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Kinų nota sovietams 
Pareikalavo del užpuolimo atsiprašyti 

Hong Kongas. — Vakar dienos | kinus; šaudė, kelis jų sužeidė, 
spauda buvo pilna pranešimų ir 14 kiny civilių buvo pagavę, 

stumdydami, mušdami juos nusi-komentarų apie gegužės 9 dienos 
kinų — sovietų pasienio inciden
tą. Hsinhua, Kinijos žinių agen
tūra, sakė, kad incidentas įvyko 
apie 20C rriyiių i pietus nuo so
vietų Chabarovsko miesto prie 
Ussuri upės. Antradienio rytą so
vietų helikopteris ir 18 laivų pa
siekė kinų teritoriją, apie 30 jų 
karių įsiveržė iki 4 kilometrų i 
kinų teritoriją, pradėjo gaudyti 

vedė iki upės. Paskui paleido. 
Užcienio reikalų ministerio pa

vaduotojas Yu Čan, pasikvietęs 
sovietų ambasadorių V. S. Tols-
tikovą, įteikė jam protesto notą 
su reikalavimu atsiprašyti ir ga
rantuoti, kad daugiau taip neat
sitiks. Kitaip už viso to pasekmes 
bus atsakingi sovietai. Tokį 
atsitikimą pavadino "organizuo
ta karine provokacija, turinčia 
tikrlą įtempimą dar labiau didin
ti. Toks atsitikimas galėjo sukel
ti karinį konfliktą. Kad to neįvy

ko tai tik dėl kinų susivaldymo", 
sakoma notoje. 

Nauji susidūrimai ir didėjąs 
įtempimas Tolimuosiuose Rytuo
se vers sovietus gerint santykius 
su Amerika ir NATO šalimis, 
teigiama diplomatiniuose sluoks- į 
niuose. Yra manančių, kad inci
dentas nebuvo suplanuotas Krem 
liuje, bet greičiau vietinių pasie
nio dalinių išsišokimas, negalėji
mas suvaldyti savo pykčio. Atsi
tiko tą dieną, kai sovietai minė
jo laimėjimą prieš nacių Vokie
tiją. Paskutinieji didesnio masto 
incidentai buvo 1969 irgi netoli 
tos pačios vietos. 

Kongrese prieš 
Turki]ą 

Daug pabėgėliu 
iš Burmos 

*Laisv§s Lietuvai !*» — sušuko 
Romas Kalanta, apsipylė benzinu, 
pridėjo degtuką ir paskendo lieps
nose (1&72, gegužes 14, sekmadie
nį, Kauno miesto sodely) 

Irane neramu 
Teheranas. —Dviejų dienų ne

ramumuose, kuriuos sukėlė Irano 
konservatyvūs muzulmonai 34 
miestuose, žuvo 9 žmonės. 

Washingtonas. — Prez. Carte- Dacca. — Bengalijai susidaro 
rio prašymas nuimti Turkijai didelė problema su Burmos mu-
boikotą Senato Užsienio santy- zulmonais pabėgėliais. Per vieną 
kių komitete 8:4 balsais buvo at- mėnesį jų atbėgo 100,000. Skun-
meotas. džiasi, kad juos išvarė Burmos 

kareiviai, gaudydami partizanus. 

Rodezijos valdžia 
nesutaria 

Salisbury. — Rodezijos vysku
pas Abel Mūzoreva, vienas iš ke
turių mišrios valdančiosios ko
misijos narių, boikotavo komisi
jos posėdį ir žada iš jos visai 
pasitraukti, protestuodamas, kad 
buvo pašalintas Teisingumo mi
nisterijos pareigūnas Byron Hove, 
reikalavęs daugiau juodųjų poli
cijoj ir saugume. 

Ottawa. —Premjeras Pierre 
Trudeau šią vasarą nauju rinki
mų neskelbs, kaip buvo planuo
ta, atideda kitiems metams. 

Užtiko teroristų 
būstinę 

Roma. — Italų policija Turine 
1 surado teroristų lizdą. Rado sąra-
; šą, kuriuos rengėsi nužudyti, 
! dirbtuvę visokiems dokumen-
! tams daryti, ginklų, vadovėlių 
i kaip vesti teroristinius karus ir 
Lt 

Šią savaitę Milane teroristai 
pašovė du prekybinių bendrovių 
vadovus. Teroristų taktika — per
šauti kojų kelius, suluošinti vi
sam gy-venimui. 

lietuvis — televizijos 
žvaigžde 

Okupacijos dienomis 
Iš kan. J. Stankevičiaus dienoraščio 

12 

1940 birželio 18 

Šiandien sunku yra spręsti, kas 
Išplaukia iš realių pagrindų, o 
kas iš žmonių troškimų ir svajo
nių. Visi kalba, kad greitai pra
sidės karas tarp Vokietijos ir Ta
rybų Sąjungos. Pagrindiniai jaus
mai, kuriais žmonės šiandien gy
vena — baimė. Visi bijo, visi 
kažko laukia. 

1940 birželio 20 

Vakar naujasis Lietuvos vi
daus reikalų ministeris pareiškė, 
kad Lietuvos veidas greitai pa
raudonuosiąs. Ar raudonuos Lie
tuvos veidas iš vidaus, dar pa
matysime. Bet išorinis veidas jau 
rausta: pilnas miestas raudonų 
vėliavų ir raudonų transparantų. 
Raudonosios armijos žygiavimas 
vis dar nesiliauja. Iki šiol žygia
vo motorizuotosios dalys, artile
rija ir kavalerija, o šiandien pa
sirodė pėstininkai. Pėstininkų 
vaizdas labai skurdus: apranga 
skurdi, kaip ir jų veidai. Kai ku
rie kunigai gavo nurodymus ap
leisti savo butus. Žmonių tarpe 
viešpatauja netikrumas ir pani
ka. Kai dar buvau gimnazijoje, 
Kudirkos Naumiesčio priemiesty
je, Meištuose, užsidegė vieno gy
ventojo namai. Namų savininkas' 

Kur dėti radioaktyvias 
atliekas? 

Washingtonas. — Geologai 
įspėjo, kad radioaktyvios medžia
gos niekad nebus saugios, niekur 
jų negalima paslėpti taip, kad 
nebūtų žalingos. 

Atstovų rūmų Operacinis ko 
mitetas siūlo federalinei admi
nistracijai susilaikyti nuo davi 
mo leidimų naujoms atominėm 
jėgainėms statyti tol, kol neiš 
spręstas klausimas, kur dėti ra
dioaktyvias atliekas. 

Sekirūnių rytas (J. Vaicekausko nuotrauka) 

Prancūzai aple Lietuvę 
Paryžius. — "Le Monde" bal. 

12-14 įdėjo tris ilgus specialaus 
korespondento Daniel Vernet re
portažus iš Pabaltijo. Trečias, 
paskutinis rašinys iš Vilniaus 
pavadintas "Les piliers du senti-
nent national". Iškelia lietuvių 
autos vertybes, gyvą, kovojan-
:ą Bažnyčią ir didelį lietuvių 

i pasipriešinimą rusifikacijai-

gaisro taip stipriai buvo paveik
tas, kad nepažinojo žmonių: ne
pažinojo net savo žmonos ir vai
kų. Panašus vaizdas ir šios die
nos gatvėje: žmonės vaikšto gal
vas panarinę, nepažįsta vieni ki
tų, nebesisveikina. 

1940 birželio 27 

Lietuva jau skelbiama 13-ja 
Tarybų Sąjungos respublika. Per 
radiją kas kelios minutės vis 
skamba šūkiai: 'Tegyvuoja Sta
linas, tautų vadas, išlaisvintojas, 
gynėjas ir Lt. Tegyvuoja nenu
galima raudonoji armija, te
gyvuoja draugas Vorošilovas, te
gyvuoja draugas Timošenko, te
gyvuoja draugas Paleckis" ir Lt 

1940 liepos 3 

Jau pripratome kasdien, net 
kas valandą patirti ką nors nau
ją. Ir šiandieną: Bažnyčia at
skiriama nuo valstybės, kariuo
menė suraudoninama: iš gatvių 
pašalinama policija ir pastato
ma milicija. Visi tie dalykai vyks
ta tokiu greitu tempu, kad žmo
nių nervai vos spėja bėgti kartu 
su įvykiais. Per radiją buvo pa
skelbta, kad atleidžiami visi mo
kyklų kapelionai. Vadinasi aš 
jau bedarbis. 

(But d*u<ri*u) 

Albanai juokiasi Ionesco nesusftiks'su 
komunistais rašytojais iš rusu 

Tirana. — Albanijos kom. 
partijos vadas Enver Hoxha, lan
kydamas vieną iš savo sovcho-
zų, pasakė kalbą, kurioje išjuo
kė sovietų vadus. Jis pasakė, kad 
Chruščiovas lankydamasis Alba
nijoje nesidomėjo apelsinų bei 
alyvų medžiais, kurie simbolizuo
ja taiką. Vieton to, Chruščiovas 
norėjo Albanijoje įrengti povan
deninių laivų bazę. Bet iš to pla
no nieko neišėjo, nes "mes esa
me savo krašto šeimininkai. Mes 
neleisime, kad svetimšaliai nu
rodinėtų mums, ką mes turime 
daryti", sakė Hoxha. 

Vieną kartą sovietų ministeris 
A. Mikojanas pranašavo, kad 
Albanija mirs badu, jeigu nu
trauks santykius su Sov. Sąjun
ga. Hoxha atsakęs, kad to nebus. 

LigŠiol užsidariusi nuo savo 
kaimynų, Albanija pradeda "ati
daryti langą į pasaulį". Nuo ko
vo 28 atidarytas oro susisiekimas 
tarp Albanijos ir Graikijos. Tos 
dvi valstybės taip pat pasi
rašė prekybos sutartį. 

Londonas. — Britų BBC tele
vizijos filmuose dažnai pagrindi
ni vaidmenį atlieka jau plačiai 
pagarsėjęs lietuvis aktorius Jur
gis Mikelahis (George Mikeli). 
Mikelaiti- yra jau sukūręs kelias 

. deš'mtis vaidmenų britų ir ame-
j rikiečių filmuose, televizijos ir te-
; atro spektakliuose. 

Jis apleido Lietuvą drauge su 
tėvais dar vaiku būdamas Antro
jo pasaulinio karo metais, gerai 

, tebekalba lietuviškai, palaiko ry-
; sius su Anglijos lietuviais. . 

Mirė Gr. Valančius 
Los Angeles. — Gegužės 11 

Los Angeles.mieste mirė Grigas 
Valančius, ekonominių mokslų 
daktaras. Buvo gimęs 1906. K . 8 
Užmedžių km., Alsėdžių vis., Tel
šių aps. Aukštuosius mokslus ėjo 
Briusely, Hagoj ir baigė Vienos Paryžius. — Prancūzų drama

turgas Eugene Ionecco atsisakė' universitete. Lietuvoje atsakingas 
pirmininkauti Atėnuose sureng
tam tarptautiniam rašytojų stu
dijų suvažiavimui dėl to, kad į 
jį buvo pakviesti sovietų ir kitų 
komunistų valdomų kraštų rašy
tojai. "Aš niekada nesutiksiu 
pirmininkauti suvažiavimui, ku
riame dalyvauja saugumo valdi
ninkai", pažymėjo Ionesco, pri
mindamas, kad į užsienį siunčia
mi Rytų Europos kraštų rašyto
jai yra saugumo parinkti valsty
bės tarnautojai. "Kvietimą bū
čiau priėmęs, jei į suvažiavimą 
būtų buvę pakviesti taip pat ir 
rusų, čekoslovaku, rumunų ir ki
tų komunistų valdomų kraštų di
sidentai rašytojai Bet jie laiko
mi kalėjimuose, arba neturi jo
kios galimybės išvykti į užsienį", 
sakė Ionesco. 

Atėnuose įvykęs tarptautinis 
rašytojų suvažiavimas svar'tė 
mažųjų kraštų literatūrų vaidme
nį tarptautiniame kultūros sąjū
dyje. 

pareigas ėjo Finansų ministerijoj 
ir Klaipėdos gubernatūroj. Akty
viai reiškėsi ateitininkų, pavasa-

Motinos džiaugsmas (L. Vasausko nuotrauka) 

Prisiminus naktis, kada motina budi, sielojasi, rūpinasi; pa
tyrus, su kokia meile tūkstančių tūkstančiai motinų lovutėse 
klosto mieguistus vaikus, išryškėja motinystės kilnumas ir pasi
rodo tokiame grožyje, jog užmirštame bet kekį fiį žmogišką tra
pumą ir trūkumus. Tos šviesos spindulėlis paliečia net ir tas 
motinas, kurių pasiaukojanti meilė išblėso. 

(Kardinolas /• Mindszenty) 

Atėjus Sekminių dienai, visi buvo susirinkę 
vienoje vietoje. Staiga pasigirdo iš dangaus ūžesys, 
tarsi atsniokscianti vėtra, ir pripildė visus namus, 
kuriuose sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies lie
žuviai, kurie pasidalijo ir nusileido ant kiekvieno. 
Visi prisipildė Šventosios Dvasios ir jos duota ga
lia ėmė kalbėti įvairiomis kalbomis. Jeruzalėje gy
veno dievobaimingų žydų iš kiekvienos tautos po 
dangumi. Pasigirdus ūžesiui, daugybė susirinko 
ir sumišę klausėsi, nes kiekvienas girdėjo šnekant 
savo kalba. Nesitverdami iš nustebimo, sakė: 
"Argi va šitie kalbantieji nėra galiliečiai? Tai 
kaip mes juos girdime kiekvienas savo gimtąja 
kalba? Mes, partai, medai ir alamiečiai, Mezopo-
tamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azi
jos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto ir prie Kirėnės 
esančių Libijos sričių gyventojai, čia besilanką 
žmonės iš Romos, žydai ir naujatikiai, kretiečiai 
ir arabai, girdime juos mūsų kalbomis skelbiant 
didžius Dievo darbus!"- Apd. 2, 1-11 

rininkų ir LGSF sporto organiza
cijose. Nacių buvo kalintas kon
centracijos stovykloje. Vokietijoj 
ir Amerikoj gyvendamas dirbo 
Vlike ir visuomeninėse organi
zacijose. Daug rašė spaudoj ir iš
leido "įvairių kraštų konstituci
jos" (1930), "3000 angliškų žo
džių lietuviams" (1946), "Lietu
va ir Karaliaučiaus kraštas'* 
(1947), "Žemaičių didysis" 
(Vysk. M. Valančius) I, (1978). 
Buvo ir "Draugo" bendradarbis. 

<ALEHDURŪJ$ 
Gegužės 13: Robertas, GEseri-

ja, Gardevutis, Alvyde. 
Gegužės 14: ŠV. Dvasios šven

tė — Sekminės; Motinos diena; 
Motiejus ap., Justė, Gintaras, 
Milda. 

Gegužės 13: Torkvatas, Sofija, 
Gražutis, Jaunutė. 

Saulė teka 5:34, leidžias 8:01. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, vėsiau, 50 
proc. galimybė lietaus su perkū-

l nija, apie 60 laipsnių, 



• ^ 
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DRAUGAS, šeštadienis, 197S m. gegules raėn. 13 d. [ 

REDAGUOJA Joeas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotrauka* 
siusti: dSSa South Kockweil Ave, Cbieago, EL. 60619. Tel. 778-7852 

KAI MOTINOS — MES 
Nemėgom, studentės būcbmos I gia kaukių balius, margučių ri-

Motinos dienos pamokslų. Vis I tinėjimus ir kitus parengimus. 
*>s pačios "vargo raukšlės", tie | Kiek ten džiaugsmo patiems a a -
wpasiaukoj:rnaP. Mylėjom ma žiai 

ū tų ;na ' mas, bet nekantravom Jaunimo 
centro koplytėlės suoluose be • ką iš okjįos gau- S 
trindamos. Tai akis pakėlę į k r a i 
ges, galo iaukdair.. — A ' 
viena j kitą žvelgdamos pašai- j toji motina,- — už sendraugiu 
piai žyptelėdavom. Tik jeigu pa- stovyklą! Net ištisa savaitę vai-
«taikė,"kai iš motiniškos mei- V.as būna apsuptas lietuviškos ir 
lės kunigas pereidavo i rnpterj -s. 

tada jau akys.krypo, grindų] Matematikoje gudresni xają. s.<ai-
geite gęrem link, ir rausdamas 

kiekvieną žodį. 
Dabar įau kelinti metai, 

žiū'iu; visai mal inu tų pamo.;s 
kai 

čiuos, kad jaunai motinai kasmet 
dar lieka vajrš dviejų šimtų die
nų, per kurias ji, lyg kadaise -mo=-. 

