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Valdžia iškėlė kleboną 
Rajono pareigūnai turėjo gerokai fantazuoti, kad sukurtu "nusikaltimą" 

11 

Šiauliai 

1976 paskutinį advento sek
madienį Šiaulių šv. Jurgio bažny
čios lankytojai buvo nustebinti 
savo klebono kun. Jokubonio pa
mokslu, kurio metu buvo dėko
jama valdžiai už pagalbą atsta
tant sudegusią bažnyčią ir prašo
ma rašyti kuo daugiau į užsienį 
apie bažnyčios atstatymą, kad a-
pie šį faktą sužinotų ir toliausiai 
gyveną lietuviai Šiauliečiai kal
ba, kad gal reikia padėkoti be
dieviams ir už bažnyčios sudegi
nimą? 

Igliauka 

1976 pavasarį Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis pareikalavo, 
kad vyskupas iškeltų į kitą para
piją Igliaukos kleboną kun. Alf. 
Svarinską, ir Veisiejų kleboną 
Albiną Deltuvą. Kunigų kilnoji
mu iš parapijos į parapiją ateis
tai nori pakenkti pastoracijai ir 
morališkai palaužti kunigus. 

Minėtų parapijų tikintieji, su

žinoję apie savo klebonų iškėli
mą, pradėjo varstyti rajono įstai
gų, įgaliotinio K. Tumėno ir Ku
rijos duris. Parapijiečiai gynė 
savo klebonus ir norėjo, kad jie 
pasiliktų. 

Išvažiuojant kun. Albinui De l 
tuvai iš Veisiejų parapijos, susi
rinko palydėti daug žmonių. Laz
dijų rajono pareigūnai bandė šį 
palydėjimą sutrukdyti. 

1976 rugpiūčio 16 vakare kun. 
Alf. Svarinksas aukojo Igliaukos 
parapijoje paskutiniąsias šv. Mi 
šias, ir daug tikinčiųjų bei jauni
mo klaupė prie Dievo stalo. Se
kančią dieną didelis žmonių bū
rys ryžosi savo kleboną palydė
ti į Viduklės parapiją. Vos išvy
kus mašinoms iš Igliaukos, atva
žiavo milicija, tačiau palydų su
trukdyti nesuspėjo. 

Viduklėje naujo klebono laukė 
didelis būrys parapijiečių ir kele
tas kaimynų kunigų. Giedant 
"Dievas mūsų prieglauda ir stip
rybė", visi suėjo į bažnyčią, kur 
naujas klebonas paaukojo šv. 
Mišias ir pasakė progai pritaikin
tą pamokslą. 

Už poros dienų Raseinių sau
gumas teiravosi žmonių, ar baž
nyčioje nebuvo giedamas Lietu
vos h imnas "Lietuva tėvynė mū
sų". Saugumiečiai tikriausiai už 
miršo, kad šis himnas buvo gie 
damas ir pirmaisiais tarybų val
džios Lietuvoje metais, iki 1&48 
metų. 

Vosyliškis 

1976 lapkričio 30 Raseinių ra 
jono administracinė komisija, su 
sidedanti iš Z. Butkaus, sekreto 
rės D . Kleivienės ir narių — O. 
Pikelienės, V. Gylio ir J. Lauri
navičiaus, nubaudė Vosyliškiu 
parapijos kleboną Joną Survilą 
30 rub. bauda už eisenos suorga 
nizavimą į kapines Vėlinių išva 
karėse (1976. XI. 1). 

Minėta procesija įvyko Žaigi
nyje (kun. J. Survila pavadavo 
Žaiginio kleboną B. Radavičių). 
kuris yra mažas ir nuošalus baž 
nytkaimis, o kapinės yra arti baž 
nyčios. Rajono pareigūnai, tai
kydami 1976. VII. 28 įsaką, turėjo 
gerokai fantazuoti, kad sukurtų 
"nusikaltimą". 

Veisiejų apylinke, Ančios ežeras 

am 

Visi vieno tėvo vaikai 

La Paz. — Bolivijos katalikų 
vyskupai ganytojiškame laiške 
įspėja krašto tikinčiuosius nepa
siduoti ateistinio komuizmo ir 
kraštutinio kapitalizmo vilio
nėm. Abi šios pasaulėžiūros ne
siderina su krikščionybės skel
biamu žmonių tarpusavio bro
liškumu ir ardo socialinę taiką. 
Konstatvę, jog Bolivijoje pasta
raisiais metais buvo atsiekta ne
maža laimėjimų ūkinėje srityje, 
vyskupai apgailestauja, kad eko
nominė pažanga dar nėra pasie
kusi plačių gyventojų sluoksnių. 
Krikščionys privalo ryžtingai ko
voti už tai, kad žemės turtai bū
tų teisingai paskirstyti tarp visų 
gyventojų. Harmoningas visų 
tautos narių sugyvenimas bus į-
manomas tik tada, kai visi žmo
nės galės vienodai džiaugtis eko
nomine gerove, kaip vieno tėvo 
lygus vaikai. 

Įvertino religinių vertybių 
ugdymą 

Londonas. — Britanijos kara
lienės Elžbietos vyras, Edinbur
go kunigaikštis Pilypas iškilmin 
gai įteikė italei Klarai Lubič 
Templetono premiją už religinių 
vertybių ugdymą pasaulyje. Lu
bič 1944 metais karo sunaikinto-
toje Italijoje įsteigė katalikiškų
jų židinių, vadinamą fokolarinų 
sąjūdį kuris šiandien yra išsi
plėtęs visuose pasaulio kontinen 
tuose. 

Fokolarinų sąjūdis savo socia
linėje ir žmonių meilės veikloje 
remiasi Kristaus įsakymu: "My
lėkite vieni kitus, kaip ir aš jus 
mylėjau". Sąjūdyje dabar daly
vauja ne tik katalikai, bet ir visų 
kitų krikščioniškųjų ir nekrikščio 
niškųjų religinių bendruomenių 
nariai ir net pagonys. Paulius VI, 
premiios įteikimo proga, pasvei
kino Klarą Lubič, didžiai įvertin
dama? ankstaisiais Evangelijos 
idealais pagristą jos veiklą. 

Senatorių raštas 
Brežnevui 

Paryžius. — Vakarų spaudoje 
buvo plačiai paminėta, kad dvi
dešimt aštuoni Amerikos senato
riai pasiuntė laišką sovietų Brež
nevui, griežtai protestuodami 
prieš kovotojų už žmogaus tei
ses Sovietų Sąjungoje persekioji
mą. Laišką pasirašė penkiolika 
demokratų senatorių ir trylika 
respublikonų, jų tarpe buvęs vi-
ce prezidentas Hubert Humph-
rey ir buvęs ambasadorius Jung
tinėse Tautose Patrick Moynihan. 

"Amerikos Senatas niekada n e 
siliaus reikalavęs, kad būtų pil
nai vykdomi Helsinkio konfe
rencijoje prisiimti įsipareigoji
mai dėl pagrindinių žmogaus 
teisių apsaugojimo", rašo sena
toriai. Savo laiške tarp kitų su
imtųjų jie primena du vasario 
mėnesį areštuotus Ukrainoje į-
sisteigusios Helsinkio nutarimų 
vykdymui remti grupės narius 
" — Mykolą Rudenko ir Oleksį 

Tykhi, prašydami, kad jie būtų 
paleisti iš kalėjimo. 

Pasalino du 
redaktorius 

Leningradas. —Mėnesinio li
teratūros žurnalo "Aurora" re
daktorius Vladimir Toropigin ir 
jo pavaduotojas Andrėj Ostrovs-
ki buvo pašalinti iš savo pareigų, 
kad leido atspausdinti Ninos Ko-
rolevos poemą, kurioje apgailes
taujamas carienės Aleksandros ir 
jos šeimos likimas. Caro šeima 
DO 1917 revoliucijos buvo nužu
dyta. 

Pašto šeštadeniais 
nenešios? 

Washingtonas. — "Pašto pri
statymas į namus šešis kartus 
per savitę yra ekstravagantišku
mas", pasakė Atstovų rūmų ko
mitetui Gaylord Freeman, Pašto 
patarnavinio komisijos pirminiu 

Etiopija rengiasi 
"liaudies karui" 

Addis Ababa. - Etiopijos ka
rinis režimas pradėjo ginkluoti 
tūkstančius ūkininkų ir darbinin
kų, juos organizuoja "liaudies ka
rui" prieš Eritrėjos sukilėlius. 
Tie bandymai su ūkininkais nė 
ra nauji. Tas pats buvo daroma 
ir pernai, bet jie, neparuošti kaip 
reikiant, sukilėlių buvo visiškai 
sumušti. 

Pusė Etiopijos 50,000 karių ko
voja su eritrėjiečiais. 

Geriausias lėktuvas 
bus prancuzii 

Paryžius. — Prancūzai greit tu
rės naują lėktuvą naikintuvą, pa
tį geriausią pasauly. Mirage 2000 
turėtų pralenkti ir Amerikos, ir 
sovietų lėktuvas. Jis galės pakilti 
dar aukščiau, bus lengviau ma
nevruojamas, sovietų Migus 
prancūzų lėktuvas greičiau nu -
muš nei bet kuris kitas Vakarų 
naikintuvas, sako Prancūzijos ka
ro aviacijos šefas gen. Maurice 
Saint Cricq. 

Lėktuvo bandymas bus kitų 
metų pradžioje, o pilna gamyba 
prasidės apie 1980 metus. Jau ži
noma, kad juo susidomėjo ir ža
da pirkti kinai, australai, brazi
lai. 

Ginklai iš Maskvos 
> 

Kolvvezi, Zairas^ — Preziden
tas Mobutu Sese Seko Nigerijos 
užsienio reikalų ministeriui Jo-
seph Garba parodė sovietų gink
lus, atimtus iš katangiečių, kaip 
įrodymą, kas armiją iš Angolos 
apginklavo ir organizavo. Paimti 
katangiečių belaisviai patvirtino, 
kad juos iki Zairo sienos atvedė 
kubiečiai kariai. 

Klnshasa. — Ketvirtadienį ne
tikėtai antrą kartą į Zairą atvy-: 
ko Ugandos diktatorius Idi 
Amin ir pasiūlė savo pagalbą, ža 
da atsiųsti apie 200 vyrų. Kiek 
yra žinoma, pagalba jau nelabai 
reikalinga, kai Zairas su marokie
čiais baigia išstumti katangie-
čius. 

Bhutto: Amerika nori 
mane nuversti 

Islamabad. — Amerikos ir Pa
kistano santykiai buvo tiesiog su
krėsti, kai ministeris pirmininkas 
Ali Bhutto aiškiai apkaltino a-
merikiečius, norinčius jį nuversti. 

Phoenix. — Arizona garsi sa
vo kaktusais, susirūpino, kad ga
li be jų likti. Vis daugėja to auga
lo prekiautojų, mažus kaktusus 
vagia ir pardavinėja. Susidarė 1 
milijono metinis kaktusų biznis. 

KAIP PASAULIS VERTINA CARTER! 
Londonas. — Po 100 dienų i nerodo. Jie kiek nusivylę, kad 

Carteris nenori per daug kištis į 
Afriką. Lieka tuštuma, kurion 
pradeda vis smarkiau veržtis Ru
sija ir Kuba. 

Italams patinka jo ak in imas 
ir paprastumas. 

Egiptiečiai, kaip ir visi arabai, 
jį labai vertina. "Tai žmogus, 
kuriuo galima pasitikėti", sakė 
prezidentas Sadatas. Net ir žmo
gaus teisių pareiškimai arabuose 
susilaukė šilto priėmimo. 

Japonai nėra labai tikri, kas 
bus rytoj, nėra pakankamai aiš
ki Carterio tolimesnė politika A-
zljoj. Juos, kaip ir kitus azijie
čius, kiek neramina Carterio per 
greitas noras sunormalizuoti san 
tykius su Pekinu, žinoma, Taiv/a-
no sąskaita. "Laikas ir jį subran
dins", sakoma japonų sluoksniuo 
se. 

