>n<tu»i»» « « J . kienė liejo Amzmvben p n e s n a v o muz. M. Motekaitis 

nariai i r artimieji kviečiami Susikaupimo programoje: .»ra-L^ .^. x.._ , „ « . _ " ..^ . ._ _^ I ^_ -. , . . j . , ^ 
dalyvauti. (pr . ) . aiškio maldos, pasauhečio žo-

w . _ ., . . ,w dis, padėjimas vainiko mirusių-
X A. %. Povilas VaHivila. 33 t o 

_ v , . ^ jų pagerbimui n* giesmes. Su 
m., žuvęa prieš porą metų Chi- ^ 6 6 

cagos autobuse, buvo saleziečių 
auklėtinis Italijoj ketvertą me
tų, spaudos bendradarbis ir 

10 metų. Šv. Mišios už jos sie
lą bus atnašaujamos sekmadie-

vaibintis iki 
mas nevartojo svaiginamųjų . . 

7T ^T . •, v „+ll pakvietė zodj t a r t i tėvų komi-
gėnmų. Nuotaika buvo ypatm- ; . ?** i t . i . b . H . t e to pirmininkę Albiną Rama-
gai gera. ' 

Po oficialiosios dalies. po 
trumpos, nuotaikingos meninės, j 

mokėsi Chicagos universitetuo
se. Turį žinių apie pasku
tinius jo gyvenimo metus prašo
mi painf orr moti kun. P . M. Ur-
baitį. 6800 S. Campbell A ve., 
Chicago, m . 60629, telef. PR 
8-2126. (sk . ) . 

šokio sūkuryje tėveliai šoko 
su dukromis, mamytės su sū
numis ir visus lydėjo tikrai 
Cižiugi, lietuviška nuotaika. 

Abiturientų vakaras buvo ge
rai organizuotas. sklandžiai 

nį, gegužės 30 d., 12 vai. Jauni-1 pačių abiturienčių atliktos, i . . • - i a u n i m u i p a l i 
j t į MOCLVI u i i u i u i i f . K . c m w . u*»- I _ , , - . . _ . . , . , . . . piACJU II u i u a ų j a u n u m u jjau 

•i •« •« • J , . mo Centro koplyčioje. Liudm- programos, kun. Algimantas i . ^ m . „ „ n r i 0 i m j n i m , 
sikaupimo iškilmėse dalyvauja' . r . , . . . rr ^ T , , , . • • , J : ko malonų prisiminimą 

J ' ti šeima kviečia gimines ir pa- j Kezys. SJ. sukalbėjo maldą, ne ! -
žįstamus prisiminti ją savo į tik palaimindamas valgius, bet 
maldose, dalyvaujant pamal-j prašydamas Aukščiausiojo, kad 
dose. (pr .) . j jis mūsų jaunimą lydėtų mei-

v$ra oroga jaunam 
SDaustUYininkui 

mokyklinis jaunimas, visuomenė 
ir Vytauto D. Šaulių Rinktinė 
garbės sargyboje. Bendruome
nės pasauliečių komitetas ir Į 
sklypų savininkų draugija kvie- ] 
čia visus dalyvauti mūsų mini-1 
šiųjų prisiminimo iškilmėse. 

(pr.). 

X Palos Heights — Custoin 
built tri-level all brk. 3 lge. bed-
rooms. 2 fireplaces. Air. cond. 
Extra lge. garage. Beautiful 
landscappd lot. Near schools 
and shopping. 597-8580. 

(sk.) Jaonaa spaustuvininkas, kuris tr 
rf patyrimo ipaoBtuvta darbuose ir 
aorttų toliaa lavintis, gali gauti 
ofseto srityje darbo geromis saly- SKOLOS duodamos mažais mė 
gomia. Kandidatas turi turėti gerą; nešimais įmokėjimais ir prieina 
liudijimą. Prafaane rašyti: LHh. j m a j s nuošimčiais. 
Oatfc. Preas, 045 W. 8Srd Street, 

I t s ^ f c ŪL M629. Praioma pa£ 
T**^ 3fi?yp*Tr̂ i b* t t '. • 

X NAMAMS PIRKTI PA-

Mutual Federal Savings 2212 Šaunusis mergaičių trio linksmino abiturientus ir svečius Sheraton Inn 

Jurgis Janušaitis 

KR. DONELAIČIO 
MOKYKLŲ ŠVENTĖ 

Parado priešakyje nešamos 
JAV, Lietuvos ir Kr. Donelai
čio mokyklų vėliavos. Maršo 
garsams drebinant saulėto sek
madienio orą. gražioje rikiuo 
tėję į aikštę įžygiuoja Kr. Do
nelaičio pradinės ir aukštesnio
sios mokyklų mokiniai. Moky
tojai su jais kartu. Taip pra- fį 
sideda Kr. Donelaičio mokyklų 
tradicinė penkioliktoji pavasa
rio šventė. 

Mokiniams sustojus paskirto
se vietose, šventę žodžiu atidarė 
mokykhjf direktorius Julius Šir
ka. "Atbudus, sužaliavus ir pa
vasario grožiu pasipuošus gam
tai, prieš mokslo metų pabai 

nauskienę. 
Pirmininkė pasidžiaugė gau

siu į šventę atsilankiusiųjų 
skaičiumi ir priminė, kad, be 
gražios gamtos, gerai paruoštos 
mokinių programos y r a tėvų 
komiteto ir talkininkų paruoš
tos puikios vaišės ir kad tėvai 
ir svečiai neužmirštų jomis pa
sinaudoti. Tuo būdu teikiama 
parama mokykloms. 

ir vaikai. Jonynų rūpestingu
m u labai gražiai sutvarkyta so
dyba sužavėjo kiekvieną atsi
lankiusį. V. Jonyno pastan
gos padėti rengėjams iššaukia 
dėkingumą. 

Mokytojai ir mokiniai dar 
gr įš biržeuo 5 d. į klases moks
lo metų užbaigti. Šventinė 
nuotaika sujungė visus dides
niam pasiryžimui ir darbui, kad 
ir kitais mokslo metais Kr. Do
nelaičio mokyklos veiktų, kad ir 

Prieš meninei programai pra- i kitų mokslo metų pabaigoje 
sidedant. abiejų mokyklų mo- įvyktų pavasario šventė ir taip 
kiniai, diriguojant mokyt. Vy- metai iš metų tęstūsi -tautinės 
tautui Gutauskui , sugiedojo gyvybės išlaikymo siūlas. Pa-
JAV ir Lietuvos himnus ir Kr. vasario šventės pasisekimą už-
Donelaičio mokyklų dainą "Su tikrino didelis tėvų komi e'.o 
mokslu į rytojų". narių ir jų talkininkų pasiauko-

Meninę p rogramą dainomis j imas ir darbas. J . Alksnė 

> WPgt Cermak Road. THefo*^ ^ e "ch icago jc"gegu t ta 8 d. IS "k."J d~"Gu^PodV^,"liasa"Jo\Vra?i»- i ; • 
| VI 7-7747. (sk.) | kaita ir Loreta Andrijauskaite. Nuotr. A. Plaušinaičio Įgą Kr. Donelaičio mokyklų š e i - R 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA 
prasideda birželio 4 d, 

L l E T U V O S A I D A I 
Kiekvieno penktadienio vakarą "*"> 10 iki 11 vai. 

W0PA S:otis — 1490 AM banga 
Veda Kaaė Brazd»onyt« — 2646 W. 71st S t . Chicago, III. 606:9 

T E L — 7 7 8 - 5 3 7 4 
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