.ė t-rie ratėEb, 'diegą.lietuvis-
pasavo vaiko Š i r ^ / D e ^ t o 

linguoju, kai pamini "nemigo.į neužtenka.' Reikią vaikui \mu-
naktis" ar "rūpesčius". Xe p a - M l 0 bendravimo progą- Rodos, 
slaptis — mano draugės ir aš jau į ir visuomenė ir mūsų pačių or-
motinos. j ganizacija galėtų jų daugiau pa-

Pasaulis apsivertė aukštyn ko- j rūpinti, 
jom. Nebe mes, o mums links
niuoja "mama, mama, mama"... 
Ir knieti šia proga paklaurti: I 
daug davėm ir gavom iš ateiti- į 
ninkijos beaugdamos, o kaip da- i 
bar, motinos relėje atsiradusioms? i 

; Iš' moksleivių ateitininkų studijų savaitgalio develar.<le. Registracijos 

Dievas negalėjo 

Globėjaujam, ruošiam šventes, 
parengimus, valgydinam, vežio
jasi, rengiam st:vykias i.- jose 
d^ujucjamis, škuliam paskaitas... 
Visai teisingai partebi patarlė: 
Dievas negalėje 
jis sutvė-ė motinas. T : 
rygjMį rankų ir širdies pėdes 
agįdgrai įspaustos ateitininkų 
loję. 

Paklausykim tad. priešmokyk
linio amžiaus vaikų motinos: 

— O ar gauni ką nors iš atei-
tininkijos? 

Viltingos kalbos 

O ką pačiai motinai teikia atei
ti ninki ja? Gal korporacijose ji 
-anda peno? Šiaip, telieka sen
draugiai. Užklausta, kodėl nelan
ko sendraugių susiri.ikimų, vie-susiruikimų, 

kanibar>tje: Rūta Musocytė. 'Viktoras Palūnas, Rasa Kamantaitė, Gin
tas Za ranka ir Rūta Staaiikytė Kuctr. A. Razgaičic 

ATEITININKŲ ROMAI 
Prieš porą savaičių buvo pa- dieną yra paskleista per visą Ame-

skelbta, kad įvyko pasitarimas at- riką ir kuriai gresia pavojus būt. 
stovų iš įvairių ateitininkų ins- ' prarasta ar niekad nevartojama, 
titucijų bei asmenų, kurie buvo Tuo pačiu būtų pravartu įsteig-
ateitininkų namų reikalu susi- • ti ateitininkų biblioteką, kurk) 

je būtų pilni "Ateities" ir "Ai
dų ' komplektai bei įvairios kata-

domėję ir pasisakę. Sąrašas atei
tininkų institucijų buvo gan pil
nas, tik kaž kodėl trūko atstovų j likiškos ir ideologinės knygos. An-
iš moksleivių ir studentų. tra, būtų gerai sudaryti sąlygas, 
Klausimas,ar bus ar nebus atei- 'kad "Ateities" žurnalo administ-

tininkų namų, daugiau nebėra racija ir redakcija turėtų būstinę. 
aktualus. Namai bus. "Per pa- . kurioj galėtų dirbti ir laikyti sa-

reisker i sitarimą buvo sudarytas. 12 asme- i vo medžiagą. Toks centras yra 
— Prižiūrėkit mano vaikus, ir j n ų komitetas, kuris toliau rūpin-! ypatingai svarbus dabar, kai 

iŠ spjelai a-psiu. .sis.šiuo reikalu. Komitetas yra tik- "Ateitį" redaguos visa eilė asme-
" 'Ma'onu ir smagu dalvvau:, jdo ! ™ geras, tinkamas' m f n y s atsto- nų. Trečia,'reikėtų turėti kokį 

- Aaitose V diskusijose, - •* « * * ™ a t f ; ™ ^ r " " M ^ T " £ * ' • ^ L T ^ 
•v.irro laikais, tačiau gamzacųu n žmonių, kūnų fi-įvaldybos galėtų ;us.rmkti ar net 

. '„„_! nansiniai ir organizaciniai paje-i turėti savo susi:.r.Kimus. Si vieta 
Nėra I perimtų tą funkiją, kurią kadai-kamtKjj tas kasdieninis kiau 

: patikt* vaikus? ^ p a č ^ ^ a 
' nori tam pačiam 

įkfrne daryvautr! Viltingai 
ėmės kalbų apie sekmadie-
; stiėjimus *u atskiromis vai

kučių ir motinų — tėvų pro
gramomis. Laukėm. Sekėm prane 

>ra pei. kuklus. AŠ aiškiai paro-
! džiau, kad esu per jaunas logiškai 

protauti, nes užmiršau, xad bus 
būtina turėti didelę puošnią sa
lę, kur visi ateitininkai gaiėtų su
sirinkti. Ir tada ar nebūtų tiks
liau pavadinti savo būsimas pa
talpas ne ateitininkų namais , bet 
ateitininkų rūmaus. juk žoais "rū
ma i" yra imponuojantis o galima 
bent Ko*uą lūsneię vadinti na
mais. Tiesa, kad dabar Chicagos 
ateitininkams didelės salės reikia 
tik tris ar keturis kartus per me
tus (pavasario šeimos šventei, 
Kūčloms, "Ateit ies ' vakarui, s:u-
e.entų velykiniams šokiams), bet 
l<ai pastatysime savo puikią saię, 
galėsime suruošti visokiausių ki
tų balių. Nereikės varginti dau
giau kitus miestus, kad jie ruoštų 
Ateitininkų kongresus, nes savai
me jie turės įvykti ateitininkų rū
muose 

Realiai pažvelgus į dabart inę 
lietuvių visuomenę, reikia pasa-
sakyti, kad tiesioginis aukojimas 
pinigų organizacijai ar kokie 
nors grynai kultūriniai parengi
mai yra jau pasenę, į juos eina 
tiktai vyresnio amžiaus žmonės. 
Reikia eiti- su laiko dvasia, žiūrė
ti į ateitį, kuri aiškai rodo, kad 
vienintelis būdas p r i t r auk t i vadi
namą vidurinią kartą kuri ne
trukus vadovaus visuomenei, yra 
per balius, kur būtų karšta vaka
rienė, t rumpa meninė programa, 
užtenkamai gėrimų ir šokiai. 
Ta la žmogus žino, kad jis gavo 
ko nors už savo pinigus. Argi nė
ra lengviau smagiai praleisti 25 — 
40 dol. per balių, negu tiesiogi
niai paaukoti penkis dolerius. Be 
abejo, skaičius balių vis augs 
(šiemet jau ir buvo pirmasis va
sario 16-tos balius) ir ateitinin
kai turi parodyti, kad jų vardas 
ką nors reiškia, kad jie yra avan
garde lietuvių visuomenės. 

Savaime aišku, kad jeigu sta
tysime salę, ji turės būti labai di
delė ir dailiai įrengta su brangiai?! 
mediniais stalais, minkštomis kė- ; 
j ? - . ?-~z- 1 - 1 ; ,^i^. i_ :_.J.^„ 
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• Administracija dirba kas. 

£ea nuo SJS0 iki 4:30, Sėsta. 
tiesiais nuo &30 UD 12:00. 

• Redakcija dirba kasdier. 
8J0 — 4^0. ieatadieniaia l 
330—12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu, 
nesaugo. Juos grąžina tik is anks 
to susitarus. Redakcija už skeibS-
oan. turinį neataako Skrthimu 
taiaot prisiunčiama* 3»vof s**-
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naltstų sąjunga perkeltų savo 
balius i š Martinique res torano. 
Ateitininkų rūmai akivaizdžiau
siai- įrodytų kad ateitininkai nė
ra t iktai religinė davatkų organ-
zaclja. Niekas negalės sakyti, kad 
ateitininkai yra pamiršę savo vi

suomeniškumo principą, kai jų 
rūmai tarnaus visos lietuvių vi
suomenės baliams. 

Tačiau beveik pamiršau svar
biausią priežastį, kodėl būtina tu
rėti pačią puošniausią saię. Ar-

(Nukelta i 4 pel.) 

S. M. BIRŽELIO MSN. IŠ SPAUDOS IŠEINA 
MONOGRAFIJA: 

"Generolas POVILAS PLECHAVIČIUS" 
Knyga 300 psl., gausiai iliustruota, kietais viršeliais 

su aplanku. 

Kaina — $9.00 i 

Užsakymus siusti: KARYS 
341 Highland BtaL, Brcoklyn, NY. 11217 

yra neginčijami, 
klausimo, kad komitetas pajėgs 
Įvykdyti bet kokius darbus, ku
riuos jis apsiims. Atsiliepdamas į 
pasakymą, kad <ckomiteto nari?i 
pageidavo sugestijų, konkrečių 
pas'ūlymų iš visų at-kų, kurie 

Priešmokyklinis amžius ~4*e(finas. Kai? nėr, taip nėr. Viltys I sielojasi ^ateitininkų nuosa\ybės 
nuostabūs pirmieji vaiko metai, j neišsipildo. Ar ras kada vietą sen-»įsigijimu', nutariau parašyti 
Ar nepalieka nusisukus visuome- ! draugių sąjungoj jaunų vaikų 
nė motinos vienos, rungtynėse su I motinos? Ar teks pasitenkinti Sei-
lietuviškumą užgožiančiu ameri-imos švente ir, kad ir labai ver 

se turėjo Jaunimo centre ateiti
ninkų kambarys — tą kambarį, 
kurį ateitininkai prarado, nes jis 
niekada nebuvo naudojamas. 

Situos tris trūkumus būtų ga
lima lengvai užpildyti nuperkant 
kokį nors "storefront". Geras pa
vyzdys tokių patalpų yra dabar-

straipsnelį, kad būtų bent vienas} tinė ALTos būstinė. Nupirkimo 
pasis^ Kvmas is įaun'mo. 1'̂ *' 

ina nebūtu labai aukšta ir di-
Dirbdamas ateitininkų stovyk-1 dėlę dali išlaikymo išlaidų galė-

konizmu? ^r užtenka knyge-i tinga, tačiau vienkartine stovyk-) lese ir vadovybėse esu pastebėjęs j tų padengti '^nuomavimas antro 
liūkštės, plokŠtelpalaikės, Kalė- ]a? - keletą dalykų, kurių ateitinin- aukšto buto. Tinkamiausia vieta 
dų eglutės? Mokyklėlės, kuri ne- Mielos motinos, netylėkim, 
pasiekiama priemiesčiuos Sokratus p Dirbkime ateltininkijai, bet kar
čius? Vasaros aikštelė, kurioj vai- j tu ir reikalaukime iš jos naudos 
kai angliškai šūkauja? į sau ir vaikams. Juk mums nepap-

— Ačiū Dievui, — jautriai at- j rastai rūpi vaikų ateitis. Mes — 
siliepia viena tokia motina, — už! motinos, 
ateitininkų kuopas, kurios ren-į 

N'jolė GražuT'enė 

kams trūksta. Pirma, reikėtų tokiems namams būtų Brighton 
.{steigti ateitininkų archyvą, cent- j Parke, kuris savo centrine vieta 
rinę vietą, kur būtų sutelkta į (Vidury ta rp Marąuette Parko ir 
įvairi ateitininkų istorinė medžią- į Cicero, kur daugiausia ateitinin-
ga (valdvbų protokolai, korės-į \ų gyvenai, geru susisiekimu su 
ocn^enciios. paskaitos. įrekorduo- j priemiesčiais (naudojant Steven-
tos juostelės h pan.), kuri šian-Į ^ n o ^c-tVe1^) ir ilgai pr°.matoma 

saugia aplinka geriausiai tamau-
ATEHTNTNKŲ NAMŲ 

KOMITETO POSĖDIS 

Ateitininku namų Įsigijimui 
| karrutetas, susirinkęs gegužės 3 
j d. pirmajam posėdžiui A. Rūgy-

tu šiam re:kalui. Nors daugiau 
lietuviij yra išsikėlę į tolimus piet
vakarių priemiesčius negu kitur, 
r.oreikėtų pamiršti, kad yra dide
lio skr ičm iicttrviiĮ.' kurie gyve-

ina šiaurės ir vakarų, priemies-
t ė s bute, nutarė pirkti žemės ' g i u o S e n ^ ^ ^ ^ va.ikus ne įLe-
plotą Chicagos pietvakarių pu- j m o n t o ? bet i Jaunimo centro šeŠ-
sėje. N u m a t y t a m kultūriniam 
centrui įkurti, vietovės parin-
kimui, j o apimties bei paskir t ies 
aptarimui ir lėšų telkimo plana
vimui sudarytos trys komisijos. 

Komisijų paruosti planai bus 
pateikti ateitininVams, ypač jau 
nesniajai bei viduriniajai Kar-

1 ta dienines mokyklas. 
Bet šitoks pasiūlymas namams 

K UPNIONIEČIU VEIKLOS 

A. Lipniūno Chicagos kun 
moksleivių ateitininkų kuopos 

, toms apsvars tyt i ir padaryt i iš- įn a r i a i s u s , r i n < > P r a € l t o seKmadie-
vadas, kurios lems tolimesmus ^ i o ^ e t e Jaununo centre. S 
žygius. 

Ateitininkų nuosavybės įsigi
j imo klausimus, kaip matyt i 

J-".un. moksleivių ateitininkų Pr. Dielininkaičio kuopos kandidatai, davę 
J»dj. nuo scenos eina j savo vietas Nuotr P. Kubiliaus 

LOS AUGELES ATEITININKŲ ŠVENTE 
Los Angeles gausi ateitinin-1 ruošt is darbams — Kris tu i i r 

kų šeima jau y r a prisiauginusi ' savai tėvynei; tą pat t rumpame 
savų jaunų korespondentų; esa- , sveikinimo žody išreiškė i r ge-
me tikri, kad jie plačiai, su vi- Į neralinis Lietuvos konsulas V. 
Rais dalyvavusių, ypač įžodį da- \ Čekanauskas, t ik jis pabrėžė — 
vuauų vardais, ta ip pa t jaukios tėvynę. 
ir gražios programos daryvniĮ Prof. dr. Felikso Palubinsko 
vardais įprašys. Cia norisi t ik [ vadovaujama programa buvo ne 
įjusiilTiini .H bendru gr^žhi, j au- , t rumpa, bet labai įdomi ir mie-
kiu, viltineu vaizdu. Į la, nes visa atl ikta jaunųjų atei 

Specialiai \ šventa atvykęs, tininkų. Visi programos daly-
Ateitiniit3r»j fedcraci.-cc vadas \ kaliai buvo patrauklūs - gal di- į t imi . . ateičiai. Losangeliečiai 
dr. P . Kisielius skaitė -rperil-• džia-?3ios tylos susilaukė Jūra-) ateitininkai tikisi, kad Fcdera-
gą, kondensuota, labiau jauni-1 tės Raulinaitvtės — Vitos Pol4- cijos vadas dr. P Kisielius issi- r;nfe0 rr^ižiara laikraštėliui, o ta 

veič j Ctlcagą geras įspūdžius \ fa baigėsi susirinkimu, 

gavo eigą ir g re i t galima lauk
t i lemiamų sprendimų. S. R. 

monos Alseikaitės solo baleto 
Šokis. 