Lotynų Amerikoj taip atsilie
piama: "Politikas mėgėjas, nesu-

Vokiečiai butų patenkinti jo į, r and in t a s k a i o r c i ; < i a n t ) p r i e š t a -
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nuo Carterio inauguracijos "U.S. 
News" korespondentai surinko 
žinias, kaip pasaulio sostinėse 
vertinamas mūsų prezidento dar
bas. Bendra išvada: neramus, 
veržlus kovotojas, sako Amerikos 
sąjungininkai, o Maskvai ir jos 
draugams nelauktas nusivylimas. 
Šios šalies draugai jį vadina drą
siu ir atviru, kai liečiamos žmo
gaus teisės, vadina jį "žmogus su 
iniciatyva" ir dėl ginklavimosi 
sumažinimo, ir Vid. Rytu bei 
Vietnamo problemas spren
džiant. Bijoma, kad jo idealiz
mas nesudužtų į pasaulio prag-
matiškumą. Tik Naujosios Ze
landijos premjeras Muidon sako, 
kad Carteris įnešė nemaža sąmy
šio net tarp draugų. 

Britai yra aiškiai už Carterį, 
pripažįsta, kad nuogąstavimai, 
jog jis gali būti smulkus "riešutų 
ūkio" šeimininkas, išgaravo. 

Vyskupai R. Europos 
klausiniu 

Washingtonas. — Amerikos ka
talikų vyskupai gegužės mėnesio 
pradžioje įvyksiančioje vyskupų 
visuotinėje konferencijoje žada 
priimti rezoliuciją, liečiančią žmo
gaus teisių problemą komunistų 
valdomuose Rytų Europos kraš
tuose. Rezoliucijoje bus pasmer
kiami tuose kraštuose vykdomi re
liginės laisvės ir kitų pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimai ir krikš
čionių, žydų, musulmonų tikin
čiųjų persekiojimai, praneša Vati
kano radijas. 

Callaghan pasi 
demokratija 

Londonas. — Britanijos mi
nisteris pirmininkas James Cal
laghan, kalbėdamas per britų te
leviziją, sakė, kad sovietai tvirti
na, jog kova už žmogaus teises 
trukdanti tarptautinės įtampos 
mažinimą pastangas. Callaghan 
pažymėjo, kad jeigu iš tikrųjų so
vietai laikosi tokio nusistatymo, 
jie neturėjo pasirašyti Helsinkio 
susitarimų, kuriuose aiškiai ir ne
dviprasmiškai pabrėžiama, jog 
žmogaus teisių pažeidimai, kur jie 
bebūtų vykdomi, tiesioginiai pa
liečia Europą ir visą pasaulį. 
"Mano nuomone, yra tikslinga 
reikalauti, kad Sovietų Sąjunga 
gerbtų prisiimtus įsipareigojimus", 
pridėjo premjeras ir pažymėjo, jog 
jis pilnai pasiliki demokratijos 
ateitimi Europoje, i r kad marksiz
mas dabartiniu metu yra no puo
limo, bet gynimosi stadijoje. 

gaus teisių, bet jis pavojun pa
stato detantę. Tada jiems, vokie
čiams, bus sunkiau kalbėtis su 
Rytų Vokietija ir Maskva. Politi
ka, kad atominė jėga nebūtų eks
por tuo jan t laikoma nereali, y-
pač, kai pasaulis reikalingas nau
jų energijos šaltinių 

Prancūzai didelio entuziazmo sakoma pranešimuose. 

esmes . 
Maskvoje, aišku, neturima jo

kių iliuzijų. Ten pradedama 
smarkiau jį kritikuoti. Kritikuoja 
net Carterio vidaus ekonominę 
politiką. Gerokai senstelėję Krem
liaus vyrai dėl jo labai neramūs, 

I Df.riior.airaajoa u sprogimas Kasin.^., ?<u^iane 

McGovern susižavėjo 
diktatorium 

Meksikos Miestas. — Sen. 
George McGovern sakė, kad jis 
labai gerbia Ficlel Castro, pava
dino jį "vienu iŠ didžiausių šių 
dienų žmonijos vadų". "Nors aš 
ne su viskuo sutinku, kas Kuboje 
daroma, ir nesu komunistas, bet 
aš vertinu jo vadovavimą", sakė 
senatorius. 

Washing'onas — Ispanijos 
ministeris pirminikas Adolfo Su-
arez Gonzales atvyko į Washing-
toną. Susitiko su prez. Carteriu ir 
užtikrino, jog jo šaly bus pilna 
demokratija. 

—. 
Mrs, Rosalynn Carter 

Į 
\Vashingtonas. — Prezidento 

žmona Mrs. Rosalynn Carter tu
rėjo nedidelę krūtinės operaciją. 
Vėžio nebuvo rasta. 

Operaciją turėjo ir Illinojaus 
senatorius Stevensonas. Vėžio 
nerasta nei pas jį. 

Pagrobė urano siuntę 

Salzburgas, Austrija — Prieš 
0 metus jūroje dingo pakely 200 
•onų uranijaus siunta. Atsirado 
vėliau perdažytas, kitu vardu pa
vadintas laivas, bet nebuvo įgu
los. Spėjama, kad siunta nukelia
vo į Izraelį, sakė Amerikos atsto
vas Paul Leventhal, vienas iš a-
ominės medžiagos ekspertų. Inci
dentas iki šiol buvo laikomas 
paslapty. 

Kairas. — Egipto laikraščiai ra 
šo, kad sovietai įspėjo Kairą ne
daryti ginkluotos agresijos į Li
biją. T a s e b a ė s būtų labai blo
gos", sakoma sovietų notoje. 

Panamos Miestas. — Panamos 
valdžios a «', uad Ame-
rika sutinka iki 2000 metų iš ka
nalo zonos atitraukti visus kari-
nlus dalinius. 

Ar: ambasadoje atsisako
ma tas žinias patvirtinti arba pa
ner t i . 

Washinjrtonns. — Valstybės sek
retorių Vanee su sovietų u.r. 
min. Gmmyko gegužės 18 susi
tiks Gcnevoio. Bus diskutuoja
mi strateginių ginklų apriboji-j Saulėta ir šilčiau, apie 72 laips
nio • Vid. Rytų klausimai 

KALENDORIUS 

Balandžio 30: Pijus V, Kotry
na, Virbutis, Venta. 

Gegužės I: šv. Juozapas darbi
ninkas, Žilvinas, Vydmantė. 

Gegužės 2: Atanazas, Vidora-
da, Eidman'as, Meilutė. 

Saulė teka 5:50, leidžias 7:47. 
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JAUNUČIŲ STOVYKLA DAINAVOJ 
Nors dar nesenaiai sniegas bai

gė tirpti, tačiau jaunučių vasa
ros stovyklos planai gerokai 
įpusėję. Stovykla įvyks Dainavo

je , liepos 2 — 17 dienomis. Vy
riausia stovyklos organizatorė •>— 
Janina Udrienė. Jai talkininkauja 
mokyt. Valentina Černiauskienė, 
Jadvyga Damušienė, Valius ir 
Lilė Gražuliai, dr. Romualdas ir 

bai prašome, kad vaikai neatsi-
vežtų maisto Į stovyklą. Trupi
niai barakuose tik privilioja va
balus ir peles. Per ilgai užlaikytas 
maistas sugenda ir vaikai su
serga. Maudymosi metu, krautu
vėlėje bus galima pirkti ledų bei 
kitokių skanėstų. Čia vėl prašo
me tėvus neperkrauti vaikų pini
gais. Prisikimšę ledų, nevalgo tin 

Pr. Dielininkaičio kuopos Chicagoje moksleiviai ateitininkai gieda reli
ginio susikaupimo metu 

Gražina Kriaučiūnai, mokyt. Ra- į kamo maisto, o grįžę namo skun-
mutė Petruševičienė, mok. Jurina Į džiasi, kad stovykloje teko ba-
Rugienienė ir Narimantas Odrys. j dauti... Pastebėtina, kad važiuo-

Pirmajame posėdyje nutarta Į jantiems namo autobusu bus pa-
stovyklavimo eigą kai kuriais at- j ruošta užkanda kelionėje valgyti 
žvilgiais pakeisti, praplečiant 
atostogavimo — poilsio mintį, 
bei puoselėti tautinius, ideologi
nius ir gamtos pažinimo moty
vus. Kad pasisektų tai įgyvendin-
tf, stovyklautojai šiemet praleis 

STUDENTŲ ATEITININKŲ DRAUGOVIŲ VEIKLA 
Toronte yra veikliausia drau- baliūnas — nepriklausomos Lie 

govė, kuri susirenka maždaug tuvos politika. Draugovė ta ip 
kas tr is savaites. Sąrašuose na pa t aktyviai padėjo ruošti pava 
rių yra apie 20, o j susirinkimus sario kursus, 
dažniausiai ateina apie 10. Šiais 
metais draugovė y r a jau turė
jusi aštuonis susirinkimus ir 

• • • 

savo visus užsiėrnirrras mažesnė
se grupėse, nuolatinėje vadovo 
priežiūroje. 

Atkreipdami dėmesį į išreikš
tus pageidavimus, bandome ge
riau išbalansuoti vaikų poilsio, 
užsiėmimų ir sporto darbotvar
kę ir tai pateikti vaikams prieina
ma forma. Tad šiais metais, vieton 
kasdieninių ŠV. Mišių bus vai
dams pritaikyta liturgija, kurio
je jie patys aktyviai dalyvaus. Sa
vaitės bėgyje bus vienos šv. Mi
šios, laikomos pagal vaikų litur
gijos dėsnius. 

Lietuviškumas bus akeentuo-
H»as keliais bučEašs. Pirmiausia, 
būreliai pasirinks vardus rš Lie
tuvos kunigaikščių ar mitologi
nių herojų tarpo ir stovyklos 
bėgyje susipažins su šiuo hero
jumi. Stovykloje bus griežtai pri
žiūrima, kad' vaikai nekalbėtų 
angliškai, tad prašome nesiųsti 
į stovyklą lietuviškai nekalban
čių vaikų. Taip pa% rankdarbių 
bei užsiėmimų srityje bus prista-

Montrealio draugovės 10. na
rių reikia kovoti prieš- .tecjh.ni-

, . , « . . * _ ! i ka it gamtą. Yra buvę-du: sfesiriri-
yra suplanavusi dar bent t r i s , . - . , , , , . ,.... . 0 ,. , .. - . . . , . . , -, _o kųnaE L vaiovbocrmkimat^-.'tiis-kitus. Susirinkimai buvo: 1. vai , , .. . e.-,7 . « . j „ , , . . . J, . . i Knsnos ir n Imas snie Atgaila . dybos rinkimai, 2 simoozra 

Šiemet stovyklos vadovybę suda 
rys šie asmenys: inž. Jonas Šal
čius — komendantas, mokyt. 
Faustas Strolia — muzikos v a - , m ų V B M r » «• * . l u ^ m * p . . - , ^ . ^ ^ o 5 g o s h kitos 

dovas-, dr. Marytė Gaižut-enė - . n e š i m a s apie Ateitininkų kot i - j k } . . $ ^ ^trukcfe g ^ 0 n u . 
meno ir rankdarbių vadove, Da- gresą, 4. Raimundas Songaila j ^ M i k ž r i k i f ė , d ė ST3Sįtdkimo 

mas — kandidatų, studentų ir 
sendraugių svarstymai apie 
SAS ateitį ir praeitį, 3. kandi-j 
datų vakaras ir A. Razmos pra- j 

l Kusijos ir filmas apie "Atgailą 
bet filmo nebuvo galimą matyti, 
nes profęk't6*rru!5 neveikė. Tris kar
ius-buvo bandyta sušaukti susi-
rin'kimą su k-u-n. Jucevičiaus pas 

lia StaniSkienė — laikraštėlio re-j.— mokslininko moralinė atsa-
daktorė, Aniceta Stropienė — \yr. | komybė. 5. Sigita Dudaitė — 
šeimininkė ir Eleonora Kilienė—{Toronto "Rape Crisis Center'', 
slaugė. Dail. Viktoras Veselka at- j 6. Rūta šepaitytė kelias į 
važiuos savaitgaliais ir mokys dro- į kūrybingumą, 7. V. Kolyčius — 
žinėjimo. Kiti vadovai bus pa- 'P rano Dovydaičio monografi-
skelbti vėliau. įjos pristatymas, 8. kandidatės 

Prašome jau dabar pradėti '— ateitininkijos istorija iki 
ruoštis stovyklai. Jei jau namie 1940 m. Vincas Kolyčius tvar-
bus pasiruošta talentų vakarui ko kandidatų programą. Metinė 
bei laužo programoms, turėsime šventė bus balandžio 30 dieną., 

.. . '-;.; 

visi daugiau laisvo laiko smages
niems užsiėmimams. 