I r kttn. dr. A. Olšausko atlai
kytos pamaldos, ir bažnyčioje 
duotas jaunųjų įžodis, ir beveik 
pilna Sv. Kazimiero parapijos 
salė dalyvių, i r jaukios vaišės... 
Viskas buvo prasminga, inty
mu, iškilminga ir su didele vil-

I rinkimas praddėjo malda. Stud. 
Daina Kojelytė skaitė paskaitą 
apie veiklumą, ypač ateitininkų. 
Ji sakė, kad veiklumas yra abstrak
tus ir turi būti surišamas su kuo 
nors kitu. Principas yra gairė 
pradėti veikti ir nieko nereiškia 
be veiklumo. Iš Stasio Šalkauskio 
raštų ji pridėjo, kad principas be 
pareigos nieko nereiškia, ir kad 
veiklumas yra ateitininkų šeš
tasis principas. Po paskaitos }? at 
sakinėjo į klausimus apie lietuvių 
veiklą Lietuvoje ir išeivijoje. Dai
nai labai dėkojame už jos įdomias 
ir svarbias mmrisl 

Laikraštėlio vyriausia redakto
rė Dalia Oiri5nihė po paskaitos) 

demis, gražiais kilimais ir indas, 
gal net su sidabriniu servizu,kad 
mes su pasitenkinimą galėtumė
me didžiuotis jos grožiu. Skepti
kas sakys, kad Chieagoje yra pil
na lietuvių salių (Jaunimo cent
ro didžioji salė ir kavinė, Taut i -
nai , Saulių, Vyčių namai , D a 
riaus - Girėno postas, parapijinės 
salės ir k t ) , bet tuo jis tiktai pa
rodys savo naivumą. Tos salės yra 
pasenusios, per mažai puošnios, 
Jaunimo centro kavinėj nėra kur 
šokti. Jos gal buvo tinkamos 
mums , kai dar nebuvome gerai 
materialiniai įsikūrę, kai neturė
jom pinigų eiti į gražesnes vie
tas ir taupėm pinigus, kad galė
tumėm-paaukoti lietuviškiems rei
kalams. Bet argi dera, kai re i - : 

kia iš puošnios priemiestinės re- Į 
zidenciios nuvažiuoti į mašir.-' 
prigrūstą miestą, į salę, kur reikia 
sėdėti ant nepatogių sulanksto
mų kėdžių? Ar tinka, kad žmo
gus, kuris važiuoja į užsienį atos
togoms ir kas žiemą slidinėja 
Colorbdo kalnuose, turėtų senoj 
paprastoj salėj puotaut ir šoktk 

Puošni, didelė ateitininkų rū
mų salė tikrai būtų pelninga. 
Pažiūrėkim kiek daug lietuvių! 
vestuvinių puotų yra keliamos j 
amerikiečių salėse. Ateityj visi j 
norės kelti puotas tiktai ateiti- £ l l l | M „ l l l i m i l , „ M H I | I H I t l l M H n l l l m i M I I I I 
ninku rūmuose. Ko gera net žur-»S 

P U S M E Č I U I 
$97.00 Chieagoje 

$73.00 
G I e i t • ] • 

(10/»^5/Ulf> 
Pensininkams aute apdrauda 

Amidua 62 ud 80 m 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 I 
6455 So. Kedzte 

• FUUL DENTUBES — 
$175.00 TJPPER OR IX>WJEB 

• PARTIAL DENTL'RES 
• 1 DAY SERVICE Bl MOST CASES 

Kepairs YVhile Vou VVait 
CALL NOW!I 725-8818 

AB Senior Citizens Receive Disconnts 
MIDLAND DENTAL ASSOCIATES 

(LICENSEDDENTISTS) 
4949 W. IRVINO PK., 

ENTRANCEON LAVERNE~~ 
VISA & MASTE R CH ARGE ACCEPTEO 

I 
i-

FLORIDA THE FARGO MOTU 
I(W1A e'.uM Boulevard Treasnre 

St Petersburs, FU. S37N, USA 
Td. (813) M9-0878 

MOTELIS ant Meksikos Panko* 
Treasure Mand centret 
Je. Miegarnieji kambariai, 
vemia, •paitmenati ir numdymoat 
Vteur spalvotos televizijos. netoH 
naktiniai UubaU žvejojimo vietos, gotfo b t» 
nJso aflcštls, šventoves, krautuvsa Ir t 1 
Visus maloniai kviečia lietuviai uiliilaim — 

ALFONSAS OI TERESE 2F.BERTAVKIAI 

H1MUI 

A v r a o e 
• • • • • • • • • » • • • • 

L T DECORATORS 
D A Ž Y T O J A I | 

Dažome iŠ vidaus ir B lauko. E 
Frleinamoc kainos mOsų tantiečiams. j 

Nemokami apiskalčiavfmaL. i 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- I l l e l d o -
Mecenatas — Pref. Juozas Karaimą 

Naujasis Tortamentaa yra pratisko formato, įrištas fcw»ft vhsa> 
_ . Vertimas padarytas gražia lietuviu kalba. Mecenato dfta laida 
} parduodama pneiaama kaina. 

C—«m i "DRAUGO" knygyne 
| Kaina-C.0B 
[ Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centą mokesčiams ir persiuntimai 

§ (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 
i Gera proga visiems įsigyti Nanjąjj Testamentą. Siųskite 

I Bais 

D R A U I A S 
4545 West 63rd StrMt 
Chicago, Illinois 60629 

^Msi Unk4ra%, pft3*:::tą. P.*skat 
toe z&lntys dsatšsA jn^airo^ 

kai ty tas atliktas rr.".i>:-«i«> kū-
•.izja) &M, <i»ncraiu Součtaa Ea-

Alfa Zinkevičius — 476-0223 = 
Valdas Endrftilaitis — 925-7836 5«Wi««:««««im!iii!!!!!!!!»!!!!!U!!!!!«:!i:!!!!« 

Kreiptis po 6 v a i v a k a r o 
Ą. R. Malt Perskaitę "Draugą", duokite j į kitiems 
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Meile ir SelaiKrasas 

LIETUVĖMS MOTINOMS 
Gražiausi ir laimingiausi lai- Kūrėją didelę atsakomybę už jau

kai yra iš tų metų, kai vedėsi tave ną žmogų. Kaip visur taip ir čia 
motina už rankos. Nesvarbu kur ne tiek yra svarbu, kas ir kaip 
tu ėjai ir kur ji tave vedėsL Tada vaikui bus pasakyta, bet kaip gy-
buvai saugus ir laimingas savo venimo pavyzdžiu bus pamokyta, 
motinos meilės globoje Gal ji pa- Stebint šiolaikinio pasaulio įvai-
ti nebuvo saugi, bet tu buvai sau- rias negeroves, abejonė kyla, ar 
gus. Tada tu buvai mažas ir tavo tik mūsų laikams nebus pritrūkę 
motina buvo jauna. E tų dienų motinos meilės. Gal pritruko kai 
atmintyje pagarbiai iškyla moti- kam ir jos auklėjamosios galios, 
nos vaizdas, žadąs visam gyve- Dar niekad taip jaunos mergai-
nimui paguodą, žadinąs meilę tės nedemonstravo krikščioniš-
idealams ir keliąs sielos viduje kuose kraštuose, kaip Italija, 
kok| tai kilnumą, be kurio, regis, Prancūzija arba čia Amerikoje už 
nei dangaus mėlynė nebūtų to- abortų įvedimą. Jeigu jauna mo
kia graži, nei pavasario gėlės taip teris neturi ilgesio būti motina, 
nežydėtų. tai ji greičiausia neturės nė moti-

Visos kultūringos tautos turi niškos meilės savo kūdikiui 
motinoms pagerbti šventą dieną. Mūsų laikų kriminaliniai nusi-
Tą dieną prisimenamos motinos kaitimai pasiekė negirdėtų pro-
šeimoje, organizacijose ir už jas porcijų. Visi mes žinome ir gir-
meldžiamės liturginėse pamaldo- dėjome apie valstybių diktatorių 
se. Motina yra gerbiama ne tik nežmonišką tautų persekiojimą, 
dėl to, kad su ja buvome arčiau- Bet jie ir kiti kriminalistai turėjo 
šiai surišti savo gyvybe, bet taip j ^ motinas, kurios Jiems taip 
pat kad ji buvo mūsų didžiausia pat m a j ^ rankytes bučiavo. Nie-
auklėtoja. Jos auklėjamoji jėga kas nepasakys, kiek jų motinos 
yra sėkmingiausia, nes paimta iš kaltos ar nekaltos ir Įdek visa ap-
prigimties Kūrėjo. Kiekvienas U n ^ paveikė, kad jie išaugo 
žmogus savo buities pradžioje įvairios rūšies neurastenikai, pa
yra savo motinos kūno ir kraujo ranoikai ir daugeliu atvejų bedie-
dalininkas, o vėliau jis turi viaL 
būti jos meilės augintinis. Mūsų lietuviškoje visuomenė-

Kiekviena gyvybė, augalinė 3*e matome taip pat daug mažų 
ar gyvulinė, priklauso nuo ap- diktatorių, kurie visais būdais te-
linkos, kurioje ji turi prasidėti ir frizuoja visuomenininkus,orga-
Saugti. Šiandien visi esame susi- nizacijų vadovus, spaudos žmo-
rupinę aplinka, kurioje mes gy- n e s i r ^ o bendruomeninę taiką, 
vename. Visas pasaulis daug kai- P a t v s sau m a ž a i paisydami mo-
ba apie oro ir vandenų užterši- ralės> ^ve m o k v s ***» laik*> k«p 
mą. Mokslininkai ir aukštieji reikia sverifcu gyventi ir neatleis 
valstybių vyrai stengiasi visais u ž vieną nesėkmingą žodį per vi-
būdais sulaikyti aplinkos užnuo- * gyvenimą. Sunku su tokiais 
'dijimą, kad augalai, gyvuliai ir taikiai gyventi ir visuomenei nuo 
kai kurios paukščių rūšys neiš- W veiklos gintis, nes tai yra jų 

VISAGALIS DOLERIS TAMPA LIGONIU 
i * kasto Doleris, miaukęs nepasitikeSnio užsienyje. 

Pirmaisiais šio pokario metais GEDIMINAS GALVA 
doleris žvilgėjo. Jis buvo pati tvir
čiausia valiuta pasaulyje. Visi jį 
graibstė, bet tuo metu buvo sun
kiai pagaunamas. Europos ūkinis 
pajėgumas buvo menkas gyven
tojų poreikiams tenkinti ir ypač 
prekes užsieniui parduoti. Prekių 
trūkumas Vakarų Europoje iškė
lė dolerį į padanges. Gerai prisi
menu pokario nuotaikas Europo
je: visada mums bus sunku gau
ti dolerių, kurių kainą ypač iš
kėlė juodoji rinka. Dolerių turė-

GYVENIMO NEPAMIRŠTINA 
SRITIS 

į šį šauksmą. Užsienio infliaci-
niai doleriai netrukus pasiekė kraš 
tą. Susiklosčiusios sąlygos vertė 
vyriausybes kai ką daryti. Wa-
sohingtonas pasirinko patį blo
giausią kelią, dolerio dilinimą. 

Dolerio dilinimas 
R. M. Nnconas buvo pats svar

biausias dolerio dilintojas. Tarp 
dolerio oficialiosios kainos — 35 
doL už aukso unciją ir tikroviškos 

damas galėjai nuduoti kunigaikš- Į jo vertės atsirado praraja. Wa-
tį ir pigiai gyventi nusiaubtoje 
Europoje. Taip buvo prieš 
amžiaus ketvirtį 

Net tiek laiko nepraslinko, kai 
visagalis doleris, pagautas ligų, 
tapo paliegėliu. Prieš kelerius me
tus Europos bankai atsisakė net 
dolerius keisti j kitas valiutas. 
Šiaii metais doleris pergyveno sun
kų sukrėtimą. Vasario, kovo ir 
balandžio mėn. jo vertė žymiai 
krito. Anksčiau vokiečių markė, 
teturėjusi 25 centų vertę, prašo
ko net pusę dolerio. Pastaruoju 
metu dolerio vertė kiek pakilo. 

Dolerio nugyvendiiumas 
Praėjusį karą pralaimėjusieji 

kraštai, nepaprastai sunaikinti, 
sugebėjo greitai atsikurti net sa 
vo žaliavų neturėdami. Fed. Vo-

shingtonas jau nebepajėgė išpirk 
ti užsienyje klaidžiojančių inflia 
cinių doleriu. Jam liko du keliai 
— suveržti diržus: varžyti prekių 
Įvežimą, gyvenu taupiau ar su
griauti pačią tvirčiausią valiutą ir 
atidaryti Pandoros dėžę, iš kurios 
veržėsi pasibaisėtinos negerovės. 
Pandoros dėžė buvo 1971 m. ati
daryta ir dolerio padengimas 
auksu panaikintas. Netrukus sekė 
dolerio net du nuvertinimai. Tuo 
pavojingu metu iždo sekretoriumi 
buvo J. Connary, spekuliuojan
tis vidaus politikoje, net nuovo
kos neturintis apie finansų ir va
liutos politiką. Pasėkos buvo ap
gailėtinos. Jos išryškėjo, kai buvo 
panaikintas užsienio valiutų pa
stovus santykis ir doleris užsieny
je stojo į atviras varžybas. Ne-

kietija, žemės ūkio sričių neteku-' n u o s e k l i atlyginimų ir kainų 

nyktų. 

Psichologai sako, kad sveikam 
žmogaus išugdymui ir išauklėji
mui lemiamos reikšmės turi ap
linka. Kasgi yra toji aplinka žmo
gaus gyvenime? Tai yra ne tik 

gynimosi būdas, nuo kurio gal
būt nėra laisvi dėl psichinės pu
siausvyros praradimą Tokie viso
je savo aplinkoje mato pavojus ir 
grėsmę Todėl jie turi gintis. Ka
žin ar ir jiems nebus pritrūkę 
motinos meilės ir taip reikalin
gos motiniškos globos ir saugios 

oras, kurį mes kvėpuojame, lįnkos fiu 1T ĮĮ ^ 
ar vanduo, kur, geriame, bet visi J J J 
žmones, su kūnais gyvename, 
mokyklos, kurias lankome, visi 
mūsų draugai ir priešai Trum- ^ ^ ^ ^ ^ 
pai tariant, - . v i s a s pasaulis. Į „ y ^ ^ mn& , 
žmogaus auklėjimo aplinką gali 

Tos sunkios mintys ateina Mo-
kad 

gyve
nimą nuo savo motinos rankų. 

* * v,sai nepažįstamas žmogus, y i s a ^ fflSsų ^ ^ ^ 

dėkinga lietuvei motinai Argi ne 
motina išlaikė tėvynėje per ilgus 
šimtmečius savo kalbą ir ar ne 
ji paruošė tautinį atgimimą? Pa 

- J 

kurio mintis išgirstame per laik
raščius ar radijo žinias. 

Moteris, kurią mes vadiname 
motina, sudaro mums pačią svar
biausią ir lemiamą aplinką mūsų J

gafiau įr tikėjimą tėvynėje moti-
ugdymui ir auklėjimui. Dar ne- ^ giaįkė. Mes didžiuojamės par-
gimes vaikas motinos išgyveni- thanų herorarra, kovotojų už 
mais ruošiamas ateities įvykiams, Dievo ir žmogau teises ištver-
apie kuriuos pati motina nieko ^ V i s a s pasauli šiandien kal-
negali pasakyti. Psichologai yra ^ a p f e T j e t u v o s religinį ir tauti-
pastebėję, kad vaikai, gimę Ant- ^ atsparumą prieš pavergėjus, 
rojo pasaulinio karo metu^tun pavergtoje tėvynėje mokyklos ir 
dabar daug nervinių sukrikimų. vhs& valstybinis aparatas kovoja 
Galbūt motinos baimė, išgąstis ^ ^ į ^ }r tautiškumą. Taigi 
ir nuolatinė nervų įtampa pahe- ^n^^ i r tautinis heroizmas 
tė ir kūdikio nervinę sistemą, prasidėjo Šeimoje Jis visų pirma 
Paskui gimusiam vaikui motina prasidėjo ant motinos rankų ir 
darė didžiausią įtaką. Motina bu- b u y o ^^p^ motinos religinė-
vo jam pati artimiausioji aplinka. m f e i f ^ ^ ^ 3 nuotaikomis. 

Niekas nepasakys kodėl ir kur Išeivijoje taip pat motina yra 
yra tos individualybės gelmės, iš naujosios kartos pirmoji auklė-
kurių vienos motinos vaikai, gy- toja. Ji yra jaunosios kartos 
vendami tose pačiose sąlygose, krikščioniško ir tautiško su-
išauga skirtingos ir visai priešin- sipratimo pradininkė. Ji yra visų 
gos asmenybės. Bet tos asmenybės didžiausia ir svarbiausia kultūri-
formavimas prasidėjo, kai ji tave ninkė. Jei vaikas atranda,^ kad 
bučiavo, kai tave ant pavargusių lietuvių kalba yra graži, tai visų 
rankų laikė. Motiniško auklėji- pirma dėl to, kad tos kalbos^ žo-
mo patys svarbiausi metai buvo, džius jis girdėjo iš motinos lupų. 
kol tave motina galėjo vestis su Paskui motina savo vaikus vežio-
savimi už rankos. Paskui visa gy- jo į lituanistines mokyklas. Tas 
venimo aplinka varžosi su žmo- vargas buvo ir yra atliekamas iš 
giškąja laisve už asmenybės 2- meilės savo vaikams ir kad lietu-
ugdymą. vių kalba ir kultūra neišnyktų. 