Gražina Kriaučiūnienė 

SENDRAUGJt RŪPESČIAI 

Praeitą savaitę įvykusiame cen
tro valdybos posėdyje pakviesti 
dalyvavo Fed. vadas dr. P. Kisie
lius ir gen. sekretorius V. Kleiza. 
Svarstyti artėjančio Kongreso rei
kalai, liečia Sendraugius. 

Jei dar praeituose kongresuose 
vis gyrėrnės, kad nesergame va
dinama "Kartų skirtumo" liga, 
tai šiandien to jau negalėtume 
pasakyti. Mūsų jaunieji sendrau
giai prie mūsų verktos nepritam-

savaitgalį. 

Los Angeles skyrius, nepasiti 
kėdamas savo skaičiumi, dažniau-

1 šiai bendrai veikė su mokslei
viais. Yra buvę keturi, susirinki
mai: 1. valdybos rinkimai, 2. kun . 
L. And riekus — slapta ateitinin
kų veiVa Lietuvoje, 3. Feliksas 
Palubinskas ..—- ...moterys-. kuni 
gai, 4,. ponia Raulinai t ieaė — 

L Lietuvą ir .«^prikią.us<im.ybė>. pa-Į 
iškerimas. Taip pat su mok-slei-
įviak .dalyvavo Califamiįos žiemos 

kursuose.^ . . . 
Bostono draugovė, kuri praei-

| tais metais buvo viena iš stip
riausių-draugovių, šiais metais 
labai susilpnėjo. Pirmame.susirin
kime buvo, nutarta nerinkti vai* 
dybos, bet leisti nsrrisaas suš#t*kti l 
susirinkimus,, kai jie nor i k^ nors J 
pristatyti. Atrodo, kad šis meto
das neveikia, nes rudenį buvo 
pora susirinkimų, į kuriuos lakai 
mažai narių atėjo ir po to nieko 
daugiau. 

New Ycrkas buvo visiškai ap-
snūdęs. Praeitų metų dviem vai-: 

l dybos nariams persikėb*s į k i 
tus miestus, nebuvo jokios veik
los, iki kovo mėnesio, kai susirin
kime bervos išrinkti Danutė Nor-
vftaitė —r pirmini n\zė; Ete&a Vai- j 
čekauskaitė — sekretorė, Juozas 
Jušką— iždininkas. Per šiuos me
tus planuoja geriau susipažinti su 
aleįtininkų . ideologija, . Draugo
vė ir pasižymi tuo, . kad tuoj aus 
pat po. susirinkimo pranešė apie 
ji SAS.CV valdybai. Butų gerai, 
kad kitos draugovės panašiai pa
darytų. 

i 
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ratas nesiunCiami. Ant DRAUGO pne kiekvieno skaitytojo adrese 
<avus ii (o mokesti, atžymima, iki kada skaitytojas yra abu 
ookejęs 
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DRAUGO 

Cfeic&go, Cook apsto 
a Kanadoje -n 
Kitur J A. V. . t. 
Jfeieftrje 
Savaitmii 

cretams 

$30.00 
28.00 

20.00 

m 
6 mėn, 
sn.oo' 

l&OO 
ia.«o 
13.00 

H2.00 
11.00 
13.0C 
7.00 

dirbę kasdiee a * Redekcija straipsnius taMo savv 
•t30 — 4:30, Šeštadieniai s nuožiūra. Nesunaudotų straipsniv 
830 — 12.00. g nesaugo. Juos gražina tik ii anks 

• Admmi.stgactja dirba kas- s to susitarus. Redakcija už skettM-
dien nuo 830 iki 4:30, šešta- S mų turinį neatsaką Skelbimą kai-
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PRANEŠIMAS 
Ročhesteris, Washingtonaš — I 

RaXt.im.ore ir Hamiltonas nieko j 
neveikia, nors turi pakankamai ^ ^ . ;wr._ 
narių. Atrodo, kad trūksta vieno I šiu meta Aušros stovykla įvįką}**-
asmens, kuris pradėtų juos su- pos 3-16 d. d. *TėvųJP&ncĘĘgįįį 

' stovyklavietėje prief Wa-3agož'; XJt-
tario. Prianesii vaik»s fteo- 7 iki 116" 

burti. • " 
Studentu žinios: šiais metais 

netrūks ateitininkiškų vestuvių 
... Ramutė Birgelytė ir Jonas 
Žiūraitis... Ugnelė Stasaitė ir Al
gis Šilėnas... Mar ius Laniauskas ir 
Eglė Gfedraitytė... Rimas Kulia-

Filadelfijos draugovė a t rodo, j vas ir Lina Vaitiekūnaitė... Al-
kad miega nors ir atsiuntė sąrašą 
su daugiau kaip 15 narių. 

tomi lietuviu liaudies motyvai. 
Stovykla be sporto, tai lyg ne j P* i r aktyviai f ją nersųungia 

rkla. Bus sportuojama mažo-^ Kongrese bus keliamas k stovy i 
mis grupėmis, kad visi vaikai ga
lėtų smagiai sportuoti ir netei-
kėtų per ilgai efiėje laukti. Prašo
me stovyklautojus atsivežti turi
mus sporto įrankius: tinklinio bei 
krepšinio kamuolius, teniso rake
tes, šachmatus, meškeres ir stalo 
teniso sviedinukus. 

Artimesniam susipažinimui sa 
gamta, vaikams bus progos mie
goti palapinėse. Pramatyta išky-
k>s mažomis grupėmis, kur vaikai 
sau pasigamina užkandą prie 
laužo ir pasilieka palapinėse. Ta ip 
pat, bus keli ilgesni iškylavimo 
keliai apie Dainavą, kur stovyk
lautojams bus progos susipažinti 
su įvairiais medžiais bei augalms. 
Jau parūpinta Įvairi vaizdinė me
džiaga. Pačioje Dainavoje turėsi
me pastogę, kur vaikai galės rink
ti ir raikyti Įdomesnius radinius, 
kaip lapus, vorus, varles įYpan. 

Po šių užsiėmimų reikia ir ge
rai pavalgyti. Stovyklai tinkamą 
ir išbalansuotą dietą paruošė 
Michigano universiteto Maisto ga
minimo skyriaus konsultantė. 
Vienas pakeitimas — nebus "Kobl 
Afdf\: reiks gerti fik pieną, vai
sių sunką, limonadą ir gira. La-

Chie&gcs draugovė gausiau
sia, sąrašuose daugiau- kaip 

i 100 narių, o į susirinkimus at-
įeina 30-40. Yra buvę peaki su-
!sirmkimai: 1. valdybos rinki-; 
mar, 2. kandidatų vakaras, 3. j 
susikaupimo vakaras , 4. simpo-i 
ziumas — studentai ateitinin-i 

i 
,kai šiandieną, 5. Jonas Bagdo-I 
; nas — lietuviškųjų kolonijų atei 
jtis. Šalia to draugovė prisidėjo 
prie bendrų at-kų Kūčių, daly
vavo Chicagos Mardi Gras ir 
suruošė Velykų šokius ir susi
kaupimo savaitgalį, kurį prave
dė kun. dr. K. Trimakas ir kun. 
Jurgis Šarauskas. Edis Razma 
tvarko kandidatus, kurie iki šiol 
sušaukė tr is susirinkimus. Me
tinė šventė įvyks gegužės vidu
ryje. 

Clevelando draugovės narių 
sąrašuose y r a daugiau kaip 30 
narių, yra turėjusi tris susirin
kimus: 1. valdybos rinkimai, 2. 
P. Alšėriienė — tėvų vaikų san
tykiai, 3. ruošimasis literatūros 
vakarui ir rekolekcijoms. Ta
čiau jie tęsia tradiciją ir suruo
šė septintą l i teratūros vakarą. 
ku r dalyvavo poetas K. Bradtį-
nas . Kartu su skautais suruo
šė savaitgalines rekolekcijas, 
kurias pravedė kun. Juozas Ba-

girdas Underys ir Linda Nor-kai-
t'ytė susižiedavo. 

metų amžiaus. Stovykla ypatingai 
pritaikinta neorganizuotam lietu
viškam jaunimui. Registisącįjos 
"blankai bus paruošti gegužes galfe. 
Taip pat, ieškome vadovų ir vado
vių. ESaidižfiata? turi b6€;. rjttife}ft 
metą amžiaus ir mokėti teefpfrtų 
kalbą. Dėl tolimesnių mfortnajci-jti, 
prašoma kreiptis j Prisikėlirao Pa
rapijos raštinę — 1011 Collė£ė Št., 
Toronto, Ontario Itf&H 1A8 aržė 

i skambiati 41^533-0621 -V<:'Z 

: — Augame tik tada, kai pasi-
; švenčiame aukštesniam tikslui už 
' save. - - • ' 

Saint Exupery 

Perskaitę "Draugą", 

jį kitiems pas iskai ty t i 

r* 
duokite 
''- . :'• 

Rochesterio atėrtininkų sendraug:ų skyriaus vadovai. {Iš k.V: A. Sa-
oalfe, N. DėdmieŽė,. dr. V. Ledas, pirmininkas. B. čypienė ir dr. J. Dėdi
nas, moksleivių globėjas 

mmm 

klausi
mas,' 5 ai p' juos vėl rSadaryti dar
bingais atėTfirtinVaiš. Bui svarsto
mos tokios grafimvHės: 1. Steigti 
dar" vieną sąjungą: 2. Praplėsti 
Studentų sąjungos' ribas, kurios 
apimtų ir jau studijas baigusius 
jaunesnio amžiaus; 3. Palikti sen 
draugių sąjungos rėmuose, kaip 
atskirą skyrių: Klausimas gyvy-
btn'iai svarbus mūši? vėrįlai ir to
dėl su* visu* rimtumu turi būti 
svarstomas visuose skyriuose i t 
spaudoje. Kelios valandos skirtos 
štarn klausimui nagrinėti. Kon-
gfeso programoje bus tik nesma
gus pasimsrryrnas be rimtesnių į cevičius. Ateityje planuoja kas 
rezultatų, jei neatvažiuosime rim- antrą penktadienį surengti maf-
tai pesiruošę. j dos vakarus. Marius Laniaus-

« R O C ' H F S T F R I O ' ̂ as ^ v a r ^ ° kandidatus. Metme 
šventė bus balandžio 31 dfeną. SENDRAUGIŲ VEIKIUOS 

Balandžio 24 d. Rochesterio 
sendraugių skyriam susirinkime 
į nauja valdybą išrinkti: dr. VI. 
Lelis, Birutė Čypienė. Br. Krokys 
ir A. Sabalis. Moksleivių globė
jas yra dr. J. Dėdinas. 

I Ateitininku kongresą Cleve-
iandf atstovais išrinkti dr. J. Dė-
dr-nas ir Br. Kmkvs'. Susirinkime 
aptarti kiti einamieji reikalai: Au-

Detroito draugovės sąrašuo
se yra apie 25 nariai . Sušaukti 
4 susirinkimai.: 1. valdybos rin 
kimai, 2. kun. Antano Paškaus [ 
paskaita, 3. Pokalbis apie* pa-1 

baltiečių santykius (prelegen-1 
t a s latvis neatvyko) . 4. L. Sa- j 

kų rinkimas ruošiamam kongre>j 
su i, šeimos šventė ir kt.. Su si rin 
kimą pravedė prof. dr. A. Klimas. | 

Pagerbkime mūsų 

MOTINAS 
gungdami jas į šį 

-

specialų 

šv . Mišių devindienį! 

MOTINŲ DIENOS N0VENA — baU 30 - geg. 8 d, d. 
MrlRII(WŲ VIBfraOLT!K) KOPLYČIOJ 

te Berena, } Vihnana Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo o* 
Nepalianjamos Pagalboj' švč- Dievo Motiaą Mąifjįąv bes cefebruo-
jama už mūsų motinas, pamotes?; tinšvės, močiutes ir žmonas, 
gyvas i* nurysiąs. ' ' '*• į " f •' * -* -

*.--i/ ~ ?' *.:*> T r > ; - « ^ , ^ % "~* "T^ •. ;%,'• " ^ }į 
ReflcSdamas/a deldngumf už motinos meile ir pasiaukojimą, gmigls 

Ją J šv. Mišių noveną. 

Motinos vardas .— gyv&fTB&nai 

Novenai aukoju 

Vardas, pavarde .— 
Adresą* ,— 

Mariau Fsrtfcers, 8$S8 S. Ofconrs, CMeatįo, MJ W829 

? - * = * ; • ' * » 

X>*>Ą 

-- • 

&. 

GALAXY TOURS and TRAVEL, WC. 
U I Linden Street, Wellesly, Mass. 02181 

Tel, ( 6 H ) 237-5502 

VIENOS SAVAITES KELIONES 1 LIETUVA 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES \i 
LIETUVA — AUSTRIJA — 

BAVARII4, VOKIETIJA — RŪSIJI 
VBLNHJS 

Vienos savaites keUonfe | Lietuvą — 6 naktys Vilniuje, 1 A S M 
Balandžio 14 — Balandžio 21 $799 Rogsejo 16 — Rugsėjo 2$ ^ 
Gegužės 5 — Gegužes 12 .... $829 Rugsėjo 27 — Spalio 4 .. 
GsgtfiSs 12 — Gegužes 19 .... $829 Spalio 6 — SpaBo 13 .... . 

Dviejų savaičių keliones į Lietuvą, Austriją h- Bavariją, V«kist4| \ 
— 6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys M i k l i 

Gegužes 20 — Birželio 3 .... $1079 Liepos 7 — Liepos 21 _*... 
Birželio 16 — Birželio 30 .... $1199 Liepos 14 — Liepos 28 ........ 

Rugpiūčio 11 — Rugpiūčio 25 $Mtt I 
Dėl dmigian mformacijų apie šias keliones | Lietuvą prašome 1 
kreiptis telefonu — :,h-.# 

SCAMBINTI "COLLECTr 
ELEONORA GREGA1TIS 
EUROPA TOURS 

URS. L TAMOŠAITIS 

ANN PAULIKAS 

ANTHONY VAiMA 

m** 1 

- Detroit, MIch. 313—«54H* 
. Ctevttond, OMs 2M m m 
. West Cosst, 2 tS4K- tm 

Chkago, m, 3I2-58I-ąOM 

BOani, Fla. 

:-^4 ?ZSk-&rj &*<%-&-gi-v^iį: • r*--^įJUT»į?^!?#» 

i 

LAIKAS. 1977 metais 
Premjera — geg. 7 d. 8 vai. vak. (šeštadieni) 
fcrrtras spektakfis — geg. 8 d. 3 vai. 

popiet (sekmadieni) 
VIETA: Marijos Aukštesniosios Mokyklos 

AndUonįsįs. S 7 %1 Se CaJiJomia K**mx 
p?ekvbcje; tStl W « t m* S t . 

&AįfA tSr. 8-. Į. 5. *^t 

s 

I 
LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS D A I N A V A 

'-r-s J a t o - * - šsia ?-M-s ta I . : : - • ; - • " 

į " fc'fism — ZITOS KEVALAITYTĖS - \TSOCKEE3fftS 
Hekoneijos — AJDOS KORSAKATTfts - SUTKU\TEN*S 
ApAvietimas — ^I\"ILfcS NUMGAlDATTf® 
Baleto cssneogmftja. — JAUNUČIO PUOD2TCNO Ir vTOUKVOS '** 

Bilietai 
Tol — PR8-458§ 

I 
mm I 

ALOYZO JURGUcIO dviefu vefksmf si prologu ir 

KŪLGRINDA 
— AloyMf 

• • • k 

Libretą? — Niblif l«akstH 
f t ^ l 

SOIJSTAt: BAUSTAS: 
Margarita Momkienė Violeta SarosaJte Ir m 
Audronė Simonaitytė-Gaiaunienė PnodSono baleto stwlljwr fchejtį 
Ivoma MastieB* 
Valentinas Lter«2las 

ŽQP£OO $EE€TO ATUKftjAi m AmėMBUo cat>tM 
ORiSESmA3 • "• -

http://RaXt.im.ore
file:///TSOCKEE3f
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Ne poilsiui ir ramybei, 

BET IŠMĄSTYTAI VEIKLAI 
baigiasi veiklos laikotarpis. A- rie yra tokiu nepatogiu metu, 

tekia pertrauka. Paskubomis pa- kai kasmet dalis jaunimo yra 
vasariui artėjant, tiesiog lekia- stovyklose, dalis jo dirba įstaigo-
ma, šuoliuojama kaip nors už- se ar dirbtuvėse, o vyresnieji yra 
baigti veiklos laikotarpi, net mi- atostogose arba jau nepajėgūs vi-
nąht kitiems ant kulnų, net ne- sur keliauti. 
Žiūrint, kad jau sunku spėti vi- Ateitininkai savo kongresą 
su? gerus ir ne taip gerus kultūri- apspręs patys, nes tai jų šventė 
nias pasižmonėjimus aplankyti, ir jų jubiliejus, nors tai liečia ir 
Tąsi rodo gal ne tiek norą viską dalį Lietuvos istorijos. Pavergtų-
at|kti, kiek parodyti organizaci- jų tautų savaitę ir paradus turės 
jofį meninio vieneto, grupės gy- apspręsti organizacijos su savo 
valingumą. Norima atiduoti iš- nariais, kurie turės būti poilsiau-
eivijos sąlygose galimą kultūri- jančių, stovyklaujančių ar dir-
nę- duoklę sau patiems ir tautai, bančių savo narių atstovai. Svar-

jNet vasarai artinantis, rūpina- bu tik vieninga tautinė demons-
masi, kad ir tuo metu nebūtų tracija, rodanti, kad kovojama 
praleista veltui laiko, kurį būtų ne tarp savęs, bet už pavergtą 
galima panaudoti studijoms, sto- tautą, kuri negali laisvės troški-
vykloms, susibūrimams, organi- mų pareikšti. Organizacinės ini-
zaeiniams persiorganizavimams, ciatyvos turės imtis ir už pasise-
•didesnėms šventėms ar kongre- kimą atsakyti politinės organiza-
s&vas. Rūpinamasi net ir tuo, kad rijos ir politiniai vienetai, nes tai 
būtų tinkamai reprezentuojami jų tiesioginės veiklos tikslas - po-
pavergtos tautos reikalai įvairio- litinėmis priemonėmis žadinti 
Se politinėse apraiškose, politi- pavergtųjų viltis, 
niuose sprendimuose, vadina- ^ 
mam pavergtųjų tautų parade. 
•ir vėl ne veltui rūpinamės, nes 
itai tautinės gyvybės apraiška, tai 
-priemonės, padedančios tautinę 
gyvybę sustiprinti. 

Vienas pensininkas, siūlyda
mas, kaip panaudoti vasaros lai
kotarpį asmeniškai ir organiza- į t t į . * , £ tuo'pačfu aSsTaia-
cmm požiūriu, net daro išvadą: m y b e i r a t i t r ū k i m a s n u 0 k a s d i e . 
•Vasara ir senatvė nėra poilsiui n o s y r a j ė g u a t g a v i m a S j kad ju 
ir ramybei, bet gilesniam susi- ^ ^ n e t i k kasdįenybei, bet 
mąstymui ir išmąstytai veiklai". i r v e i k ] a i s a v o s r i t y j e a p m ą s t y t i . 
Jo pasiūlymas teisingas, nes jis D a r b a i n e t u r i b ū t - t i k ^]imaLS 

SOVIETINIS DARBO ŽMOGUS 
Komunistų partija iš darbo žmogaus daug reikalauuja, bet mažai jam duoda 

GEDIMIN AS GALVA 

i Rimties valandėlei 

Iš anksto verta pagalvoti ir a-
pie poilsį bei ramybę, nes yra bū
tina sveikatai, atsigavimui, pasi-
pildymui. Kasdienybės rutina iš
semia ne tik fizines, bet ir dvasi
nes jėgas. Poilsis reikalingas 
kiekvienam, nors ne kiekvienas 

turi daug laiko ir daug dirba sa- iš namų, bet susitelkimas prie 
vo aplinkoje ir j a v o sąlygose. w a r b i ų J - ų siekimų, būtinų tautai 
Jis turi teisę tai siūlyti ir kitiems, vergijoje ir išeivijai išsisklaidy-
Kūne jau yra pensininkai. Dėme- ^ T a i i r y r a a t o s t o g o S ) a t g a i v a > 
sm turi imti ir vyKStą poilsio, ke- nau]os energijos sukaupimas, 
homs savaitėms palikę kasdieny- ž m o g u s n e m a š i n a _ j a m r e i . 
bę ir darbus. Tiek pensininkai, k i a ne tik remontų, bet ir kraujo 
tiek atostogaujantieji gali rasti cirkuliacijos pagerinimo, 
sąlygų ir priemonių veiklai, juo- j ^ j ^ j m e t i n į v e i k l o s b a . 
Da rasti laiko isimąstyti į tai, kas l a n s ą > d a ž n a i p r i e š a t o s t o g a s ga_ 
nebuvo tinkamai atlikta, kad iš- 1} s k a i č i u o t i n e t i e k rezultatus, 
mąstytas ir-tikroviŠJcas priemo- kiek sukeltą nuovargį^ net nuo-
nes padėtų pritaikyti ateinančių hoduli m r e n g i n i u perkrovimo 
metų lietuvisKoje veudoje. O kad i r j ų nederinimo prie turimų są-
yerkla buu* naši, rėkia jai ne tik lygų_ L i e t u v 5 u gyvenvietė su di-
radepmo, bet ir susimąstymo. d e l i u s k a i č i u m i g a H p a k e i t i 

didesnį veiklos ir darbu krūvį, 
- Dar nesunKu pasakyti, kaip tu- ^ t o n e g a l i ^ ^ m a ž e s n i 

retų būti pravedamos jaunimo sambūriai 
stovyklos, organizacijų susibūri
mai ar studijų dienos, kai joms 
tik rengiamasi. Bet stovyklos ir 
studijos planuojamos iš anksto 
—- jau dabar numatytos progra
mos, laikas, vieta, paskaitininkų 
ar vadovų dalis. Tik oro sąlygų, 
netikėtų kliūčių taip anksti nu
matyti negalima. Tada reikia tai
kytis prie gamtinių išdaigų taip, 
kaip yra. ir daryti tik tai, kas 
.galima. Jei jaunimo ar vyresnių 
jų organizacijų skaičius 
mažesnis būtų lengviau .paskirs
tyti laiką, kad jo dar liktų pra
mogoms ar pasirodymams mies
tuose. Dabar gi tiek yra stovykli-
mų grupių. — nuo mažiausių 
Iki vyriausių, — kad vasaros lai
kas darosi pertrumpas net pasku
bomis viskam atlikti. 

Čia kaip tik vasarą pasitaiko 
vergtųjų savaitė. Vasara vyks

ta ir kultūriniai subuvimai ar 
Moirgresai. Gal jie ne visus api-

Tačiau tiek didesniuose, tiek 
mažesniuose susibūrimuose daž
nai pertempiami patriotiniai 
jausmai ir noras dalyvauti bent 
didesniuose renginiuose. O juk 
būtų nesunku suderinti, kad ne
susikrautų parengimai po kelis 
kiekvieną šeštadienį ir sekma
dienį. Čia jaunimas nepajėgia eiti 
dėl pinigų stokos, o vyresnieji dėl 
besibaigiančio pajėgumo. Skel-

būtii b * a m a s parengimų kalendorius, 
kurį bent organizacijų veiklos 
planuotojai turėtų paskaityti ir 
savo renginius derinti prie kitų. 
Visos lietuviškos organizacijos 
nori gyvuoti, visos, kurios gy
vuoja, dar nori pasireikšti, bet 
visos turi teisę būti pagerbtos ir 
kitų organizacijų. Ypač reikia 
daugiau pamąstyti apie tikras 
programas, o ne tik apie kugelį 
su kopūstais. 