* Todėl lietuviškoji visuomenė 
Moteris, pagerbta motinystės Motinos dieną prisimena lietu-

kilnumu, yra gavusi didžiąsias ves motinas su meile ir dėkingu-
auklėjimo pareigas. Todėl ji ne- mu. 
Ša prieš visuomenę ir prigimties V. Rmf. 

si, politiškai apkarpyta, nusiaub
ta, pajėgė milijonus vokiečių pa
bėgėlių sutelkti ir įdarbinti užsie
nio darbininkus. Ji sugebėjo leng
vai pergyventi ūkinius atoslūgius, 
ir .vokiškoji markė liko pastovi 
Dar didesnius ūkinius smūgius 
pakėlė Japonija, pergyvenusi di
delį infliacijos įsisiūbavimą, ku
rią jau spėjo apvaldyti. Japonijos 
prekių išvežimas sukėlė nerimą 
JAV ir Europoje. 

JAV abiejų partijų prezidentai 
pasižymėjo nepaprastu neapdai
rumu finansų politikoje. Bent 
turi prezidentai lenktyniavo, ku
ris didesnę žalą padarys doleriui, 
{spėjimai buvo nesėkmingi, nes 
prezidentai, lyg Apolonas, sunie
kino Kasandros pranašystes apie 
dolerio nelemtą ateitį. Galingasis 
doleris turėjo riedėti į pakalnę, 
bet nė vienas prezidentas rimtai 
nesistengė jo riedėjimą sulaikyti 

L. B. Johnsonas įsiūbavo karą 
Vietname, nepakėlęs mokesčių ir 
nesuvaržęs krašte vartojimo. Jo 
valdymo metu buvo spartinama 
dolerių apyvarta. Užsienio vals
tybiniai bankai buvo supirkę do
lerius, kurių vengė privatūs as
menys. Tada ir prasidėjo dolerio 
vertės kritimas užsienyje. Vaka
riečių vyriausybės šaukė: JAV ve
da karą infliaciniu doleriu ir mus 
verčia to karo nuostolius pakelti 
Washmgtonas nekreipė dėmesio 

priežiūra įkaitino infliaciįą krašte. 
Po Nixono kvaitulio ūkio srity, 
kuris žymiai pavojingesnis už 
Watergate nusikaltimą, netrukus 
ir kongresas parodė savo dorovinį 
veidą, kai išryškėjo P. Korėjos ir 
kiti papirkimai. Juk daugumas 
kongreso narių per metus gauna 
virš milijono dol. pajamų iš ša
lies už "patarnavimus". Ar tie 
"patarnavimai" tarnavo krašto 
gerovei? 

Po Nixono valiutos politikos 
prieštaravimų, infliacijos įsisiū
bavimo, G. Fordas ir J. Carteris 
nepanaudojo priemonių doleriui 
stiprinti Šiais metais įvykęs dole-

.Sf% • ' 

KILNI SESUO 

Sesuo vienuolė misi jonkre mo
tina Teresė iš Kalkutos yra iš
rinkta vaikų globa besirūpinan
čios Indijos valstybinės komisi
jos nare. Komisijai vadovauja 
pats krašto ministras pirminin
kas, o jos vykdomuoju direkto
riui yr» švietimo, sodaiinės 

apsaugos ir kultūros ministras. 
Komisija koordinuoja vyriausy
bės ir privatinių organizacijų 
veiklą vaikų globos srityje. Mo
tina Teresė, kaip žinoma, Kal
kutoje įsteigė, dabar jau visame 
pasaulyje išsišakojusią, žmonių 
meilės seserų - misijonierių vie
nuoliją, kurios tikslas — kovoti 
prieš skurdą pasaulyj*. 

rio vertės kritimas buvo J. Carte-
rio ūkio politikos vaisius, nes pi
nigų apyvarta buvo sparčiai di
dinama, o 1977 mokėjimo balan
sas nesuvestas net 19,1 biL dol., 
t . y., tai sumai padidėjo krašto 
įsiskolinimas užsieniui 

Liguistas doleris 
JAV ūkinis pajėgumas yra di

delis. Gamyba tebedidėja, nors 
pramonės kai kuriose šakose ir že
mės ūkyje esama nesklandumų. 
Šiuo metu dirba pats didžiausias 
darbininkų skaičius, bet vis reika
laujant spartesnio darbo ir atly
ginimo pakėlimo už darbo našu
mą. Prekybos apyvarta milžiniš
ka, bet gainiojama infliacijos. In
fliacija palietė ir dolerį, vertės ma 
tą ir atsiskaitymo priemonę. Pa
naikinus padengimą auksu, jo 
vertė priklauso nuo pasitikėjimo 
krašte ir užsienyje. O pasitikėji
mas doleriu buvo griaunamas. 
Užsienyje ir krašte atsirado dole
rių daugiau, kaip jų ten reikalin
ga Doleriu perteklius rinkoje ma
žino jo vertę. Dėl VVashingtono 
neapdairios finansinės politikos 
jau seniai klaidžioja užsienyje bi
lijonai dolerių, mažiną valiutos 
vertę. Tiesa, pastaruoju metu pa
naudotos psichologinės priemo
nės — JAV aukso pardavimas ir 
svetimos valiutos telkimas. 

Nuo 1972 metų iki 1978 m. do
lerių apyvarta krašte padidėjo 
net 31 proc, kai tuo metu prekių 
gamyba ir patarnavimų vertė 
pašoko tik 14 proc. Tokia VVa
shingtono politika vertė dolerio 
vertę kristi ir tapti liguista valiu
ta. Šis valiutos liguistumas dabar 
visur jaučiamas. Vertybės po
pierių biržose tebevyksta šokis, 
keliąs nepasitikėjimą vyriausy
bės ūkio politika. 

Štai per šių metų keturis mė
nesius didmenų kainos pakilo 
10,8 proc, kai balandžio mėn. 
1,3 proc, t y., 15,6 proc metinio 
apskaičiavimo. Nedaug teatsilie
ka mažmenų kainų kilimas, nes 
per š. m. pirmą ketvirtį jų rodik
lis pašoko 9,3 proc 

Kovojant prieš infliaciją, reikia 
j atstatyti pasitikėjimą doleriu. Čia 
neužtenka Federalinio banko žai-

| dimo diskonto nuošimčiu. Jau me
tas JAV vyriausybei panaudoti vi-

Sekminių dieną minime tai, 
kas vaizdžiai atpasakota Apašta
lų darbų 2,1-21. Po Sekminių 
nuostabūs dalykai vykdavo, ant 
ko apaštalai uždėdavo rankas 
melsdamiesi į Šventąją Dvasią. 

Kalbant apie mūsų laikus, p-i-
simintina viena nuomonė, prieš 
kelerius metus atpasakota "Drau
ge". Vatikano II pirmo meto se
sijos pabaigon vienas šveicaras 
nekatalikas teologas, dalyvavęs 

Sekminių proga labai derėtų, kad Į kasdieninėse susirinkimo sesijose 
kiekvienas krikščionis perskaity-i kaip stebėtojas, papasakojo bū
tų Apaštalų darbus. Šią šventei riui vyskupų savo ir kitų savo 
galime pagrįstai laikyti mūsų me
tine švente, visi kurie esame ga
vę Sutvirtinimo sakramentą, 

Šventajai Dvasiai vadovaujant 
Bažnyčios gyvenimas visada yra 
gausus mūsų dėmesio vertais fak
tais. Kas bandė aprašyti nors su
glaustą Bažnyčios praeities vaiz
dą, kiekvienas parašė po keletą 
tomų. Ir mūsų laikais randame 
daug panašumo į krikščionių 
pirmuosius dešimtmečius, šimt
mečius, kai būrelio apaštalų ir 
jų sekėjų žodžiai ir darbai pasi
rodė daug galingesniais už Ro
mos imperijos visą net militarinę 
galybę. Žuvus Petrui, pirmas jo 
įpėdinis buvo buvęs vergas Li
nus. Jis ir eilė jo įpėdinių "po
piežiavo" kapinynų požemiuose 
— katakombose, valdė kuris vie
nus, kuris dvejus metus, mirė 
kankiniais. Tačiau jų įtaka nu
stelbė stabmeldžių filosofus ir vi
są žemišką galybę. 

Ir vėliau Bažnyčios gyvenime 
buvo daug tokių laikų, kada žiū-

kolegų nekatalikų įspūdžius. Šv. 
Petro bazilikoje sesijų metu vie
šose diskusijose buvo taip lais
vai reiškiamos skirtingos nuomo
nės ir visi kalbėtojai buvo taip 
kantriai ir pagarbiai išklausomi, 
kad nekatalikams stebėtojams ro
dės katalikų Bažnyčia jau subi
rusi. Tačiau netrukus suprasta, 
kad čia viešpatauja ne nuomo
nių chaosas, o pagarba žmogui 
ir jo nuomonei Esanti laisvė pa
reikšti visokias nuomones, suras
ti teisingiausią, tinkamiausią su
formulavimą, visiems priimtina. 
Tad, anot jo, nekatalikai stebė
tojai pajuto susirinkimui daugiau 
pagarbos, negu turėjo į jį vyk
dami 

Tiesa, kad, ateinant į katalikų 
Bažnyčią nemažiems skaičiams 
kitatikių, žus daug pavienių ka
talikų dėl sumaterialėjimo, su
pasaulėjimo, savo religijos nepa
žinimo, bet nežus Bažnyčia. I 
pagrindinius žmogaus prigimties 
ir gyvenimo klausimus nepas;-

rintieji iš šalies laukė Bažnyčios keis pažiūros nei Bažnyčios, nei 
galo. Viskas praėjo: utilitarinės,; visuomenės. Ar neveda savęs r»a-
politinės galybės, atskalos, o Baž- į klausti, kodėl šiandien, besidi-
nyčia, ar jai vadovavo vergas džiuojant proto genfališkumu ir 
Linus ar kunigaikščių šeimų sū-1 laisve, katalikai ir nekatalikai 
nūs, vis plito. Netolima praeitis labiau domisi mažamoksle Kal-
— Prancūzijos, Italijos revoliuci- kutos gatvių misioniere Terese, 
jos, po kurių viešai buvo priim
tas posakis, kad Bažnyčia jau 
uždaryta tik zakristijoje Nuo 
pop. Pijaus IX iki pop. Pijaus 
XI daugiau kaip 60 metų popie
žius nė karto neišėjo viešai iš 

negu didelių ambiciių aD'passni-
lėjusfais teologais, filosofais, pa
saulio tuštumu apsikrėtus;ais ku
nigais, vienuolėmis, pasauliečiais. 
Ir ateityje Bažnyčioje Šv. Dva
sios įtaka bus stipresnė už anų 

Vatikano. O per tą laiką ir po- kalbančių savo, o ne Šv. Dvasios 
piežiaus populiarumas bei auto- išmintimi. 
ritėtas ir misijos iškilo, 
labiau negu iki *oL 

išplito Nepaisant mokslų pažangos, 
žmogaus kūno ir sielos gyvybei 

Įsas priemones liguistam doleriui į vacijų liturgijoje, drausmėje, dėl 
Į gydyti. Jos maldavimai užsienio; įvairių nuomonių pareiškimų. 
vyriausybių malonės doleriui gel- i Tendenciją, kad reikią gelbėti 
bėti nebus naudingi, jei ji neatliks1 Bažnyčią nuo Vatikano ar bent 

Kuo grėsė mūsų laiko komuniz- būtinieji dalykai lieka tie patys, 
mas, fašizmas, nacizmas? Dviejų j Kūnui oras, vanduo, maistas, rū-
jau nėra, o trečiojo net valdovai | bas. O sielai — Dievo šviesa, tie-
nesusikalba su savo vaikais. Ir 
dabar katalikai be reikalo gąsdi 
na vieni kitus dėl padarytų mo

savo pareigos. 
Dolerio liguistumas neabejoti-

gelbėtis šalia Vatikano, galima 
pavadinti siaurapročių baime ir 

nai turi įtakos į JAV polėkį vado-! veikla. Savu laiku buvę kai ku-

JAV aukso rezervų sandėlyje 

vauti pasauliui. Šis reikalas jau iš
kilo Fed. Vokietijoje, atsisakiusio
je aukotis JAV naudai. Kraštas ne
pajėgiąs tvarkyti savo ūkinių rei
kalų vargu gali vadovauti Va
karų pasaulyje. 

rie skirtumai tarpe dominikonų, 
pranciškonų, jėzuitų teologų ir fi
losofų Bažnyčios nei doktrinai, 
nei veiklai nepakenkė, o ją pa
gyvino, praturtino jos pažinimo 
kelius ir akiračius. 

sa ir malonė. Ir keliai lieka tie 
patys. Norint patirti Dievo pa
galbą, reikia su Dievu bendrau
ti, galvoti ir gyventi Šv. Dvasios, 
o ne savo išmintimi. Kai kas be 
reikalo pataria pamiršti mūsų pa
čių išgyventus faktus. Prancūzas 
Jossė Alzin, išlikęs gyvas nacių 
koncentracijos stovykloje, savo 
įspūdžius išreiškia tokiais žo
džiais: "Kad žuvo tiek žmonių 
gyvybių, tai todėl, kad buvo žu
vusių dvasinių gyvybių. Tie be
dvasiai gyvi lavonai žudė kitų 
kūnų gyvybes. Kūnų žudynės lio-

(Nnkelta į 5 p s i ) 

^heueldš ras 
Romanas 

ALft BCTA 

Telefono ragelis jau gulėjo an t priestalic; atsipra
šęs jis pašoko ir įsmeigė akis į siaurą lentyną, mar 
guojančią knygomis angių ir hebrajų kalbomis. Senojo 
testamento paveiksluotos knygos nebuvo, išparduota. 
Ieškodamas gražiausių atsiprašymo žodžių, jis grįžo 
prie telefoną Nekantrus balsas ragely, vėl prikimęs, 
švokštė nusivylimą dėl ilgo lf.ukimo, bereikalingo 
skambinimo,.. Jai netgi esą long castance— 

— Jūs neturit prekių! Pasirinkimas visada mažas. 
Mano sąskaitoje nuolat klaidos.„ Kartais nenurašot grą
žintų prekių... Nusiųsiu kredito kortelę ir — po velnių 
"Blue Co."! 

Jis tik ištarė "sorry" ir užspaudė. Patalpos oras 
tvankus; jis perbraukė pirštais drėkstančią apikaklę 
ir kaktą po užkritusiais plaukais. 

Kito numerio pasukimas atnešė malonų balsą ir 
knygos apie dietą užsakymą. Knygą turėjo, buvo malo
nu užpildyti pirkimo lapelį, išklausyti švelnaus balso, 
komplimentų... Trečia užsisakė Taylor Caldwell "Testi-
mony ot Two Men" ir dainuojančio prie gitaros poeto 
— Rod Mc Kuen naują knygelę "Losten to the Warm." 
Romantiškas balselis, mandagiai padiktavęs du adre
su, kuriais knygas reiks išsiųsti — dovanų; net ir ma
žytes korteles reiks jam pridėti, užrašant sveikinimo 
žodžius bei Unxe;;j!r.va- • Taap. jos viską ^P-^y*. gra

žiai suvynios, taip, ir su kaspinu perriš, korteles pri
dės; — o, žinoma, gana dailias korteles, ir jis pasis
tengs aiškiai įrašyti... I r — ačiū labai už malonų už
sakymą... Labai ačiū!-

Kasdienybė, Ją paįvairino knygų pirkėjai asme
niškai: brūkštelėjo popieriniais viršeliais alamštą, išsi
nešė storą žodyną, išsigabeno mokyklinių vadovėlių 
pluoštą, prisireikė kam Vietnamo žemėlapio, virimo, 
etiketo knygų, astrologinių patarimų bei aiškinimų, 
anekdotų, laiškų rašymo pavyzdžių,.. Barškėjo pinigų 
dėžė, braškėjo vyniojamas popieris, šypseną palydėjo 
žodžiai: 

— Ačiū. Prašom vėl a te i t i . 
Vėl skambėjo telefonas. Moterėlė, kuri beiveik 

kasdien ateina knygų "patikrinti", bet retai ką perka, 
klausė apie "nešvariausią novelę", pilną ntunoro ir 
sekso-

Jis paminėjo kebas, gerai parduodamas... 
- Ar tikrai "nešvari"? Net rausti reikia skai

tant? — Tai gerai, pirksiu! Palaikyk man ją po stalu... 
Kai gausiu pensijos cekj~. 

Tarp telefono, pirkėjų, ieškojimų užklaustos kny
gos, ilsėdamasis žvelgdavo į siaurą langelį mezanino 
gale virš bičių aviliu ūžiančio pirmojo aukšto, kur pa
vakary tarpais įstrigdavo spindulys ar saulėlydžių 
viotetas. Darbo atoslūgių metu jis kankindavosi min
timi: kas bus su Auste? 