Komunistų partija rikiuoja 
daugelį šalutinių organizacijų, 
kurioms patikėti atskiri uždavi
niai. Profesinės sąjungos yra vie-« 
na tokių organizacijų, XXV par
tijos suvažiavime ryškiai aptarti 
jų uždaviniai: rūpintis gamyba, 
panaudoti gamybinius išteklius, 
kelti darbo nažumą, skatinti 
lenktyniavimą, gamybos veiks
mingumą ir kokybę. Jų antraeilė 
pareiga ginti darbo žmonių tei
ses, spręsti socialinius ir buiti
nius reikalus. 

Komunistų partija paskelbė Šū
kį: viskas žmogui, viskas žmogaus 
vardan, bet darbo žmogus pri
verstas tenkintis tik nuotrupomis, 
kurias numeta. Sovietinis darbi
ninkas tegauna tik mažą dalį 
partijos vadovybės grobio. Iš tik
ro minėtas šūkis turėtų skambė
ti: viskas valstybės galybei, jos 
apginklavimui, partijos vadovy-

!bės prabangai, o likutis darbo 
j žmogui. 

Profesinės sąjungos vadinamos 
demokratine organizacija, bet jo
je nieko nėra demokratiško, nes 
neturi teisės savaimingai veikti ir 
net darbininkų teisių ginti. Pro
fesinės sąjungos negali geresnių 
darbo sąlygų reikalauti, nors jos 
daug kur labai blogos, jos negali 
streikuoti, didesnio darbo atlygi
nimo reikalauti. Jos telieka įran
kiu kuo daugiau išspausti darbi
ninkų prakaito, reikalauti darbo 
našumo, lenktyniavimo, gamy
bos veiksmingumo ir geresnės ga
minių kokybės. Komunistinis 
valstybinis kapitalizmas dar la
biau išnaudoja darbininkus už 
privatinius kapitalistus, kurie yra 
priversti daryti nuolaidas vaka
rietiškoms darbininkų profesi
nėms sąjungoms. Sovietuose dar
bininkai turi paklusti partijai, jei 
jie nenori sulaukti sankcijų — 
partijos drausminimo priemo
nių. Komunistų partija tampa 
darbininkų drausmintoja, bet ne 
jų reikalų gynėja. -

Rikiuotojo balsas 
Kovo 21 d. profesinių sąjun

gų XVI suvažiavime L. L Brež
nevas ilgai graudeno, jas vadi
no socialistine demokratine orga
nizacija, nors ir be balso, mo
kykla gyventi ir dirbti, skatino jų 
veiklumą, darbo entuziazmą, 
iniciatyvą, ragino lenktyniauti 
gamyboje, būti veiksmingais ir 
aptarė jų pobūdį: "Partija laiko 
profsąjungas galinga jėga, suge
bančia tikroviškai skatinti darbo 
drausmę visuose gamybos baruor 
se, atsakomybę ir sąmoningumo 
ugdymą". 

Jis tęsė: Ar galima pasakyti, kad 
mūsų šalyje visur darbo sąlygos 
geros? Deja, ne. Būna taip, kad 

administracija ir profesinės są
jungos nemato rimtų trukumų, 
priemones darbo sąlygoms ir sau
gumo technikai gerinti laiko kaž
kokiu antraeiliu dalyku, nepa
garbiai žiūrima į kolektyvinėse 
sutartyse įrašytų įsipareigojimų 
vykdymą... Reikės daug ką nu
veikti, kad pagerintume visuome
ninį maitinimą ir buities tarny
bą įmonėse. Šiais, beje, ir visais 

jie daro įvairiais būdais. 
Vadovų piktnaudžiavimas 

KRISTUS MUS VEDA Į DIEVO 
IR ŽMOGAUS PASLAPTĮ 

Kristus, visuomet Kristus yra I mą, visur esanti ir visa virši-
tas spinduliuojantis centras, apie jantį, transcendentinį Dievą, 
kurį telkiasi mūsų mintys, ku- Dievą, į kuri mes galime kreip-

Minėtas autorius straipsnyje ris įkvepia mūsų maldą, kuris tis, vadindami jį kimiausiu ir 
Plečiant demokratinimo raidą: mus įpareigoja ir, kaip neges- šeimyniškiausiu vardu. Kai jŪ3 

tantis švyturys, veda į tikslą. Į meldžiatės, moko mus Kristus, gamyboje" (11 p.) skundžiasi: 
"Daugelyje darbo žmonių ga
mybinės veiklos ir buities sferų 
dar neveiksmingai panaudojami. 

» , . . . ' . •" i .. - j :ne gyvenime^ 
demoKratmiai pradai, pasigenda
ma gero jų organizavimo, blan
kūs pasiekiami rezultatai. Sunkiai 
sekasi mums užčiuopti pačius 

T, . . . . . . . . . v sakykite: "Tėve mūsų, kuris esi Ką tai reiškia kiekvienam is , • . „ .__ " v - * . ,. . . . u . .danguje' (Mt. 6.9). mūsų kasdieniniame, praktima-
Knstus savo: 

kitais klausimais, liečiančiaisžmo- \ efektyviausius kovos būdus su ne
gu jo darbovietėje, profsąjungų! saikingu alkoholio vartojimu. Va-
komitetai turi būti reiklesni, ko-
vingesni". 

Apie žmogaus medžiaginio ir 
kultūrinio lygio kėlimą pasitenkin
ta keliais pasigyrimais, kad iš 113 
mil. profesinių sąjungų narių, 
numatyta pagerinti 31 miL as
menų pinigines pajamas. Kiek 
toli sieks tas pagerinimas, parti
jos generalinis sekretorius nuty
lėjo 

Padėtis ak. Lietuvoje 
Beveik visi dirbantys ok. Lie

tuvoje priklauso profesinėms są
jungoms. 9&;l proc. dirbančiųjų 
dalyvauja vadinamame sociali
niame lenktyniavime. Skaičiai 
milžiniški, bet profesinių sąjun
gų įtaka yrą menka. K. Macke
vičius, profesinių sąjungų tary
bos pirmininkas, atvirai aptaria 
apgailėtina darbo žmonių padė
tį ok. Lietuvoje ("Komunistas", 
Nr. 1, 1977 mylO psl): "Tačiau 
ne visur administracija ir prof
sąjunginės - organizacijos nukrei
pia reikiama. linkme demokrati
zavimo Taidą gamyboje, neretai 

s, vengia 
darbo kolektyvų . visuomeninių 
institutų dalyvavimo, sprendžiant 
opiausias problemas ir uždavi
nius. Mūsų respublikoje buvo ne
maža atvejų, kada buvo bando
ma apeiti butų skirstymo nuo
status, gyvenamuosius namus pa
skelbiant bendrabučiais. Tik gi
liai įsišaknijusia administravimo 
praktika galima paaiškinti tokį 
negatyvų reiškinį, kai tik apie 
13 proc. nusižengimų perduoda
ma svarstyki draugiškiems teis
mams. Kelia mums kai kurį ne
rimą, kad dar gana dažnai ad
ministracija bando nutraukti dar
bo sutartis, nesusiderinusi su 
profsąjungų komitetais. Apie 60 
proc visų teisinių pareiškimų 
sudaro darbo sutarties nutrauki
mo, darbo apsaugos, užmokes
čio ir gyvenamojo ploto klausi
mai. Vadinasi, šiose srityse esama 
daugiausia pažeidimų ir nėtvar-! j^g? 
kos". 

Aiškiau tarus, komunistų par
tijos valdžia ne tik daro nusikaiti
mus, bet net juos ir slepia. O tai 

dovai kartais net pažeisdami įsta
tymus, dar piktnaudžiauja virš
valandžiais, ne visur gamybos 
organizatoriai ir visuomeninės 
organizacijos deramai vertina 
kryptingą kultūrinį darbą, jo ma
terialinės bazės ir kadrų vaidme
nį, per daug pasikliauja adminis- j žemę. 
traciniais sprendimais". 

Tai nuostabus mokslas apie 
mokslo šviesa ir vidinio veiki- Dievą, kuriuo žmonija galės am
ino jėga mus veda dviguba : Ž I n a i maitintis, niekuomet nepa-
kryptimi: vertikaline ir nori- j sisotindama. Vieną kartą at-
zcntaline. Tai yra, mus veda' radusi šio mokslo neišsemiamas 
į Dievo paslaptį ir j žmogaus \ gelmes ir patyrusi jo vidinę pa-
paslaptį. Žmogaus paslaptis.; laimą, žmonija niekuomet nega-
tiesa, yra be galo mažesnė už l e s J° palikti. Visi, nors ir gra-
Dievo paslaptį, bet ir žmogaus žiausi. žmogiškosios filosofijos 
paslaptis yra neišsemiama. | žodžiai apie ''nežinomąjį Dievą" 

Autorius daug kur pasimeta. 
Jis kalba apie demokratinius pra
dus, kai Sovietuose vyrauja prole
tariato diktatūra. Skundžiasi va
dovais, pažeidžiančiais įstatymus, 
komunistų partija juos skiria ir 
jų veiklą prižiūri. Čia jau susidu
riame ne su kuriais vadovais, jų 
veikla, bet su komunistinės sant
varkos nesklandumais, kurie už
gožia ir partijos tvarkomas profe
sines sąjungas. 

Atviras prisipažinimas 
Apie gaminių kokybe jis taria 

(12 p.): "'Darbo našumui ir ko
kybei, psichologiniam nusiteiki
mui ir sveikatai betarpišką povei
kį turi triukšmas, vibracija, pa
talpų dulkėtumas. uždujinimas, 
per aukšta ar per žema tempera
tūra, blogas apšvietimas, — iš vi
so kenksmingos gamybinės sąly
gos". 

Negeresnėje padėtyje yra ir 
lenktyniavimas (13 p.): "Do
centas Juozas Racalevičius pa
teikė duomenis apie socialistini 

Taigi Kristaus mokslas, j o ; ^ tiktai švebeldžiavimas, pa-
Evangelija mums atveria dui^'S"1113 s u D i e v < > T ė v o tikrove, 
langus: vieną į dangų, kitą — kurią mums atskleidžia Jėzus 

Kristus. Nepasiduodami abejo
nėm ir baimei, tepasako filoso
fai, ar galėtų būti kas nors to-Dieviškoje Kristaus mokyklo

je mes pasisaviname nepaprastą' b u l e s n i o k a s n o r s l a b i a u s t i . 
mokslą, nuostabią išmintį ir die
višką apreiškimą, kuris mums 
atskleidžia beribį ir neišsako-

lenktyniavimą kai kuriose įmonė
se. Išryškėja, kad vietomis dar 
trūksta konkretaus darbo, organi
zuojant lenktyniavimą, ne visuo
met būna pakankamai viešumo, 
kartais netinka kriterijai nugalė
tojui nustatyti. Darbo žmonės per 
mažai informuojami apie jų da
lyvavimo lenktynėse išdavas. 
Nepakankamai dirba inžinieri
nės, ekonominės tarnybos, išryš-
kindamos gamybos galimybes. In
žinerijos — technikos darbuoto
jai asmeniškai dar neveikliai da
lyvauja socialistiniame lenktynia-

prinančio ir pakeliančio žmo
gaus protui ir širdžiai už šią 
visuotinės Dievo tėvynės teolo-
gija.-

Nenorime čia nuvertinti įvai
riom religijom ir žmogiškosios 
išminties mokyklom priklausan
čių poetų ir mistikų pastangas. 
Didelio dėmesio yra vertas ir 
tas žmogaus širdies vaitojimas, 
kuris ypač mūsų moderniaisiais 
laikais dažnai lydi giliausią mei
lės ir kančios patirtį. Bet nie
kuomet neįstengsime pakanka
mai atsidėkoti mūsų dieviška
jam Mokytojui Jėzui Kristui už 
jo išmokytą '"Tėve mūsų" mal
dą, su kuria lūpose ir širdyse 
mes drąsiai ir nenuilstamai 
vykdome didžiausiąjį, dvigubą vime . 