Ir dabar, kai tenka dirbti iki vėlaus vakaro, su at-
dūshi rezignavęs vergavimui šiame tamsiam mezanino 
kampe, jis ramiai stebėjo melsvai raudonus spindu
lius, pipiovusius "Mėlynosios" siaurame, lyg kalėjimo, 
lange. Čia buvo jo kalėjimas: sielos ir kūno. Už egzis
tencijos trupinius: kambarį ir kuklų maistą. Kalėjimas 
su žmonių skruzdėlynu, be jokios šviesesnės proe-
vaistsi. gaulalydis grisus. Vakaras —pažadas naujos 

dienos. Bet niekaip negalėjo nusikratyt šių sienų slė
gimo jausmo; niekaip — ilgesio. 

Trumpai mintyse švystelėjo ketvirtam aukšte su
tikta moteris, iš tolo šviečiančiu veidu; ji pataisė krei
vai prisegtą jo darbo kortelę. Ar ji pataisys čia jo 
dienas?~ Mergina? O gal kokio storapilvio žmona? Kas 
ji? — Netikėtai susitikta būtybė šiame tarpusavy sve
timų žmonių avily? Būtų įdomu dar ją kada 
pamatyti-. 

O namie laukia kita, nesitikėtai atsiradusi jo 
ankštame bute. — Austė. I r mažylis verkia.. Ką pa
sakys šeimininkas? Nebėk vieš jo išgerti alaus, nebe
klausinės apie Europą, kai supyks.. O gali net išmesti 
i& buto, nei mėnesiui nepasibaigus, jei žmonės skųsis.. 

Pirkėjas užsimanė astrologinės knygos. Jis paro
dė porą, pigesniąją pardavė, subarškino pinigus ir vėl, 
mandagiai atsisveikinęs, sustojo prie mezanino užtva
ros, — prieš lange trykštanti saulėlydį, kuris išsiliejo 
ant sienų. Tame gražiai ir kraupiai rausvame, vis tam
sėjančiame lange jis matė aukštakaktę Austės galvelę. 
Kaip atspėti jos žvilgsnį, kaip sugauti mintis? Kaip su
prasti, paguosti ir pasiguosti? Taip norėtų matyt ją 
laimingą. 

O Auste, Auste! 
Lango stiklas jau pasidarė tik juodai — mėlynu 

— rausvu brūkšniu, nebetraukiančiu jo akies. Į Kny
gų skyrių nejučia suslinko būrelis žmonių, kuriems 
reikėjo įvairiais būdais padėti. T<gJl"Tifti jis atsisveikino 
su nuosavomis mintimis. Reikėjo rinkti atsargius žo
džius, kaupti mintis, — mandagiems, ir prasmingiems, 
ir... naudingiems atsakymams. Galimiems pirkėjams 
klausinėjant, reikėjo apie naująsias knygas papasako
ti, paaiškinti, pagirti.. 

(&* 4»ugįau) 
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M O Š Ų K O L O N I J O S E 
Grand Rapids, Mich. 
DŽIAUGSMAS UFTUV1AMS 

LB Grand Rapids apylinkės ak
tyviųjų narių Onos ir Jono j J b k | ų įv^tkst. 

vartoja lietuvių kalbą ir daly
vauja lietuvių jaunimo veikloje, 
šoka tautinius šokius nuo vaikys
tės dalyvavo kelis kartus mokyklų 
pavasario šventėse Chicagoje ir 

Trešku dukrelė Teresė, lankanti 

Onutė Treškaite 

katalikiškos aukštesniosios mo
kyklos 11 skyrių pateko į laimin
gųjų skaičių. Ji laimėjo meno 
parodoje pirmą vietą. Per keletą 
metų savo pateiktais eksponatais 
parodose jį laimėdavo antrąsias 
premijas. Šiemet ji sužavėjo teisė-1 
jus savo išsiuvinė:a mūsų tau- j 
tiniu rūbų bliuskute. Komisija i 
rado, kad jos darbas vertas pir-j 
mos vietos. Iš viso Kento aps. 
•vyresniųjų skyrių mokinių, kaip 
rašė Grand Rapids Press, buvo 
daug eksponatų. Atrinko apie 50 
geriausių, iš kurių pirmoji premi
ja atiteko Teresei. 

Komisija buvo sudaryta iš įvai
rių rūšių meno specialistų. 
Paklausta kuo ji labiau džiau
giasi, pirmos vietos laimėjimu, ar 
pinigine premija, ji atsakė, kad pi- . 
niginė dovana yra antraeilis rei
kalas. Ji jaučiasi laiminga, kad sa
vo darbu galėjo atstovauti lietuvių 
meną^ kuris daugumai amerikie
čių nėra gerai žinomas. Mokslei
vių talentu pasirodymas įvyko 
Grand Rapids miesto muziejuje. 

Teresėlė yra sąmoninga lietu
vaitė. Šiais metais ji baigs lietu
viškos mokyklos S skyrius. Gražiai 

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 psl.) 

gi ne savaime aišku, kad bus 
lengviau išprašyti aukų iš as
mens, jei jam galėsi pasakyti, kad 
jis parems statymą ne tipiško na
mo, bet pačių gražiausių, bran
giausių lietuvių rūmų. Gal rei
kės truputi daugiau pinigų su
rinkti, bet tai turėtų būti lengva. 
Juk tai bus konkretus aukojimas 

žmogus- matys, -kasa-davė-pini 

Trešku šeimoje yra ir kitas pre
mijų laimėtojas. Tai Jonukas, ku
ris, būdamas Jeopardy Junior 
Achiovement organizacijos pir
mininku, laimėjo Grand Rapids 
apylinkėje pirmą vietą iš tos or
ganizacijos istorijos ir jos paskir
ties aorasymo. Paskui jis dalyva
vo Bowiing Green vai univer
sitete, Ohio, suruoštame konkur
se, kuris lietė istorinius, ekonomi
nius ir politinius klausimu?., ir Jo-

I nas Treškus, jr., laimėjo antrą vie-
j tą. Jonas yra baigęs Grand Ra

pids lituanistinės mokyklos 5 sky-
| rius. dalyvauja tautinių šokių 
grupėje ir gražiai kalba lietuviškai. 
Šiais mokslo metais jis baigs aukš 

-
aifti M U M Atvyki Sium Kudir
ka, kurio narsus šuolis J laisvę 
neseniai buyo pavaizduotas tele
vizijos filme, "Defection of Si
mas Kudirka". Iš Baltimorės, 
MD, atvažiuos jaunų lietuvių šo
kėjų pulkas — "Kalvelis", kuris 
visur yra šiltai sutinkamas h" 
gražiai įvertinamas. Karvelio šo
kėjai šoka ne vien lietuviams, 
bet, ieškodami pasižymėjimo sve
timuose laukuose, garsina lietu
viu vardą kitataučių tarpe jr su
pažindina juos su mūsų tautinių 
Šokių lobiu. Iš Brookjyn, NY, at
važiuos Romas Kezys, kuris su 
vyrų ansambliu visad sugeba vi-

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L | 8 T A T E 

Geriausias Investavimas 
Lemonte Ir Apylinkėse 

tetai po 1. 2, 3, 4, 5 akrus 20. 40, 
80, 100 akrų po $5.000 už akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
M«6 Porter S*. — Lemout, DL 

Te*. 257-6675 

Dėl greito ir patogaus 
mo namą pirkimo ir 

rus palinKsmiMti savo . r p u z ^ a ^ ^ ^ j j ^ s ^ ^ b ^ j . 

patarnavi-
pardavimo 

A L 1 B T « T I 

nučtfafiįinga'. $ž^riyb& 
tuviškomis dainomis. 

Sių metų iškilmėmis norima 
atitinkamai pagerbti, nors gal 
daug pavėluotai, Lietuvių die
nos uolų ir ilgameti rėmėją, §v\ 
Juozapo parapijos, Mahanoy Ci
ty, PA, kleboną - emeritą, gerb. 
kun. Pijų Čėsną. Lietuvių diena 
jam visad buvo arti prie širdies 

tesniąją mokyklą ir jau yra priim-Į.r ^ ^ mgį^ ^ ^ ^ 
tas i Ann Arbor universitetą. 

Grand Rapids lietuviai džiau
giasi savo atžalyno. 

St, Gair, Pa. 

kun. Gėsna visad joje dalyvavo, 
rūpindamasis jos pasisekimu. 

Lietuvių dienos pelnas nuo se
no vis skiriamro religiniams ar 
tautiniams reikalams ir vertiems 
tikslams. Lietuvių vyčių 144 -
-toji kuopa, atjausdama savo 
brolių kančias Lietuvoje ir jos 
Golgotą ir norėdama supažindin
ti nelietuvius Amerikoje su sun
kia ir beveik beviltiška padėti
mi, kurioje vargsta katalikų, ypač 
požemio Bažnyčia Lietuvoje, vien
balsiai nutarė paskirti 64-tosios 
Lietuvių dienos pelną Lietuvos 
Bažnyčios Kronikos vieno nume
rio išspausdinimui angly kalba. 
Numatoma 3,000 tiražą išsiunti
nėti senatoriams, valstybių atsto
vams, Jungtinių Tautų daly
viams, universitetams, bibliote
koms, žymesniems mokslinrh-
kams, laikraštininkams h* ki
tiems įtakingiems veiksniams. 

Stasys Vaičaitis, Kp 144 

V1LIL1 HOFFMANU1 
Tetef. — 767-060/0 
Budraitis Realty 

4243 West 6Srd Street 

mSCBLLAJfEOrS 

tlUUNlMHIUIItMUmitlUMimilllfHIHMUB 
M. L Š I M K U S 

SOTAKY PCBLIC 
ntOOMD TAX SKRVIOB 
tac Maplevrood, tei 254-7450 

Taip pat daromi VERTIKAI, 
&IlCPnC ttkvlattiaai. pildomi 

PTLIETYBS8 P R J L 3 T M A I tr 
kttokt* ManK&t 

imiiminiiiwiiinMMnmnttiiHt»ttHw 

TELEVIZIJOS 
k- Paprasto* Radžai. 
Ir Ore Vėsintuvui. 

tr mciims TV 
W SMh 8 1 , tei 776-1488 

RUOŠIMASIS LIETUVIŲ 
DIENAI 

Gegužės 2 d. Sv. Kazimiero 
bažnytėlės salėje mėnesiniame 
susirinkime, visu stropumu pra
dėjome ruoštis ateinančiai Lietu
vių Dienai Permsylvanijos kietų
jų anglių apylinkėje. Kaip praei
taisiais metais taip ir šiemet vi
sas šventės pravedimas yra Lie
tuvos vyčių 144-tosios kuopos 
nuožiūroje. Lietuvių diena h/yks 
rugpjūčio 13 d.? Lake^ood Par
ke, BarnesviHe, PA:, kur kasmet 
nuo 1914-mėtų tūkstančiai lietu
vių iš arti ir toli suvažiuoja pa
sisvečiuoti su giminėmis, pasi
žmonėti, atrfatrjihti senas -pazin-

gus. Aukotojas galės pasigirti sa- t į s i r uįmegsti naujas. Jie suva-
vo draugams, kad jis prisidėjo prie ž i u o j a pasiklausai kalbu rūpi-
tokio reikalingo pastato. Juk tai | man lietuviams klausimais, pasi
dalyti yra aiškiai geriau ir pras-1 grožėti tautiniais šokiais, pasi-
mingiau negu paaukoti "Ateities" j klausyti lietuviškos muzikos bei 
išlaikymui, kokios knygos išleidi- damų ir įsigyti lietuviškų knygų, 
mui (fuk vis tiek niekas jos ne-į plokštelių ir rankdarbių. Jie su
skaitys) ar bendrai ateitininkų važiuoja pasilinksminti, pasivai-
veiklai P o daugelio metų ateiti-! šįntį 
ninkai išnyks, bet jie nebus už
miršti Ateitininkų rūmai pasi
liks kaip gyvas paminklas jų eg
zistavimo. Tad komitetui linkiu: 

O V I N G 
ŠERĖNAS pcrkraasto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir (Į toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. - W A 5 * W 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairiu atstumų 

TeL S36-1SS2 arfas 576-5998 
miunsMiiltiHftdiiintttilttiiiiiiiiitittiifiii 
«tnmni:iiniaii3H!HniiHiiiiniinuiHin 

PAOiAGE EXPKESS AGENCY 
MARIJA NOKETKIENft 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
p*retd&ajamn« geros rfiStea 
aista* i i Europos I I H Į P M Į . 

w. e» š e cbka^o, ra. tesąs. 
TET_ — WA &-27ST 

H E A L E 8 T A I E 

IŠNUOMOJAMA — FOR RĘST 
• - - - • • • • « • • • » • • . . • • I I I 

tšnoom. Ciceroje 5 kamb. (2 nueg.) 
apšild. butas 2-me aukšte. Suau
gusiems. Jokių gyvuliuku^ 

I Skambinkit 86S-6747 

• 

s M t « a 
OOSMOS PARCEL* EXPRES6 
SIUNTINIAI { UETVV^ 

I M I W. S S * 8L, O M w g n , BL SSSSJ 
•SS-S71T — 

V i 
• S— 

TAISO 
SKALBIMO » DŽIOVINIMO 

MASINAS, ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Ilermsaą Deek} 
Tsl- SAVS824 po 5 v. T. 

Kalba UetoviStai 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvas sinkų ir vandens 
Sugylu gų specisiistat Virtuvžs ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt, 
I^ytetėa. Glass blocks. Smkos 
*amx<Siai išvalomi elektra. Ga
nte kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto 
arba po 5 vai vakaro 

SBUFINA^ — 636-2960 

ir atsigauti gamtoje. K vi
sų Pennsylvanijos etninių dienų, 
kietųjų anglių apylinkės Lietuvių 
diena yra pati seniausia tuomi, 
kad ji ilgiausiai nepertrauktai 

"Nestatykime namų, prisidėkim! kasmet švenčiama. 
prie rūmų! Saulius A. Girnius \ I 64-tają Lietuvių dieną malo-

A. f A. 
VLADUI SKIRMUNTUI minis, 

jo žmonai JULIJAI SKIRMUNTIENEI, dukroms: AUŠ
RELEI, DAINAI ir sūnui JONUI su šeimomis reiškiame 
gilią užuajautą. 

Stasė ir Vladas Bubliai 
Marija ir Pranas Polteralflai 

|UETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 

Dažo namus i i lauko ir i i vi
daus Darbas garantuotas. 

Skambintf 927-9107 

STASYS SAKINIS 

V I E N O S A I S T R O S I S T O R I J A 
Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo H Unamnao. 
Pradėjus romaną skaityti — aenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojan fi. IsVerte U ispanų kalbos Povilas Gan-
čys. Kleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St„ Chicago. QL 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25 
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JDJJOMt NAUJUS i AMUS 

AtSekame 
nenų namų patausymoB. 

PETRAUSKAS 
OONSTBLCmON COMPAtCT 

TeL — 847 7564 
Skambint po H vat vakaro 

IHIHIinniIt lMHHHHtHlMHHtMHHIHHin 

Taria Cbtca^oa miesto letdlm*. 
ZMrbtt ir u£mi««tT Dirba grettai. c*-
mntuotai ir sąiinfaKml 

E L E K T R O S 
ITC3UMAI — PATAISYMAI 

4SS8 S. W u h t m « Ave. 9Z7-S5M 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SJUHTINIAI | LIETUVI 
Ir kitus kraStus 

9TI&2ZN3KAS, 4A65 Arcter Ave 
O. 60632, telef. S27-S988 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

J. BOTNY8 _ T*L KB 7-SlSi 
• • * . • • • • • ! . • • . • • ! • I • • • • « • 

d a 

Gaminame patys 
STOGELIUS DURIMS IR 

LANGAMS 
Oatttf pasirinkti įvairig Spalvą litru IITIIIJIJ— 

Padeagiaasfc aJnnriJriinm medžio dafia (SIDING) ir Jomt 
aertpės votdmĄ datta daij^naa. 

KOSTAS BUtttt* . T êf. 7!7d-2781 
• • m 

STEBĖKITE JUUP AUGS 
JOSV f>l ttlGAI 

iw«tavas j 2-įą bmų namą. Abu bu
tai turi po didėlį sabaną su židiniu. 
spalvotų stiHu. iangus, didelį valgo
mąjį, 3 didelius miegamuosius, dide
lę "eat-m" virtuve ir teinama indams 
spintą, plius uždarą porčia užpakaly. 
Piinas rūsys. 2 mai. atskiras gara
žas. Dėl daugiau informacijos kreip
tis pas 

DORIS BROWN REALTY, INC 
14318 S. La Graoge M. 