Profesinės sąjungos dar mažai I 
rūpinasi darbo žmonėmis ir d ė l ; D i e v o i r žmonių meilės įsaky-
ypatingų kliūčių nepajėgia įsi- į m%- įsakymą, kuris kaip sako 
jungti į varžybas dėl darbo na-į Kristus, savyje suima visą įs 
šumo. gaminių kokybės, gami
nių našumo, nors komunistų 
partija paskelbė daug pirmūnų. 

Vakarų Vokietijos fabrikai vis labiau modernizuojami 

tatymą ir visas pranašystes, 
(plg. Mt. 22, 37). 

Nuo Dievo Tėvo teologijos 
yra nesunku pereiti prie žmo
gaus teologijos. Kristus mus 
rnoko kiekviename žmogaus 
skausme įžvelgti neišsemiamą 
žmogaus paslaptį. Kiekvienas 
kenčiantis ir pažemintas žmo
gus yra vertas ne paniekos, 
bet pagarbos ir meilės — aukš
tesnės, religinės meilės, (plg 
Mt. 25, 35). 

Jokia kultūrinė ar socialinė 
pažanga, net ant aukščiausios 
rakopos pakilusi, neįstengia 
nurodyti pagrindo, dėl ko mes 
turėtume mylėti žmogų dėl jo 
paties. Tikrąjį gilios, ištvermin
gos, visuotinės žmonių meilės 
pagrindą mum nurodo tiktai 
Kristus, pasakydamas, kas yra 
žmogus. Kzl. 

Nekalbame apie knygą ir 
ma, ne visiems jie turi tą pačią bendVai spaudą, kurtos reikia ir 
Keiksme, bet negalima norėti, poilsio laikotarpy. Tačiau orga-
kad visur dalyvautų tik jauni- nizuotoji visuomenės dalis, ypač 
mas, kaip klaidinga manyti, kad organizacijų ir institucijų vadai 
visur turi dalyvauti ir senieji, turi vasarą ieškoti ne tiek poil-
Ateitininkų kongresu rūpinasi sio ir ramybės, kiek progų pa
tik ateitininkai — jaunieji, vidų- mąstyti apie Jkslingesnę veiklą, 
rinioji ir vyriausioji kartos, bet našesnius darbus, planingesnį 
juo nesirūpina kitos organizaci- laiko pasiskirstymą, kad išeivija 
jos, nebent kas kviestas dalyvau- vieningai augintų naujus darbi-
ti svečio teisėmis. Tas pat yra ir ninkus tautos dabartiniams sie-
su pavergtųjų tautų paradais, ku- kimams. Pr. Gr. 

GREIČIO VARŽYBOS 

į Kas greitesnis ? Balandis ar 
elektra? Koks čia gali būti klau
simas? Truputj kantrybės. 

Mat, Jugoslavijoje buvo su
rengtos varžybos, kuriose daly
vavo automobilis, pašto balan
džiai, elektrinis telegrafas ir te
lefonas. Buvo duotas uždavinys: 
kaip galima greičiau pristatyti 
telegramą iš Zagrebo į Liubliną. 
Firma atkeliavo telegrama, ku
rią vežė automobilininkas. Lai-

kas — viena valanda 32 minu
tės. Antra atėjo telegrama, ku
rią nešė balandis. Jo laikas — 
dvi valandos 49 minutės. Po mi
nutės atėjo ir telegrama, pasiųs
ta telegrafu, o dar po trijų va
landų ta, kuri buvo perduota 
telefonu. jm 
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Naujos salos 

Iš anksto buvome numatę pamatyti tiktai niįk 
salas, ir tai tik sustojant labai trumpam taikai, be 
nakvynės, nes visos Ramiojo vandenyno salos viena \ 
kitą labai panašios. Sidnėjuje, užsisakydami kelio
nių agentūroje kelionę j Havajus, turėjome labsi pagal
voti, kokią oro liniją pasirinkti ir kada. skristi Ta
čiau didelio pasirinkimo nebuvo, nes Quantas oro lini
jos skridimai visi buvo jau išparduoti, beliko tik Afcr 
Pacific lėktuvu kelionė. Si oro linija priklausė Quan-
tas kompanijai, bet lėktuvai nedideli, tik po 80 keleivfti. 
Onytė labai nenorėjo skristi per vandenyną tokiu ma
žu ir ne tokiu patogiu lėktuvu, bet kitos išeitie* 
liko ir turėjome sutikti su esamomis sąlygomis. 

Kaip nustebome, kai Air Pacific lėktuvas pasi
rodė visai ne toks jau mažas ir visai patogus, o pa
tarnavimo atžvilgiu net geresnis, kaip kitos didelės 
oro linijos. Bet pakeliui teko pergyventi, jei ae baimę, 
tai bent bauginantį nuotykį. Grįždamas iš prausyklos, 
staiga pajutau lėktuvą smunkant žemyn ir turėjau 

«^M*ST£SUSTi£i ***** * artimesrJ?*! *ŠSF " 5 2L2 -
rodo moteris. siekęs savo vietą, atsisėdau, u- lėktuvas vėl išsitiesė, 

Sag 1 Kapitonas pranešė, jog mm patekome į ore fluyssl. 

Nespėjome pasiimti mums paduotus permatomos plas
tikos puodelius su vaisių sunka, kaip vėl oro duobė 
iškrėtė pokštą. Buvau pakilęs iš savo vietos, o tuo me
tu rankoje laikiau puodelį su sunka. Kažkokia jėga 
iškėlė mano dešinę ranką su puodeliu į viršų, tarytum I Kaledonijos. Kapitonas Cook davė saloms dabartinį 

tinės, aerodrome. Naujųjų Hebridų salos yra bendra 
arsglų ir prancūzų kondominija, kurią sudaro apie 70 
vulkaninių salų, maždaug 500 mylių į vakarus nuo 
Fidji ir 250 mylių į šiaurės vakarus nuo Naujosios 

erdvių dievaitis norėjo pakelti tostą jo garbei... Lai
mei, vaisių sunka neišsiliejo ir viskas baigėsi tiktai 
linksmu išsigandimu. 

Buvau labai patenkintas, kai kapitonas pranešė, 
kad lėktuvas nusileis vienai valandai Honiara aerodro
me, kuris yra Solomono salų to pat vardo sostinėje. 
Netikėtai ir neplanavus teko pabūti Solomono salose. 
Salas sudaro grandinė vulkaninės kilmės salų ir sale
lių, prasidedančių apie 300 mylių į rytus nuo Naujo-

varda, bet pirmieji europiečiai jose pradėjo kurtis tik 
apie 1800 metus. Nuo 1887 metų anglai kartu su 
prancūzais sutarė salas valdyti per savo jūrines įstai
gas. Vėliau sudaryta bendra šių dviejų valstybių kon
dominija administruoti šias salas, o 1922 m. sutartis 
ratifikuota ir iki šiol galioja. 

Nepriklausomoje Ficlji 
Vakare lėktuvas nusileido Nandi aerodrome, Vi-

ti Levu saloje, kuri yra didžiausia šio salyno ploto 
Šios Gvinėjos. Didžiausia šios grupės sala yra garsi atžvilgiu. Fidji salyną sudaro net 841 salos, bet dvi 
Guadalkanalo sala, iŠ kurios amerikiečiai II pasauli- į s a i o s didžiausios - Viti Levu ir Varme Levu Fidji 
Cio karo metu buvo pradėję kontrofenzyvą ir sėk- s o s t i n ė v r a S u v a pietinėje Viti Levu salos dalvje, su 
mingai tęsė karą Pacifiko vandenyne iki pergalės. So 
k>monO salos įeina į Melanezijos sritį. Nuo 1976 me
tų sausio 1 dienos salos tvarkosi viduje savarankiškai. 
tačiau dar tebepriklauso Britanijai. Nepriklausomybė 
Salų gyventojams pažadėta suteikti 1977 metais. 

Išlipome kartu su kitais keleiviais pasidairyti ir 

apie 55.000 gyventojų. Daugama salų yr avu'kaninės 
kilmės, su aukštokais kalnais, kurių aukščiausia viršū
nė yra Viktorijos kalnas Viti Levu saloje. (4,300 pė
dų). Klimatas tuoj mūsų pajustas — karšta ir tvan
ku, kaip ir Solomono bei Naujų Hebridų salose. 

Fidji salas atrado olandų jūrininkas Tasmanas 
padarėme kelias nuotraukas. Tačiau nei į stoties pa- 1643 metais ir tik po 130 metų jas aplankė kpt. 
Statą, nei į toliau esantį Honiara miestą nevykome,; Cock. Ilgą laiką sales buvo garsios kaip žmogėdrų 
n«S lėktuvas sustojo tik kuro pasipildyti ir kai kurių! gyvenamos. Po ilg^ tarpgentinių karų Fidji gyventojai 
keleivių išsodinti. Be to. iš karto pamatėme, kad sala [ buvo Tonga salos vado užkariauti, kol britai pasi-
beveik tokia pat, kaip ir Tahiti. gal kiek žemesniais siūlė salas administruoti. Po poros metų (1876) buvo 
kalnam ir labiau miškais apaugusi, o žmonės kiek isteigta vietinė vyriausybė ir tik po II pasaulinio ka-
skirtingi, vargingesnį ir basi. Didoka jų grupė po di- į ro salų gyventojai gavo nepriklausomybę, įstodami 
deliu pavėsingu medžiu iš tolo stebėjo nusileidusį lėk-j į britų Commonwealthą. pasidarydami ir Jungtinių 
tuvą ir keleivius. Į Tautų nariu. Gyventojų 50 proc. sudaro indai, baltų-

Skrendant toliau, dangus ėmė niauktis, o nusilei-! jų ir kitų rasių vos 8 proc., o likusieji yra vietos 
dus Naujųjų Hebridų salose, smarkus lietus neleido. gyventojai fidjiečiai. 
M i išlipti, asi fotografuotis. Buvome V uos, saių ges- j (Bus daugiau) 
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CLEVELANDO 
ŽINIOS 

NAUJA BALFO SKYRIAUS 
VALDYBA 

Balandžio 3 d. {vykusiame Bal-
fo Clevelando 145 sk. susirinki
me buvo išrinkta nauja valdyba. 
kuri pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Vaclovas Steponavičius, viepi rm. 
V. Jokūbaitis ir K Gaižutis, sekr. 
A. Puškornitė. ižd. O. Jokūbai-
tienė ir nariai A. Karsokas ir A. 
Styra. Revizijos kora»si?ori išrink
ti: St. Astrauskas. VI. 2yvas ir Ed. 
otepas. 

Susirinkime dalyvavo daug 
ĮĮalfo ųaiių ir bendrai besirūpi- į Subatis 
nančių lietuvių bendrąja šalpa. 
Valdyba padarė išsamius praneši
mus, iš kurių paaiškėjo, kad ru
dens vajuje surinkta 5.035 dol. 
Clevelandas gali džiaugtis ir di
džiuotis, turėdamas savo Balfo 
skyriuje Oną Jokubaitienę, kuri 
yra ir Balfo generalinė sekretorė. 
ji ir visa valdyba, vadovaujama 
V. Steponavičiaus, įdėjo daug 
pastangų, kad piniginis vajus pa
sisektų. 