Orland Park, H. — «3M11* 
- « 

PIRKSIT .<VR PARDuosrr. 
JUMS MALONIAI PATARNAUS 

SEKANTIEJI PARDAVĖJAI: 
PONIA MELDĄ JAKŠTIENE 
PONAS WIUJ HOFFMANAS 
PONAS BRUNO RACEVKIUS 
ARBA — BALYS BUDRATns 

su 60 kitų namų pardavimo {Staigų, 
priklausančių Chiragos pietvakarių 
MJ_S-

251 — 38tfa & Washtenaw med. 2 butų 
2 x5-2 $32^00 

278 — 43rd & Mozart mūr. 2 butų 
2 x 5 - 2 $52,900 

265 — 55th & RockweU mūr. 2 butų 
3 x 4 - 2 $39,000 

280 65th & Mapl«wood mttr. 2 butų 
5-2, 6-3 $53,000 

236 — 68th & Artesian med., ruOr 
2 butų, 5-2, 4-2 $24,900 

268 — 63rd & Maplewood mūr. 2 ba
tų 6-3, 5-2 $39,900 

302 — Chgo. Ridge mūr. 6 butų 2 x 4 , 
4 x 3 $146,000 

304 — Crestwood mūr. 6 butų 3 x 5 . 
3 X 4 $164,900 

TIT — 73rd A Kedzie 6 butų 6 x 4 
$145,000 

263 — 53rd & Talman mūr. 2 butų 
$38300 

293 — 79th A Chnstiana 2 butų 2 x 
'..%-3 $89^00 

297 — 77th & Roberts Rd. 4 butų 
mūr. 4 x 4 - 2 $125.000 

308 — l l l th & Newtand mūr. 16 
butų 16 x 3 $299,506 

232 — 34th & Pershing med. 2 butų 
$22,900 

256 — 66th & Talman med 2 butų 
4-2, 5-2 $32.000 

270 — 60th & FahfieM mūr. 2 butų 
7-4, 6-3 $41,900 

2S0 — 61st A Campbell mūr. 1%, 
4-2, 3-1 $32J00 

285 — 72nd A Campbea mūr. 3 butų 
$69,000 

274 — 73rd A Maple^ood mūr. 2 bu
tų 2 x 5 $45,000 

272 — 51st A Artesian mūr. med. 2 
butų 6-3, 5-3 $44,500 

249 — 35th & Claremont mūr. 3 butų 
$32,500 

257 — 53rd & Mapiewood mūr. 3 bu
tų $34300. 

"M" — 59th A Artesian mūr. med. 
.1% butų 6^3, 3-1 $32^00 . 

78th & Avers mūr. 7-4 $49300 — 
•..:ęrr. '•'-•'• • •.- -

5 2 — 61st A SL Louis mūr.. 5^-3 
$56.000 

28 — 53rd A Lawndaie med. 6-3 
$29300 

35 — 64th A S t Louts med. 7>4-3 
$38300 

31 — 53rd A Artesian mūr. 7-3 
$31300 

70 — 41st A Campbell med., mūr. 
9-3 $41300 

9 — 62nd A Homan mūr. 6-2 
$32300 

82 — 79th A Frandsco mūr. 8-4 
$53300 

37— 52nd & FajrfiekT mūr. SJ 
$39300 

17 — 65th A Whippte mūr. 5-2 
$41300 . 

58 — 86th A Komensky mūr. 6 3 
$64.900 

49 — 75th & Drake mūr. 6 3 $50300 
46 — *4th A Kenton mūr. 6-3 $46300 
54 80th A Ricnraond mūr. 6-3 

$56300 
78 — 59th A Menard med 8-4 

$49,900 
69 — 62nd A Rtchmoad n&r. 7-4 

$35.000 
15 — 4ist A Mapievood mūr. 6-2 

$38.900 
55 — 56fh A Pulaskl mūr. 6 3 

$3*300 
13 — 40m A Rkfamond mūr. 5 4 

$36300 
34 — 54th A Laramie mūr. 6 3 $37390 

$37300 
86 — 6l5t A Kffmetti med 8-4 

$52300 
90 — 64tli A Uader aftr. 9-5 

$45,900 

Budraitis Realty Co. 
U4S W. ttrs StrM 

T#U — 7874819 
MEMBER COMMUNTTY M i Ą 

Atdaras apžiūrėjimui šest. ir sekm. 

Gec. 13 ir 14 d. 
mm lt v. r. iki 4 v. popiet 

2-jų miegamų bungalow su garažu. 
Kaina $48,500. Parduoda savinin
kas. 

43J 8 W. 67th Street 

LEMONTi: parduodamas 45 x 
133 p. sklypas — 609 Houston 
St. Kaina $15,000. Kreiptis į 

savininką telef. 257-7&17. 

Sav.. modernizuoti 2 po 6 k. Mar-
ąuette Pke. Žemi taksai, žema kai
na, geros pajamos. 471-2446 

Marinis bnnRalovr — 16 meta. 
3 miegamieji. 64-tas Place t vak-
rus nuo Kedzie. Skambint 778-0804 

MARQrETTE PARK 
2-Jų butų po S mieg. mūrinis, 11 

metų aenumo. Atskiros Šildymo sis-
temoa. Garažas. Arti 73 ir RockweU. 

BUTŲ NTJOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymą** 
Oraodimai — Income Taa 

VotariataM — Vertimai 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

BrigMon Parke; 21 buto mūr. Nuo
mininkai patys SUdo. Daugiau kaip 
$36,600 metinių pajamų. Kaina? 5 me
tų pajamos. 

MaH»em Partoe Didelis mūr. 6 
kamb. bungalow. Gazu Šildomas. 
įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37300. 

Tarime pirkėjų — trūksta samų. 
25 metai kai be pertraukos tarnau
jame lietuviam* lt fų draugams. 

ŠIMAITIS REALTY 
— Income Taz 

HELP WASTED 

EX-CARPENTEK 
Past exper. with plastic laminą tęs 
helpful. 

"Woriing inside only. Fuil tin*6. 
National firm. Llberal beneflta include 
uew vehiele and espenses. Send ro-
sume to: 

OABINETPAK O*' HOMEU'OOD 
17S41 S. AslaAd, Hooieuood. ML S04S0 

Aitn. Diaae 

GENERAL MACHTNE SHOP 
T K A I N E E 

Starting pay $3.65 per hour. 
Apply m person or caH 583-5106 
MPC PRODUCTS CORPORATION 

4269 W Vktoria, Chicago 
Near Pulaski A Bryn Mawr> 

A.a Ekiual Opportunlty K m p i o y e 

MAINTENANCE MAS 
Caa be Betired 

~ 

Maintenance for some houses. 
May Uve in. Steady work. 

PHONE — 823-6140 

MECHANICS 
Jonrneyman trude mecbanics 
needed. Union benefits. Good 
Working oond's. S. side location. 

SCHUSTER EQtTPMENT 
CX)MPANY 

TeL — 528-6000 

B U S D R I V E R 
Agfis 24-40 pref erre<L 

-

29S1 W. 63rd St 436-7878 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Mušt have Customer Service b«*-
ground and knowledge of manaal 
transmission drivtng. 

Many Company Benefits 

CaD Don Waker - 454-782$ 

CONTINENTAL 
AIR TftANSPORT 

30S N. Des Plalnes Su Chfcago, 0L 

MAMAGtR 
TRAINCES HEEDEO 

RADI0 SHACK 
Tei, — 833-5538 

- ; . o 

IMdeUs ir patogus namas. Mar-
ųuette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus. $16.900. 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
mm Ckicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modemas 15 metų mūro namas. 
2 butai IT profesionalui liuksus ofi
sui patalpos. Daug priedų. Vieta Mar-
ųuette Pke. Aukšta kokybe. 2ema 
kaina. 

4 vjenetų mūras ir garažas. Mar-
ąoette Parka. Naujas gazu Šildymas. 
Našle" atiduoda už $38300 

mas ant plataus sklypo, tinkamas 
Seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie- $38,000. 

Grąžas platus sklypas ir garažas 
Marauette Parke, vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625West7lstStrMt 

Tei. 737.1200 ar 737-8534 

TTJKRET LATHE OPfaEPS 
FCIiL TIME DAYS 

Experienced, Chu<*ln« & Bar Worlc 
W & S Machines. Pald vacatlons & 
nolidays. Work clothes furaisbed 

after trlal period. 
Stuet speab Eaettsb. 

>I>.TAL >KO.L CORP 
3940 No. Kilpatrick Ave. 

CaU 545-4670 

Y0UN6 MAN WANT£D 
To assist supervisor a set ups aad 
Ught kabor duties. 
rfigh school grad WeTl train. 

CaU: Ridi — 525-4780 

9—lJ:30 A 3 L 

BX3J> WA>TE1> — MOTERYS 

Apsimoka stoe!t**g (ftaa. DRAtfeE. 
M Js pN^sfliml skalteasas HB> 
tu^lų dUrraltla, f l S " - . ^ 
tms) yra 

VYRAI IK MOTERYS 

How Mirtng for Ali ShifH 
00OK8 — DKHWASH£B8 
WAITB£SSES — HOSTESS 

Apply "m p*r*on 
H0WAJKD #OHKSON 

KESTATJRANlf 
8285 W. iOggms, Chkago 

Aa Ekjuat oonortuaMr m 

C O O K 
For Bamroet Hali. Approri 
mately 40 hrt. wk. Mušt 
speak some English. 

KTTCHEN HELP 
Part Tune, English not re-
ąuired. 

Apply in Person or CaU 

PAĮOY VULA 
2300 N. Marragtnsett 

m-WX hk fcr VČ' 

8EH1NO MACHINE OFESL 

To w«rfc three to f our daya a 
week. Mušt have experience in 
sewmg cuimions. 

PHONE — S42-24M9 

Punch Press Operators 
We have operungs on lst Sbift fot 
operators wirh 3 yrs. etp Nb set-up. 
Exc- ben. Quiet neighborhood 

BELL ELECTRIC — 778-8111 
Aa JkĮuai opportunlty maapšartt 

WanM Eipei. Operators 
for lady sports wear. Steady frork-
Good pay and other benefits. Ap-
pry m person at: 

REVERE SPORTSWEAR 
1349 X. Sfihraukee Ave.. 2nd fVoor 

or call: Tirginia at 2T8-1J11 
Unexper. person need not apply 

EXPEEIENC£D OPEBATOE 
r FeoMle Operator 
StoBroiaersr 3tait9sme 

Pald vaoaOon. AM Cempaay tBasfiu. 
CIOM toj>ubHc CT âaportadoa. -r"-

ągCHAKT^ r>TPO«M OOttPSSY 
nm w. Oraad A « C O & S C * 

oa 

Bemkite tuo* biznierius, ka
le jLl!i»«* m*yry•*** 

AriMMM^*a*auamimsjmii w m m m m m m į j į m Ė 
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Bilietai Gaunami — 

GIFTS HITERNRTIONJa 
2501 W. 71 St. — Tel. 471-1424 

i M A M I L ^ i Chorui vadovauja J o n a i G O T e d a i 

| K O N C E R T A S l****- _ ? " 
I Įvyks 1978 m. gegužes men. 21 d., seknadienj 3:00 valandą popiet — J A U N I M O CENTRE | PLJS RYŠIŲ CENTRAS ii PLB VALDYBA 

kį — muzika Švedo. 
Kuopos ?irrn. V. Gedmintas 

i padėkojo visų susirinkusių var-
; i u , nes tikrai koncertą išpildė pui-
! kiai. Klebonas kun. A. Miciunas 

įvyko skautų tėvų susirinkimas. 
Atidarė komiteto pirm. J. Š einys. 
Susirinkimui pirmininkavo buvęs 
vyriausias laisvojo pa-aulio lietu
vių skautų skautininkas P. Mo-

sukalbėjo maldą, po kurios sekė k-s. Sekretoriavo I. Juodaitienė. Ap 
j sesių šaulių gaminta vakarienė, 
; paskui šokiai., laimėtojams dova-
| nų dalinimas. Dalyvavo šauliai 
1 iš Bostono, Brockrono, Provid^n-
j ce ir daug svečių iš Gardneno, 
Lovelio ir kitų aplinkinių kolo
nijų. Dr. Vinco Kudirkos šauliu 

' kuopa dėkoja visiems prisidėju-
į šiems prie taip sėkmingai pavy-

Balandžio i d. kun. Simonas Morkūnas 45 metų kun-gystės sukakties i kusio koncerto, ypatingai sesėms 
proga laikė Sioux City, Iowa, šv. Kazimiero bažnyčioje padėkos mišias, dirbusioms nuo ankstyvo ryto vir

tuvėje su vyriausia šeimininke O. 
Pajėdiene. Taip pat dėkoja visiems 
koncerto dalyviams, programos 
išpildytoj ams. 

J. M. 

ŠOKTŲ VAKARAS 

Nuotraukoje iš k. į d: sukaktuvininko draugas prel. L. Ziegmann, pa
sakęs ta proga pamokslą angliškai, patsai sukaktuvininkas kun. Simo
nas Morkūnas, vysk. Frank H. Gretman, buvęs sukaktuvininko klebo
nas, ir kun. K. Pugevičius, pasakęs pamokslą lietuviškai 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
VVorcester, Mass. ,muzika AMėnaitės. 

Laike pertraukos kalbėjo kuo-
PAVASARINIS KONCERTAS \ pos pirm. V. Gedmintas apie pa-

Worcester, Mass. Dr. Vinco Ku- į nmjHo stąjyfc% ir LB apylinkės 
dirkos šaulių kuopa balandžio į P1 ^ V " . * * * • » ' ^ f ™ ™ 
30 <L Maironio Parke rurengė pa- f * 2 F 2 5 2 ? * * a u t o b u s ą * . . , . , . .- , j . Lietuvių dienas. r/asanni koncertą, kuri išpildė 

Antroje dalyje moterys pasiro
dė kiekviena skirtingos spalvos 
sukenle i r joe padainavo 'TDro-

Tr io — Kvaretas, "Paslaptis" iš 
Hartford, Conn. 

Kuopos pirm, V. Gedmintas 
pasveikino visus susirinkusius I gelį" — muzika Barono, "Barka-
trumou žodžiu ir pakvietė kuopos' rolę" — muzika Gaidelio, "Prie 
kultūrinių reik. ved. A, Maske- Šventosios" — muzika Raudoni-
Uūnienę, ji pristatė publikai kon 'k io . "Žibėk, žiedeli" — muzika Kuopos choras išpildys progra 
certo išpildytojus ir jų dainų re- Gaižausko. Vėl pasirodė publi-1 mą seneliams. Autobuse dar yra i 
pertuarą. Trio — Kvartetą — i kos pamiltas duetas. Padainavo:! laisvų vietų. Suinteresuo- j 
"Paslaptis" sudaro: I. Petkaitienė, į "Nesek sau rožės prie kasų" — ' t o s kelione telefonuokite kuopos; 
— sopranas S. Alienė — antras' muzika Paulausko, "Atjok berne-į.pirm. P. Hassett 753 — 0691 

Gegužės 20 d. Nevėžio ir Ne
ringos tuntų skautai ir skautės 
rengia Maironio parke šokių va
karą su programą, vakariene ir šo
kiais. Pradžia 7 vaL vakaro. Visas 
pelnas skautų stovyklavimo iš
laidoms apmokėti. 

tarta daug įvairių ir svarbių rei
kalų. Daugiausia dėmesio skirta 
šeštajai tautinei stovyklai, kuri 
šiais metais įvyks netoli VVorceT-
terioTreasure Valley. Scout Rescr 
varion. Paxton, Mass. 

Mūsų kolonijos skautams, fų 
tėveliams, skautų komi'etui ir \ i 

sai Worcesterio visuomenei teks 
nemažai pakelti darbo, įdėti lėšų Į 
ir padėti iš kitur atvykstantiems ; 

skautams pasiekti stovyklą. M ū ų 
kolonijos lietuviai visada maloniai 
priima svečius, juos globoja. Tiki
me, kad ta geros valios dvasia bus 
visų širdyse ir šį kar tą . 