LB Brocktono auyl. valdyba. Sėdi (iš kaires): Stasė Jančauskieaė, 
pirm. Juozas Rentelis, Liuda Šukienė. Stovi: Vida Žiedefieaė ir Mikas 

Nuotr. J. Renteiio 

ANGLAI IEŠKO NAFTOS 

Po penkerių metų tyrinėjimo 
»ABgA*joje į*adėte statyti povan
deninį laivą iŠ plastmasės, kuris 
ateities jūrininkystėje žada su- j 
vaidinti svarbų vaidmenį. Prie i 
statybos dirJaa 30 specialistų. 
Statyba ir to laivo bandymai 
prie Škotijos buvo laikomi pa
slaptyje. Baodymo objektas — 
7 metrų iigio povandeninis lai
vas su 3 žmonių komanda. Ka
dangi laivas nerūdija, jis gali 

rtaa?na*tti 3&-lį5 metų ilgiau, a^gu 
Laetaauis laivas. Jo pirmas už
davinys yra ieškoti naftas šalti
nių Šiaurės jūroje, š i s iš piast-
masės laivas kaiuuos apie pusę 
«Hlij»no doderįų. Ji stato Kibry-

; Moorsiriėje, kur Concera Vic-
kers stato povanac.unuis atomi
nius laivus. ( t ) 

C L A S S I F I E D G U I D E 
N O R I P I R K T I 

Norime pirkti bangatov.- su paja
mom. Pageidaujama pietvakariuose, 
už Kedzie AVC Pasiūiymos skambint 
iki 1 vai. tel. 77S-MS5,. po 6 vai. vak. 
77&2385. 

«SČKIXANEOČS^ 

E A L X S T A T E 

Parduodamas 4* botų medinis na
mas. S45;000. 0283 So. Kilpatrick 
Avenue. Kreiptis į 

Mr. D'Angelo, telef. 424-6599 
m - - ' • — • • n . . . . . . . - . . - - - . . — • i , 

Arti S8-o> ir Polaski savininkas 
parduoda liuksusinį 3 ar 4 miega
m ų mūr. namą. 1% vonios. Kerami-

oooooooooooe 'ooe-ooooooooooe j įBOS plytelių virtuvė ir vonia, 
TGKErtr; o»o vesintaiaa. Pilnas rūsys. 
2 maš. ga i-a tas Puikiam Btory. 

Skambint 7S->-8»58 

H»«- — 2»% 30% vigtaa me*Bl*t 
i i apdi-auil4 QUU usaie? ir a,va*uMO-
bHio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
S20SU West Htn Street 

Chicago. Illinois 
TeL — GA 4-8654 

aoooooooooooooooooaooooooc 

TENSYLVANIJOS 
ANGLIAKASIU LIETUVA" 

Šių metų trečioje vakaronėje, 
kurias rengia LB Clevelando apy 
linkės valdyba ir kultūrinių rei-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brcckton, Mass. 

LB APYLINKĖ MINĖS 35 M. 
SUKAKTĮ 

Per ketvirtį šimtmečio LB 
atlikti darbai ir nuopelnai yra 

Solistei akompaauos pianistas 
Saulius Cibas. 

Po meninės dalies vakarienė 
ir šokiai, kuriems gros geras 
orkestras. 

Visus Brocktono, Bostono ir 
apylinkių lietuvius maloniai 

Brocktono LB apyl. valdyba 
25 m. iškilmingą minėjimą ruo-

kalų vadovas Viktoras Mariūnas, šia gegužės 7 d. 8:30 vai. vak. i 
įvyko balandžio 21 d. mažojoje National Gafe salėje, 666 K.] 

dideli. Minėdami jos sidabrinę k v i e & a rengėjai šioje šventėje 
sukaktį, kelkime LB idėją, kad dalyvauti. Kadangi salėje vietų 

^skaičius ribotas, LB valdyba 
Į prašo stalus ir bilietus iš anksto 

su ryžtu 
bendro tikslo, Lietuvos laisvės 

D M N P salėje. Tą vakarą buvo 
pristatyta monumentalus veika
las apie Pennsylvanijos angliaka
sių Lietuvą. Gerai paruoštą pa
grindinį žodį tarė Ingrida Bub
lienė, kuri taikliais pavyzdžiais 
nušvietė ano meto lietuvių dar
bo sąlygas, jų kultūrinį, religini 
rr ekonominį gyvenimą. Kalbėto
ja, nurodė, kad senoji, pirmoji 
generacija baigia išmirti, sekan
čiosios trys generacijos nebėra 
tiek aktyvios lietuviškame judėji
me. Dar ruošiamos didelio mas
to lietuvių dienos, veikia Lietu
vos vyčiai, yra lietuviškų parapi
jų, yra nuoširdžiai besirūpinan
čių Lietuvos laisve, desidomin-
eių ^lietuviškomis damomis, šo
kiais, muzika. Jie labai laukia t 
mūsų ansamblių, kaip Grandinė- j 
lės, Čiurlionio, solistų, kanklinin- į 
kių ir t t L Bublienė truputi prie-

Main St. 

Paskaitą skaitys viešnia iš 
Fhiladelphijos, Aušra Maeiulai 

užsisakyti. Auka 7 dol. Dėl 
stalų ir bilietų skambffiti J. 
Rentelis, S t Jančauskienė, L. 
Šukienė, M. Subatis, V. Sužie-
dėlienė — 588-3367. 

Valdyba dėkoja už prisiųstas 
aukas Vasario 16 minėjimo pro-

tytė - Zerr, dabar einanti LB ^ Tėvynės laisvinimui - - 487 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkės pareigas. 

— "Žmogus visados nori išsivaduo 
ti iš nuodėmės-naštos Jeigu nepa
siseka išsivaduoti realiai ir būti ne
kasiam per malonę jis megiaa iš
sivaduoti beat formaliai per juridi
nį neapkaltinamumą. 

Dr. A. Maceina 

^oooooooooooooooocoooooooc 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
nmimiMt Ir vaškuoja*** 

vtac rflft? grindis 
J . BUBNYS — TeL BE 7-5168 

nxxxve-<xx>o©<xxxxxxx*>oooooc 
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SIUNTINIAI Į LIETUVĘ 
Ir KtiuS KraSTItS 

TROKŠTA NAMŲ 
PARDAVIMUI 

Budraitis Reatty Co. 
Chicago, m. 60612, toki. 927-6830 j e v Y 

Marq uette Pke. 4 miegamų 

Meninę-dalį atliks -solistė Dai
va Mongirdaitė - Richardson. 

Vincas Lukas ir eilė kitu bendra
darbių. 

Kun. Algimantas Kezys kvietė 
stoti į Amerikos lietuvių bibliote
kos leidyklą nariais, įmokant mi
nimalų rQ0 dol. nario Įnašą. Lei
dyklos adresas Lithuanian Lib-
rary Press. Inc. 5620 So. Clare-
mont ave., Chicągo, III. 60636 

PEREITA SAVAITGALI 

dol. (Lietuvių Bendruomenei) ir 
Brocktono meniniam sambūriui 
"Sūkuriui" 30 dol. 

E. Ribokienė 

fuuiuiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiniiuiiuuniruui 

FLORIDA 
St. Petersburg 

THE FARGO MOTEL 
19810 Gulf Boulevard 

Treasure Island, 
St. Petersburg, Florida 33706 

TeL (813) 360-6878 
Motelis yra prie pat Gotf «f Mexico 

kranto pačiam centre Treasure Island. 
Gražiausia? pajūris. Miegami kamba-
riai. kambariai, kambariai su virtu
vėm ir apartamentai. Spalvotos Cabie 
televizijos. 

Aplinkui restoranai, naktiniai Jtta-

M. A. Š I M K U S 
ITOTABY PCBIJC 

IJCCOME TAS SERVICE 
425* So. Maptevfood. teL 254-7456 

Taip pa* darom! VERTIMAI. 
GIMINIŲ tfkrletlmal. pildomi 

P I U E T Y B f i S PRA5YMAI tr 
kitokį blankai. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir nauja. įrengiu vonias, 
virtuve* ir nauja* lubas, {rengiu 
kambarius rū*y. Dažau. 
TIJtMini. M . 77*0882 po 6 v. vak. 
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO 

ansamblis buvo išvy-
įa įštavę, kad mūšų naujoji ernr- kęs i Rhodes Island ir Grandinė-
^antų'ičąrt*-^peri m s a a l :tėkreipė Į ! ė į Montreaii. Clevelando didie-
dernesky ' | angliakasių '-"Lietuvą: Į Jj_ ansambliai ne tik klevelandie- j baiTžvejojimui vietos! golfo ir teatso 
Sfūsų akcija butų padėjusi P e n n - j č i u s &a'vo koncertais džiugina, bet į aikštes, bažnyčios, krautuves, ir t: :t 
syivaniįos l ietuvių dabartinei kar-Mr tolimas lietuvių kolonijas. An-j Savininkai lietuviai, amoniai -kvie-
taf labiaus sustiprėti lietuviškoje i samblių vadovai nusipelno dide-M v i s u s apsu^nkytL 
nuotaikoje. I I ė s Pagarbos ir padėkos. 

- i V J?. 
"Vienas šios knygos autonų —Į 

kun. Algimantas Kezys, SJ. paro-Į 
dė spalvotą filmą. Šis bran- ; 
gus ir svarbus dokumentas ilgai 
bylos apie mūsų brolius ir seseris 
lietuvius, sukūrusius naują ang
liakasių Lietuvą. Filme pro akis 

•ooooooooooooooooooooooooo 

MĄSLU A NOREffiIEN£ 
VTEACTAS ŽUKAUSKAI 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos gecoa 

PMbfla. I h t a i Ii Enropo. m 
asos w . «Ma s t , auoaso, m. 

TEL. — TA 5-S787. 

Jvalrtpi prekių 
arangiai 13 mūsa sandelio. 

COSMOS PAECELS EXPRBS8 
SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 

&S33 S. Halsted St., Chicago, UL S060S 
3301 \V B9 St., Chicago, DL SOCM 

Teie t 925-2731 — 254-3320 
V. V&l&nttaaa 

B E A L E S T A T E 

3-BEDEOOM BRICK BUNGA3LOW 
Plūs 3 y2 rooms with full bath up-
tairs. Finished baaement. Garage. 
Vic. 45th and Whipple. Lot S7V2 
ft. with side drive. A beautiful 
home with income. 

CaU LAUKEL 
LA 3-5785 

HELP WANTED — MOTĘKYS 

MKMCAL KBCORDS 
C L E B K 

Full time poeition Cor cxp«rteaced 
clertcal person to work la the Kedical 
Recorda department. 

"Hiis is a full time position oflering 
ex«eH«a.t salatry and beuefits. 

Call Personnel — 626-4300 

L C « £ T T O H O S P H A L 
6 4 5 So. Centrai Aveaue 

Chicago, Iffinois 

Arti bažn. ir mokyklos. 2 raaš. gara
žas. Nebrangus.. 

6 miegamų mūr. rezidencija su pil
nu valgomuoju. 2 maš. muro gara
žas. Prie 66-os ir Mozart. 

10 metę senumo 4 butų marinis 
pajamų namas. 3 butą: po 4 kamo. 
ir 3 kamb. Apyl. 53-čios ir Kolm. 

1% aukšto mor. 5% kamb. apa-
apačio-} ir 4% kamb. viršuj. Įrengtas 
rūsys. Mūr. garažas. ApyL 62-os ir 
Kolin. 

S modernūs mnaL Labai gerai išlai
kytas namas. Visi batai po 4 kamb. 
Apyl. 55-os ir Kedzie. 

Brightea Pke. Geras investavimas. 
3 muro šamai po 2 butus. $20,000 
kiekvienas. Pardavėjas pageidauja 
vieno pirkėjo. 

60 akrų fanm į pietvakartas nuo 
Lemont, II!. Galima išdalyti sklypais 
naujai statyba. Kaina $5500 už aktų. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Parinksime anorabduLas 

4 2 4 3 W . 63rd S t , teL 7674)60© 

MEDiCAJL 1 R A N S C R I B E R S 
Radioloiiy Dept. 

Medieal Kecords D e p t 
Two full time opening-s f<w «x-

penencea medicai traa»ca-itl»era,^If 
ybu "have at least otie year'-a ept-
•perteaee ta ettfcer radktogry trana-
crtption »r general transcription - Jfor 
medieal recopds you craaBfy for 'bae 
e t tliese rewardtag positions. 