Išrinktas naujas tėvų komite
tas: pirm. R. Valinskienė, vice 
pirm. G. Narienė, sekr. I. Juodai-
ii^nė. ižd. E. Meiius Sr. Revizijos 
komisijoje — J. Brantas ir J Štei-
nys. vaidvbos na: ė — E. Nalivai-

kienė. Susirinkimo pirm. pa- • 
dėkojo buvusiam komitetui už per j — Pasaulyje yra 70 miL ko-
eilę me'ų atliktus gražius dar- į munistų partijos Barių. A m e 
bus ir palinkėjo sėkmės naujajam. į rikos komunistų partija turinti 

J. M. i 18.000 narių. 

IŠVAŽIAVIMAS 

Gegužės 21 d. sekmadienį, Mo
terų sąjungos 5-ta kuopa važiuo
ja į Matulaičio senelių namus. 

sopranas, G. Aleksandravičienė 
— altas, dr. I. Alis — baritonas 
Vadovauja ir akompanuoja muz 

Ii, vakare" — muzika Pociaus. | sekr. }. Miliauskienei 755 — 1894. j 
Koncertą užbaigė kvartetas. Pa-• Autobusas pirmiausia važiuos į 
dainavo: "Mano džiaugsmas" 

J. Petkaitis. Pavasarinis koncer- į muzika Car.oenter. "Paryžiaus 
tas atitiko dainų prasmę, nes jo-1 tango" — muzika Bruno. Dainos 
se k i v o apdainuotas pavasaris tė-:buvo nesudėtingo:. Klausytojams 
vynėje Lietuvoje, kurioje gieda j lengvai suprantamos, todėl ir pub-
vieversys, žydi paparčio žiedas, lika gausiais plojimais dėkojo po 
skraido drugelis, gražiomis pa- kiekvienos dainos. Kvartetas dar 
krantėmis teka šven to j ir l ie t i pridėjo "Subatėlę" — liaudies šo-
mergaitė laukia atjojant mylimo' 
bernelio. Dainų garsuose pergy
venome pavasario grožį ir jo ilge
sį m i sų tėvynėje. Koncertą pra
dėjo moterų trio. Padainavo: "Pa
parčio žiedą" — muzika Kai
riūkščio, "Kelk, dukrele, pamigai" 
— liaudies daina, harm. Čiurlio
nio, "Kur gimta .padangė" — mu
zika .Bražinsko, "Gimtinė ir tu" 
— muzika Makačino. 

£'fletkaitienė ir. dr. L Alis pa
dainavo duetą — "Gyvenki, juo
kis i r myiėk" - muzika Židžiųno, 
"Aš įsivilkčiau čigono rūbą" — 
muzika Šimkau?. Kvartetas padai
navo: "Pavasaris gimtinėje" — 
muzika Tamošiūno, "Vieversys" 
— muzika Luboff, "Kelionė" — 

seselių vienuolyno sodybą. 11 vai. | 
koplyčioje šv. Mišios, pietūs. Po 
to kelionė į Matulaičio senelių 
namus. 

SKAUTŲ TAVŲ 
SUSIRINKIMAS 

Balandžio 23 d. Maironio parke 

Mylimai motinai 

A. t A. VERAI JASINEVitiENEI-JASAS 
mirus, dukrai GRAŽINAI, žentui JONUI TRLAN-
DŽIUI ir visai šeimai reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime, 

Chicages l i e tuv į Golfo Klubas 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 psL) 

vėsi (autorius kalba tik apie na
cius), o sielų žudymas vyksta to
liau". 

Šie Jossė Akan žodžiai tinka 
ne tik naciams ar komunistams, j 
bet . i*, laisvo pasaulio, žuvusiu j. 
dvasių gyviems lavonams Kas gi 
yra garsus ginčo gandas negimu-l 
sių žudymo,eutanazijoj temomis? 
Visi tie bedvasiai, jeigu leistų vie- į 
šoji opinija, išžudytų daugiau 
milijonų, negu išžudo dabar ko
munistai ir naciai kartu. 

Deja, šiandien didelė jaunimo 
dalis auga šio dvasinio maro at
mosferoje. Tikintieji gerai daro 
prieš taf viešai protestuodami, 
tačiau to nepakanka. Tik inty
mus bendravimas su Šventąja 
Dvasia ž-tlino praeityje, žadina 
ir dabar idealistus jaunuolius, su
brendusius iš liaudies ir inteli
gentijos tarpo. Iš tikinčiųjų lauk
tina didesnio užsidegimo ne tik 
maldos valandoms, bet ir pastan
gų religiškai auklėti jaunimą. 
Jaunimo ateičiai nepakanka vien 
femiškos išminties. Reikia giles
nio Dievo pažinimo ir su juo 
bendravino. 

Vysk. V. Brirgj/s 

A. 4 A. 

VERAI JASINEYlČiENEI miras, 
dukrai GRAŽINAI ir žentui JONTJI TALANDŽ1AMS, 
visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Jūrate ir Modestas iakaiciai 

- A r f A. 

VLADUI SKIRMUNTUI 
mirus, jo ŽMONAI, DUKTERIMS ir SŪNUI bei jų 
2eim:ms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime. 

G. ir G. Kaufmanai 
L ir A. Chalraetos 

GENOVAITEI M I L A U S U E N E I , 
didžiai laimimo Centro rėmėjai, Amžiny
be i iškeliavusiai ir-Icteu jame Viešpaties 
maloningumo ir liūdintiems G e n o v a i -
t ė s artimiesiems skausmo vatendi dva
sios stiprybes. 

LIETUVIAI JĖZUITAI 

A. ± A, 

VERAI JASiNEVlCIEHEi mirus, 
jos dukrai GRAŽINAI TALANDENEI ir jos vyrui 
JONUI bei kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Lietuviu Opera 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P, GAIDAS \t tCRAUAS F. 0AIMIC 
* 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
1338 34 S* SaUtemia Avemit 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 90S2 
*m*% Sent* HtrroJtage Aveme 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. t A. LIUDUI ARBUI mirus. 
jo žmonai ROTAI (Anužytei), sūnui dr. ALVYDUI ir 
dukteriai GINAI ir kitiems artimiesiems reiškia gi
lią užu-jautą ir kartu liūdi 

BEVERLY SHORES 
LIETUVIŲ KLUBAS 

Mylimai motinai 
A. + A. 

MARIJAI CIRDVAIN ENEI miras, 
jos sūnums VYTAUTUI ir KĘSTUČIUI reiškiame 
unošlrdžią užuojautą. 

Amerikos Lietuviu Dailininku Sąjunga 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
gegužes 11 dieną mirė 

A. A. 

DR. GRIGAS VALANČIUS 
Liko giliai nuliūdę: duktė Dalflė Polikaitiene, žentas Antanas, 

anūkai Rimas, Vita ir Linas; sesuo Marija MOierienė, švogeris 
Leonas, sesers vaikai Liucija, Romas ir Kęstutis; Lietuvoje broliai 
Jurgis, Janas, Povilas ir ją šeimos. 

Palaidotas gegužės 13 d. Los Angeles Forest Lawn kapinėse. 

A.fA. 
R I M A I U T A R I E N E I m i r u s , 

•yrą VITALI, tėvus PETRC ir AKVTLIJ}} MALETUS 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Vladas ir Elena Paliulioniai 

A. t A. RIMAI UTARENE1 mirus, 
vyrą VITALI, tėvus PETR* ir AKVILIJ* MALETUS 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Brone, Vytautas ir Ūdija 
RusteikiaJ 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN / l /E 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu laidotuvių Mrektovta Asociacijos Nariai 

AKTAKAS M. PHILLIPS 
TOMAS 1?UtmYMS LABANAUSKAS 

*am SO. LITCAV1CA m Tel Y Arda 7-5401 

STEPONAS C* U M <LA6KAW1CZ) IR SONOS 
2814 W. 2Srd PLACE 
2424 W. 09th STRZEI 
11028 Hoatbwest HSjęirffay, Palo* 

Vtremia 7-66T2 
TOL REpoMe 7-1213 

m. TeL 974-4410 

KTRAS DOMIAS 
IS48 SO CALIFORNIA AV& 1M. LAfayett* S45TS 

JURUS h WQMm 
SS19 SO LITtAMCA AVK. Tel. VArds 7-1138-S9 

P0VIUS JL RIDIKĄ 
SS54 SO HALSTED STRCET Tel VArd* M911 

V1SAITIS RUTKUS 
1446 m. aotb A \ T ^ CICERO. ILL> Tol OLynp«e 2-1003 

m Ė Ė Ė m m m m 
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DRAUGAS. SeStadienis. 1978 m. gegužės mėn. 1S d , 

X Lietuviu pensininku sąjun
gos narių metinis susirinkimas 
bus gegužės 16 d., antradieni. 
2 vaL p. p . šaulių namuose, 
2417 West 43 gatvė. Bus ren
kama nauja valdyba ir revizi-

X Tautos Fondo įgaliotinių 
pasitarime Tautos fondo Chica-
gos atstovybėn išrinkti: pirm. 
L. Šmulkštys, vicepirm. prof. B. 
Vitkus, sekr. A. Rūgytė. 

X Nauji mokiniai į Chicagos 
aukšt. lit. mokyklą, veikiančią 
Jaunimo centre, bus priimami 
birželio 10 d. 9 vai ryto. Bai
gę 8 lit. mokyklos skyrius pri
imami be egzaminų. Norint 
gauti daugiau informacijos, 
skambinti vakarais L.U 5-2629. 

X Baigiamieji egzaminai Kr. 
Donelaičio pradinės mokyklos 
VI-jam skyriui ir aukštesnio
sios Vm-jai klasei vyks gegu
žės 13 ir 20 dienomis. Lietuvos 
geografijos egzaminai V-sios 
klasės mokiniams — gegužės 
20 dieną. 

x Dvasinė atgaiva — gegu
žinės pamaldos lietuvio sodybo
je sekmadieniais nuo 2 vai. p. 
p. ir šeštadieniais 5 vaL p. p. 
Gražiam orui esant, rinksimės 
gė!ių pilname kieme. Užkandis. 
Visi laukiami. 

X Raimundą, jo žmoną Rasą 
ir brolį Edmundą Šilkaičius pla
čiai aprašė ir nuotrauką įdėjo 
"Suburban Life" ryšium su jų 
dalyvavimu susukime dabar ro
domo filmo "F. L S. T.". 

x Ella ir inž. Valerijonas Ka
džiai, praleidę ilgesnes atosto
gas Floridoje, grįžo į Beverly 
Shores, Ind. ir abu aktyviai įsi
jungė į visuomeninį gyvenimą. 
Ella yra vietinio spaudos leidi
nio redakcijos narė, o Valerijo
nas Lietuvių klubo pirmininkas. 
Klubo susirinkimas įvyks šį 
šeštadienį EIlos ir Valerijono 
Radžiu namuose. 

jos komisija, svarstomi kiti rei
kalai. Po susirinkimo — pa
bendravimas. 

X JAV LB Baltimorės apy
linkės valdyba, įvertindama 
"Draugo" gerą darbą, per val
dybos ižd. Algirdą M. Veliuoną' 
atsiuntė 50 dol auką jo stipri
nimui. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Gregorius Palutsis, gyve
nąs Riverside, EL, magna cum 
laude baigė Loyolos universite
tą ir gaus diplomą gegužės 27 
d. Dabar baigęs biologiją, ruo
šiasi studijuoti mediciną Loy
olos universitete. J o tėvas dr. 
St. Palutsis yra lietuviams pla
čiai pažįstamas gydytojas. 

X Povilas Skridaila, buvęs 
Roselando Visų šventųjų para
pijos vargonininkas, šiuo metu 
dr. L. Seibučio priežiūroje guli 
Central Community ligoninėje. 

BALETO IR MUZIKOS VAKARAS 
Vekckytes baleto ir piano studijos XIV pasirodymas 

Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas Toronte. Vidury, tarp mokyklų vedėjų, sėdi suva
žiavimo paskaitininkai — Ant. Rinktinas, JAV Švietimo Tarybos pirm. Br. Juodelis ir Kanados Švietimo 
komisijos pirm. V. Stanevičiene 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRAŠYMAS POLITINIO 

KALIMO REIKALU 
dėjo mūsų mokyklos vedėjas I * * ^ — d**1108- L>ainavo mažų-
Pr. Razminas, trumpu žodžiu ' * c h o r a s * vyresniųjų grupė, 
pasveikindamas mūsų mielas D a m a s P * ™ 0 ^ mokyt V 

Mūsų parapijos kle-1 **"**»*• Vyresniųjų Amnesty International, Grup-
pe 1114, 'prašo informacijų r y - j 1 1 1 2 " 1 1 ^ 
šium su Petro Plumpos - Pirai- : b a n a s kun. A 
ros kalinimu už religinės s p a u - j ^ ^ 6 8 1 S1"**"1 b ū r i u "«*uviu-
dos platinimą. Minėta organi-!1^ susirinkusių pagerbti savo 
zacija jam siunčia siuntinius ir |°amytes. Jis taip pat prašė 
rašo laiškus, bet nieko jis ne-; n e P a m i r s t i * ^ pasišventusių 
gauna. Organizacija gelbėti i mokytojų, kurie jau daugel me-
kanniams prašo adreso Plum- * m o k o &<* mokyklos vaiku-

Chicagos kultūrinė televizija | pos sekmos ar bent kitų gimi- » » lietuvių kalbos, lietuvišku 
Lietuvoje. Atrodo, M , " * * ^ į ^ p ; r m i n i n k ė p r o g o s , ^ v a ^ n ę tėvų_ko-

Kas žino, prašome Roma- Rrapuolenienė supažindi
no minėjimo dalyvius su mū^u 
mokytojais, dėkojo jiems už jų 

Gegužės 7 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje įvyko Irenos Ve-
leckytės baleto ir piano studijos 
mokslo metu užbaigimo rečita
lis. Mokykla veikia nuo 1962 m. 
Pirmas viešas tos mokyklos mo
kinių pasirodymas {vyko 1965. 
V.29 d. 

Rečitalį sudarė: piano mokinių 
"koncertas" ir du baleto vaizdai. 
Piano skambino 9 mokiniai (8 
mergaitės 9-15 m. amž. ir vienas 
12 m. berniukas). 9 kūriniai bu
vo paskambinti solo, o 2 ketu
riom rankom. Visi skambino ge
ra i 

Piano rečitalį pradėjo jauniau
sioji: Aldutė Jacobs (Jakobony-
tė), paskambindama Thompsono 
"Moths (Scherzino)". Po to pa
sirodė Daniel McCrea, Laimutė 
Vadeišaitė, Aušrinė Mikutaitytė, 
Linda Balčiūnaitė, Regina Vadei
šaitė, Susan Zaleski, Vida Viz-

CHICAGOS ŽINIOS 
TELL VIZIJAI 

Gu-
kainas 

Zakarauskas i akordeonais palydėjo Arūnas ir 
Darius PolikaičiaL Programą 
pranešinėjo Žibutė Lietuvninkai-
tė, aštuntojo skyriaus mokinė. 

Ansamblio vadovas Vyt. Gu- train)", o seserys M 

G mol: D. Polikaitytė ir V. Mei
lyta Mazurką C — D. Sudeikytė, 
Visos to vaizdo dalyves baleto 
figūras atliko "ant pirštų" galų, 
o tam reikalingas ilgas ir kruopš
tus pasirengimas. Ypač ansamb
lio šokyje išryškėjo mokytojos 
L V. įdėtas darbas. Kiekviena 
grupės dalyvė šoko savitą šokį 
ir vis dėl to visa grupė šoko — 
sukosi tarytum laikrodžio mecha
nizmas, labai darniaL Tas pats 
baleto vaizdas, aišku, visiškai ki
tų mokinių, buvo parodytas 1966 
ir 1967 m. pasirodymuose. Bū
tina pažymėti, kad šių metų pa
sirodymo šokio technika kur kas 
aukštesnio lygio. Nebuvo jokio 
pasivaikščiojimo ir trypčiojimo 
scenoje. Tai buvo baletas. 

Antrajame vaizde veiksmas 
vyksta žaislų krautuvėje. Krautu
vininkas, iš ryto atidaręs krautu
vę, išjudina "sustirusius" žais
lus. Pradeda nuo Raudonos lė-

apylinkėje 
i pranešti apie kalinio šeimą ad
resu: Peter Schauman, Galgen-
gasse 3, 8803 Rothenburg o. i. 
T. West Germany. 

WTTW (kanalas 11) per pen- mu. 
Irias dienas varžytynėse įstengė P i ^ P 0 8 ^ ^ gyvena Kauno 
gauti 506,000 doL savo egzisten
cijai užtikrinti. 

NUBAUDfc PARDAVĖJA 
Atimtas leidimas namų par

davėjo Jessie Jonės, 42 m., ir jo 
firmos už tai. kad rasiniais su
metimais darė spaudimą par
duot namus. 

PIGS LĖKTUVAI 
Numatoma, kad mėnesio pa

baigoj dauguma lėktuvų linijų 
numuŠ k«ina« 20 f̂c ir tada pir
mos klasės bilietas lėktuvu iš 
Chicagos į New Yorką kainuos 
114 dol., vieton dabar 136 doL 

BYLA DfcL KOJOS 
Lyric operos vadovė Carol 

Fox iškėlė bylą prieš North-

ir S. Za-

westem universitetą ir jo ligo-
: Staigi širdies mirtis ir lie- ninę. Būdama ligoninėje dėl 

kvėpavimo takų ligos, eidama 
\ peršvietimą, ji sugriuvo ant 
drėgnų, slidžių grindų ir susi
laužė koją. 

Jonukas ir Aleksandra Gražiai, 
sveikindami mamytes jų diencs 

pasišventimą ir nuolatini dar
bą mūsų mokykloje (mes turi
me lietuvių kalbos pamokas 
kiekvieną mokslo dieną). Kelios 
organizacijos parėmė mūsų mo
kyklą pinigine auka. Tėvų ko
miteto pirm. Roma Prapuo'e-
nienė jiems nuoširdžiai padėko
jo. Tų organizacijų atstovai 
buvo papuošti gėlėmis ir apdo
vanoti nauju mūsų mokyklos 
laikraštėliu — 'Vyturėliu". 

Tada prasidėjo mūsų progra
ma. UI-jo skyriaus mokinė Li
dija Biliutė deklamavo eilėraš
ti — Lėlytė. Rašinėlį — Mūsų 
meilė mamytei — skaitė penk
tojo skyriaus mokinės: Ilona 

tauskas dar iššaukė ir apdova 
nojo ansamblio dalyvius, kurie 
per visus mokslo metus nepra
leido nė vienos repeticijos. Po 

miteto paruoštomis vaišėmis, 
visi laimingai keliavome namo. 

Rita Stukaitė, VIII sk. 

IŠ ARTI IR TOLI 

I. A. VALSTYBES* 
— "Švietimo Gairių" gegužės 

mėn. numeris jau baigiamas 
tvarkyti ir netrukus išeis iš 

girdaitė ir Margaret Zaleski. Du
etus skambino: V. Vizgirdaitė ir j lės (Lidija Gražulytė, bene ma 
L. Balčiūnaitė Baines'o "Kupra-1 žiausia grupės dalyvė) ir Zuiku 
nugarių vilkstinė (The Camel J čiu (Aura Retnerytė, Aldutė Nor

kutė. Kimberly Elliot, Rasa Put-
riutė ir Lina Viržintaitė). Paskui 
pereina prie Lėlių balerinų (Li
dija Viržintaitė, Audra Mockai-
tytė, Kristina 2iuraitytė, Tina 
Reitnerytė, Lisa Bartkutė) ir Sku
durinių lėlių (Audra Avižienytė 
ir Jūra Avižienytė). I krautuvę 
atbėga Mergaitė (Rūta Pakštairė, 
šokanti nuo 1974 m.) , bet jai 
joks žaislas nepatiko. Ji pasirin
ko raudonus batukus, kurie, juos 
už įdėjusius, verčia šokti be pa
liovos. Klauno vaidmenį šoko 
T mina Syrutavičiūtė. Į krautuvę 
atbėga vaikai (Vida Brazaitytė, 
Karen Schikschnus, Rimutė Po-

leski Dvožako "Slavų šokis", tik
rai nelengvą kūrini. Visi piano 
mokiniai parodė žymią pažangą, 
oalyginus ru 1977 m. pasirody
mu. Keturios "pianistės" dalyva-
/o ir abiejuose baletuose. 

Baleto vaizdai: "Les Sylphi-
des" (Chopiniana), muzika F. 
Chopin'o ir "Raudoni batukai",, 
muzika aranžuota Irenos Velcc-
kytės. Abiejų vaizdų choreografi
ja ir kostiumų eskizai irgi I. Ve-
'eckytės. A'švieimą tvarkė Vy-
'autas Žygas. 

Mokvklos tradicine tvarka rir-

tuvis — 505 Alvudo radijo pa 
skaitą sį šeštadienį, 9 vaL ryto 
Sofijos Barčus radijo šeimos 
valandos metu. 

x Lietuviškos knygos klubo 
nariai parėmė klubą aukomis: 
P. Janušonis — 4 doL, J. Gruz
dąs — 2.50 doL ir Br. Aukšt-
kalnis — 1 dol. Ačiū. 

x Povilas Karosas iš New 
Britain, Ct., pratęsė "Draugo'* 
prenumeratą ir pridėjo 20 doL 
auką. savo spaudos stiprinimui 
P. Karosą skelbiame Garbės 
prenumeratorium. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Hamiltono Mergaičių Choro 
"Aidas" ir operos soL Rimo 
Strimaičio koncertas įvyks ge
gužės 21 d., sekmadienį, 3 vaL 
popiet Jaunimo centre. Chorai 
vadovauja Jonas Govedas. Ha
miltono mergaičių choras "Ai
das" yra pasirodęs su gastrolė
mis Europoje ir Pietų Ameriko
je. Bilietai gaunami Gifts In-
ternationaL 2501 W. 71 St., teL 
471-1424. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Ruošia PLIS 
Ryšių centras ir PLB Valdyba. 

(pr.>. 
x Grundig radijų ir rekorde

rių virš 40 modelių. Gradins-
kas, 2512 W. 47 St., 376-1998. 
Atd. 9-6; pirm ir ketv. 12-6. 
Sekm. ir treč. užd. (sk.). 

X Motinos dienai speciali 
*Wy nuolaida už 14 karatų re
težėlius. Daug puošmenų. Mo
kame 4 dolerius už sidabriniu* 
dolerius. Perkame pašto ženklų 
ir monetų kolekcijas. PATRLA, 
4207 S. Sacramento A ve. (kam
pas Archer A ve.), teL 247-5081. 

(sk). 
X Parduodamas naujas mo

dernaus stiliaus 4 miegamų na
mas su visais įrengimais Glen 
Ellyn priemiesty. Pusė akro 
sklypas. Kaina $118,000. TeL 
8684837. (ak.). 

X Kam reikia gintaro žiedų? 
Terroj pa ts didžiausias jų pasi
rinkimas iš gražiausio gintaro 
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos 
— nuo $29.00. Terra, 3235-37 
W. 63 St . Chicago, I1L 60629, 
telefonas — (312) 434-1660. 

(sk.). 

prcga. dainuoja motinų pagerbirae, ;Vaičiulvtė «• Aušra Jasaitytė. 
kuri suruošė korp! Neo-Lithuama , _ . • * 

Trumpą vaidinimą — Mamy
tėms parašė Alė Paškevičienė, 
vaidino beveik visi antrojo sky
riaus mokiniai Eilėraštį — 
Ačiū — deklamavo trečiojo 
skyriaus mokiniai, šią progra
mos dalį paruošė mokytojos K. 
Kub;benė ir D. Puodžiūnienė. 

Netrukus scenoje pasirodė 
patys mažiausieji — vaikų dar
želio mokiniai Jie šoko Malū
nėlį. Pirmojo skyriaus moki
niai gražiai pašoko Suktinį, an
trokai — Vėdarą, o trečiokai — 
Žilvitį. 

Liet. tautiniuose namuose, Chica-
goje Nuotr. A. Plausinaičio 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Gegužės 6 d. vakare parapi-
| jos salėje vyko Marąuette Par-
į ko lituanistinės mokyklos su-
! ruoštas Motinos dienos minėji-
{ mas. 

Svečių prisirinko pilna salė. 
; Atvyko ir mūsų seselės mokyto-
| jos. Mamytės ir mokytojos hu-

Akiniai siuntimui į L * t a - i v o apdovanotos gėlėmis ir mo
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave,, Chicago, HL 60629. 
TeL 778-6766. (sk.) 

X OLYM71A rašomosios maš. lie
tuvišku raidynu visuose modeliuose 
ir elektrines gaunamos Chicagoje: 
"DRAUGAS". 4545 W. 63id St.. vaka
rais pas A. Daugirdą teL 476-7399 ir 
tiesiai ii SPARTA sav. J. L- Giedrai
ti*, M Bany Dr, E. NORTHPORT, 
N. Y. 11731 (sk) 

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 

Ine^ patarnauja ak-

kinių pieštomis šio minėjimo 
programomis. Minėjimą pra-

x Prano Čepėno "Naująją 
laikų Lietuvos istorijos*' I t , 
brangi knyga visiems lietu
viams, graži dovana kiekviena 
proga. Kietais viršeliais — 
560 psl.. kaina 15 dol. Gauna
ma knygynuose ir leidėjo adre
su: Juozas Urbetts, 1649 Ko. 
Broadvray, Melrose Park. ŪL 
60160. (sk) . 

x Jaunučio Puodžiūno Baleto 
Studijos vakaras įvyks šešta 

ei jų bonų, fondų bei kitų verty- j ̂ enį, birželio 3 d., 7:30 vai vak. 
bių pirkime ir rardavime. Susi- į J a u n i n i ocentrodidž.salėje . Kvie 
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

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

Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-T741. (sk.) 
JtimumniiiHuiiimirtiiiiMiminutmiir 

| STASĖS FASHIONS { 
I Kūdikiams ir vaikam* 

rabi} krautuve 
i 6237 S. Kedzle Ava. | 

Tel. 436-4184 
Sav. 8tM* BmeKviamė l 

L Ii 
m i i i i B i i B i — — — i — ^ Į 

čiame visus atsilankyti ir pasižiū
rėti naujo baleto "Aplink Pa
sauli". Dalyvauja V. Karosaitę, 
J . Puodžiūnas ir visi studijos 
mokiniai. Bilietai gaunami prie 
įėjimo. (Pr.). 

X Dr. Elena Barisaitė - Boro-
vich viešnia iš Europos, Gdansk 
(Danzig), nori susitikti buv. 
draugus abitūrus iš 1937 m. V. 
D. G. ir medicinos studijų Vil
niuje laikų. Ypat. kl. aukL 
šlapeiytf. Prašau atsiliepti tel. 
687-9226, Oak Forest UI. (sk.). 

x JAV LB Vidurio Vakarą 
apygardos valdyba, vykdydama 
JAV LB įstatų nurodymus, ge
gužės 14 d.. Jaunimo centre, 
9:30 vai. ryto šaukia apygardos 
atstovų suvažiavimą. Svečiai 
laukiami, .(pr.). 

masis baleto vaizdą- buvo praei-• ]įkaityė, Daiva Vizgirdaitė, Al-
-.paudos. Siame numeryje bus t ų m s ų baleto antrojo vaizdo į d u t ė Ta .obs , Alina Volodkaitė) 
daug įdomios medž'agos įvairio
mis lituanistinių mokyklų temo
mis iš JAV ir Kanados, "švie
timo Gaires" leidžia JAV LB 
Švietimo Taryba ir 
Danutė Bindokienė. 

pakartojimas. Scenovaizdis fan- Užburti batukai iššaukia velnius 
tastiškas, "baltoms gulbėms" be-Į (Lj n a Meilytė, Aušrinė Mikutai-
sisukant mėnulio šviesoje. Visa tytė j r Laimutė Vadeišaitė), Ra-

ftRGEHTIKOJ 
— Berisso mieste Mindaugo 

draugija paminėjo 47 metų gy
vavimo sukaktį. Šventėje daly
vavo lietuviai iš visų stambes
nių kolonijų: Susivienijimo lie
tuvių Argentinoj (atvyko visas 
autobusas), Lietuvių centro gru
pė, Nemuno dr-jos. Liet. senelių 
židinio, lietuvių parap. Avellane-
doj, patys mindaugiečiai ir eilė 
kitų asmenų, iš viso apie 200 
šventės dalyvių. 

— Birutės draugijos Avella-
nedoje iniciatyva Aušros vartų 
parapijoje buvo suruoštos pa
maldos ryšium su arkiv. Jurgio 
Matulaičio kanonizavimo bylos 
rx>pu!iarinimu. Mišias laikė 

Tautinius šokius paruošė mo-'kun. A. Steigvfla. Drauge su 
kytoja Giedrė Cepaitytė, akor- Cecilijos choru giedojo solistas 
deonistė _ Ina Končiūtė, Po'Antanas Slančiauskas. 

šiame vaizde dalyvavo 15 moki-
redaguoja' nių (13 jų dalyvavo praeitais 

metais): Danutė Sudeikytė (nuo 
1969 iki 1972 m. šokusi šioje 
mokykloje, bet paskui nutrauku
si baleto mokymąsi, vienok da
bar vėl grįžu:i), Dalia Polikaitytė, 
Viktorija Meilytė, Danutė Kalvai
tytė, Vilija Dargytė, Linda Bal
čiūnaitė, Aušrinė Mikutaitytė, 
Laimutė Vadeišaitė, Lina Meily
tė, Aldutė Jacobs, Rimutė Polikai
tytė, Alina Volodkaitė, Vida Bra
zaitytė, Daiva Vizgirdaitė ir Ka
ren Schikschnus (šiemet pirmą 
kartą dalyvavusi mokyklos pasi
rodyme). Visas ansamblis atliko 
Noktumą A mol, pradžioje ir 
Valsą A mol pabaigoje. Preliudą 
A atliko: A. Jacobs, R Polikai
tytė, A. Volodkaitė, V. Brazaity
tė, K. Schikschnus, D. Vizgirdai
tė. Mazurką D atliko D. Kalvai
tytė ir V. Dargytė. Valsą C dur: 
A. Mikutaitytė, L. Vadeišaitė, L 
Balčiūnaitė ir L. Meilytė. Valsą 

ganąs (Vida Momkutė, Viktorija 
Meilytė), Koketes (Dalia Polikai
tytė, Linda Balčiūnaitė) ir Praš
matnias ponias (Vilija Dargytė, 
Danutė Kalvaitytė). Ir šiame ba
leto vaizde visos šokėjos savo 
vaidmenį atliko darniai. Rūta 
Pakštaitė muzikali ir gerai jau
čianti ritmą šokėja. 

Taip individualiai, taip ir gru
pinėse scenose visos šokėjos savo 
judesius gerai derino su kitų šo
kėjų ir viso ansamblio judesiais. 
Mokiniai, palyginus šį pasirody
mą su 1977 m pasirodymu, ge
riau pasirengę. Tai neabejotinas 
nuopelnas mokytojos I. Velecky-
tės, kuri ypač gerai moka vaikus 
išmokinti šokti, o ne trypčioti. 

}. Dainauskas 

— Pasaulyje beraščių yra 800 
mil, žmonių. Apie tai praneša 
Jungtinių tautų įstaiga Unesca 

Irenos Veleckytea studijos pasirodymo scena iš "Raudoni batukai" B 
k : Rimutė Polikaitytė, Karen Schikschnus, Alina Volodkaitė Audra 
Avižienytė. Jūra Avižienytė, Aldutė Jacobs, Vida Brazaitytė, Daiva Viz-
Į Į Į g Nuotr. Volodkos 
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Advokatas jous Ū B A U K Mano laimės ir Nelai-
8247 So. Kedzie Avenue 

TeL: 776-3599 
Oiicaga, Dlinots 00629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak 
SeStad. 9 vaL iH 1 vai. d. 

MIIKIIHKlIMnitlttMIttfl IMUIIItUIIIKIIHI 

Remkite tuos biznierius, ko 

r * įke r tu* dtaa "Drraff**. 

mės Lietuvoje ir 
Amerikoje 

Juozas Batkus 
232 pusi. 1977 m., Bfiami Beach 

Florida. Kaina su persiuntimu 
$3.50. Užsakymas siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W. 63rd St, 
Chicago, DL 60629 

^'fiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniittiuiimiiiHiiiiiiiuiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiĮ 

1 9 7 8 METŲ 
KELIONES Į LIETUVĄ ] 
BIRŽELIO 27 IKI UEF0S 6 — Išparduota | 

LIEPOS 2S IKI RUGPI06IO 3 Į 
RU6PIQctO 22 IKI RUGP. 31 

Visose kelionėse galima pasfflku Europoje ir vMlau sugrįžti 
too poOa bflieta. 

| kainą {eina viso traosportacijs ii Chicagos. viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistas, 

MARIUS KIELA 
6557 So. Talman Ave. 

Chicago, IIL 80629 
312—737-1717 

— arba — 

60RD0R TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, IIL 60601 
312—644-3003 

Air farca aubjeet to ohaac* sad OOT«nun«at »pproT*L 