We ėfter eorcellent saJary aad full 
beaefits. 

CaU Persmnel — 6264360 

LORETTO HOSPITAL 
645 So. Central Aveirae 

Chicago, DUnois 

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

%.pdrmostai» perkraostymur 
Įfslrtf s i s luinų 

I B L . — 378-1882 

f t S M » € ITJ I 

Alfonsas ir Terese Zebertavttiai 
iiiiiuiiutuiitiiiHiHiiuKuniiiiuumMiun 

prabėgą ne tik Pennsylvanijos vie
tovaizdžiai, het nuskamba lietu
vių dainos, užrašyti pasikalbėji
mai, išryškėja ano meto sunkūs 
laikai lietuvių emigrantams. 

Kian. A. Kezys savo aody pasi
džiaugė, kad pasisekė susukti šis 
filmas apie Pennsylvanijos tau
tosaką. "Tai didžiausias turtas, i 
kurf. pasinaudodami vasaros atos- i 
togomis, parsivežėme iŠ Pennsyl-Į 
varMios." Yra dar ir daugiau nu- Į 
fAmuota, reikėtų dar užregisiruo-į 
ti feUgirvK? bei kitų kultūriniu pa-1 
siiseiškimu lietuvių iryvenime. 
nm 1aekvien« diena senąją kartą 
skma mirtis, bet trūksta pinigų.! 

J. Žilionis, kuris pats išgyveno j 
pirmuosius naujo emigranto: 
žingsnius Angliakasių Lietuvoje, 
savo įdomiais prisiminimais pa
pildė L. Bublienės ir kun. A. Ke-
zio pranešimus. 

Kun. Algimantas Kezys, SJ. pa
informavo apie Amerikos lietu
vių bibliotekos leidyklą, kuri įsu 
yra įregistruok kaip pelno ncsie-
ki#rsti kcffpertcjta EHr^is valsr>'-
bftį*. lė&yklot -ničc^btį* nuo 
pat pradžios dirba kun. A. Kezys, 
dr. J. Puzinas, Petras AieksaJU*-
pm$ Girn iuj , "Saulini Girnius, 

1977 EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO, CfflCAGOS, NEW YORKO 

VIENOS SAVAITES: 
BALANDŽIO 6 — užpildyta 
BALANDŽIO 27 — užpildyta 
GEGUZSS 2 — Maskva I, Vitatas S, Mteskva 1 nafctt — «M2.t0 
GEGUŽES 7 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 aakus — $842,09 
GEGUŽĖS 12 — užpildyta 
RUGSSJO 21 — Lenk^radas I, Vilnius 5, Maskva 1 naktis — $838.00 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ: 
GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1, Vilmos S, Maskva 1 aaktis: m Vkmtm 7 

dienom privačiu ekskursiniu autobusu su nakvyaėnus Muaocfaoae, 
Heidelbaręe, laivą Reino upe, Koelne ir Amsterdame — $1125.00 

GEGUŽES 25 Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5, Maskva 2, Helsinki 1 
naktis — $1158.00 

BIRŽELIO 15 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 4, Maskva 2, Helsinki i 
naktis— SI 150.00 

$57.00 
Ciceroje 

(10/20/5/UM) 
- • Šposininkams ant© apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
F. BJKEVIcroS — 778-2233 

SPA REALTY, kuri yra Hot Springs 
centre, turi pardavimui nannĮ pensi
ninkams už žemas kainas. Jie anks
čiau atsikėlė 15 Chicagos ir norėtu 
jums padėt 

S P A R E A L T f 
1131 Central Avenue, 

Hot Springs, Ar. 71901 
T e i — 501—6^-46-21 

Prie 73-t-ios Ir Troy 6 kamb. mūro 
namas. ĮTPngtas saasae rūsys. Kabi
netine virtuve. Platus sklypas. Geras 
ir Bfbra-ngiis. 

Mūrisi* I**, anksto. 2 gražfls bntai 
— 5 ir 4 kamb. Nauja kabinetų vir
tuve. Xaujas pečius. Naujas stogas 
Keramikos w>nio8. amas rūsys. At*i 
71-os ir Mozart. 

MūHnis. 20 melų. S butai j » i 
kamb. Vtsi užimti. Nuoma-po $336 *e 
į men. Namas kaip saujas. Viėte s e 
rą. Namas .pelningas. 

Brokeri s P. 2T~HB AKIS 
P B 8^916 

L E M 0 M T A R E A 
Income property in H M u m l i ' j . 

2 kooses — one duplex aad a eot-
tage ort 5 wooded acres. Ideal for 
large fcttairy. Privacy. 

prank Di Gio^aani, Beattor 
815-838-838S or 815-727-4000 

SECRETARY 
TO WORK IN O J T O E OF OLD 

KSTABUSHED RUG CLEANU«» 
P t A N T . Jrfust be able to type, «rl to 
aad ta&e orders over the phone. Muat 
speak Englisto. Interview by appoint-
«»«*t -only. Ask #•» A l l i V a* 

TeL STS-tSOS 
RcftcaRnga ateinanti moferts pri-

fiftrtti Taiką 5 dienas savaitėje. 

Reikalinga nors kiek angližkai kal
banti moteris namų ruošos darbui 
1 ar 2 dienas savaitėj. Beverly 
Hills appyl. Rašyti adr. Drangas, 
Aftv. No. 24SS, 454S W. 6Srd S t , 
Cm<4t^o. UL 66829 

« \mt*i f»uifcw uufti m* Arti SV. 
Kryžiaus ligonines. $17,000 pajamų. 

Erdfri* mfiro ban«alow. 8 mieg., 
Yaigavaasis. Arti m&mt ražUaSa. 

2 batai jr biznis. Lafeaa ger% traaa-
portadja. Arti bažnyčios. 

T » w r o a W 4 kmmb b«rtiw f ii Suju. 
Reikia greit parduot. Duottt paatnly. 
naa. 

2-iu bw*« uinlBiij. »12.0M. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
In»nran oe — THCOnie T«x 

2931 W. 6SH Htreet: — «e-78T8 

JŪSŲ GEROVEI 

W ANTED — VYRAI 
mm i H i i M i - i - i - m i l i i i i i B 

TKCCK MECHANIC tt WKLDER 
iCuat Iteve 1 year eitperience, ftftftt 
have s ° ° d 4iwric TCieord. 
m persrat 

o o z a mos AVD KETAL 
S, Paultita, CuSBag1© 

'Atjoji 
VYKAI IB MOTERYS 

— • — — . • • i n i II i • • • » g Į i g 

SWISSAIR TTESIOGIMU LĖKTUVU Ii CHJCAGOS per Bostaa« 
kaina — $1316.00 
Išvyksta: B4RZEUO 7S, LIEPOS 13, LIEPOS 27 ir RUGPfGCIO 10 
Maskva !, Vilnius 5. Ryga 3, Leningradas 2, Maskva 2 naktys. Prie 
šių grupią prisijuagiant is BOSTONO ar NEW YORKO kaina — 
$1195.00 

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 
Toriu Cbicaa— Atarto teidrma 

Dirbu ir užm iesty. Dirbu greitai 
giHmatmrtai ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI _ PATATSYMAl 

irXArTt>TrrTs PUiR^U'iis 
4SS8 S. Wa*htenaw Av. 9274SS9 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

P L U M B I N G 
Vonfų, virtuvės sftfleą ir vandens 

MMjlMi ų specialistas. Virtuvės b 
T f i m kabtae'Ai. Keramikos ir k t 
^yteiaa. Glass blocks. Sinkos varnz 
dSai Išvalomi elektra. Kreiptis au& 
7 M « vaL Tvto arba po 5 vaL vak 

«*APTNAS — 77^0208 

\TCCSTTY lįst & KEDZTy. 
Brick IV, story, i bedroom trp, 2 
bedrooms down. 2 entrances for 
each apt. Fuli basement 2 car ga
rage. Central air. Excellasrt condi-
tion. Ideal for related Tiving or in-
vestment. $37.900. 

SPICER KEALTORS 
M:itchmaker 

RUGSĖJO 7 — Leningradas L Ryga 4, Viuiiat 5. Maskva 2, Helsinki 1 
nrfrtis —$1158.00 

GRUODŽIO 21 — Leningradas L Vilnius 5, Ryga 3, Maskva 2, HeJttaM 1 
naktis — $998.00 

VKOS grupes aplankys KAUNĄ ir TRAKUS 
Prie šhį grapiu galima jungtis is VISU KITŲ MESTŲ «• papildoan B W 
keaciu. 

TRANS.ATLANTIC TRAVEL SERVTCE 
393 West Broadway, P. 0. Box 116, So Boston, Mass. 12127 

TeL (617) 26M7S4. Sav. Aldona Adotnonknė 
Sasdiec suc 9-5 penktadieniais nuo 9-7. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nataa pirkimą** — PariaTlmas 

Valdymas 
DI'MMIJHBB — Income Tax 

Vntaria tas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6433 So. Kedjde Ave, — 778-22S3 

2 atskiri gažo Šildymai įrengtas 
Tjeisa^ntas. Garažas. $32,906.00 

S HIJISOS tnrtal ir bbuiii. 2 aulrtrn 
maras. Ga*u šlklvmas- Oaraiam. Pta-
tm sMypas. Arti pnvko. $46,000. 

Prieš parka. Labai dideli kambariai. 
I į4 varnos. $26^)60. 

pm prie MaiiĮiisHi Ptaa, «* KstMa 
Vk, $5.900.00 lengvą pianai me-
tarm raniiilFJIiiM Ir lefanos torto 
padalinimas. Ujteka ynoketi $7.000 

H nwO| dideHs 2 
ir 2 auto mfln> 

Platus lotas arti S v. 
ninės. Pigus. 

VAL0IS REAL ESTITl 
269i W«at Imt 

Darbo "itnndof: 
uždaryta 
PRICES ARE XEW, basei oa doable oeenpaoey < 
and/or Government appronai 

•nmuiHiiuiimimHiiuiiuiHmuiiiiiui, 
TELEVIZIJOS 

M l t L l K A S TV 
Bparvotr* ir Papraatos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėtrtntnvai. 
Pardavimą* tr Taisynias 
M I G I N A S T V 

W. «rth S*-, « . T76-148B 

E • A L 
•P—msmmm 

S T A T I 
B B B B 

IIIIHMUIIIIIHIII 

f 

aro 

ooooooooooooooc^ooooooooo< 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Takam m m tr sodeAi aaiQ(M Pi
etas. Piirtai tšralaa taipgi atyvmla* 
Ir pwftlrlw rtffl d*ij«. 
Uortavaa. Kretptte 

A. BANTS — teL 447-! 
oooooooooooooooooooooooeoc 
dOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf 

M O V I N G 
SESi!r7AS pertomoBto baldu* tr 1d-
too daiktu*. Ir i i toli 
t**i b- pilna 

i : 
i i 

! ! 

f 

1 ; 
i ' 

H 

" • • — 

m ~į ''- m 

m 
va f\ x į i ^ r 

REALTOR -

REALTY 

Aid ktos- Raoitsr 

HStff'HCf • 

MAJUBEIOT* 

KLS 

656-2232 
M B B M H H f l M 

$727 W C Et M AK 
mmmmmmmm 

AM ând PM ROUTES 
Šoatlrwm.Suburb I_oca^« 

TeL — 4i5-29W 
1IRK BUS SBV1CE, SIC. 

'WBHtL. Sa. Sayre . šėrėnėj*'-^ 
• Chicagn Ridge, IJHnoK 

. Aa. ^ n a L Onportttnl^ Eąplcsyer. 

A T I D A V I M U I 

I gwjts namtB atidttosra aemotat-
tnai maišytos veisles vilkinį šunį 
2-jų metu. Marąuette Pke. 

Skambint 47«-ST28 

PKOGOS - OPPOBTUNITfflB 

P A R D U O D A M A 

Plėnys Delkatessen 
StomMift 476^822 

w* mmm 

BNUOM. kambarys su virtuve 
vyresnio ami. vyrui ar moteriai 
faforr&aotte td . 436-1776 

ISNUOM. 6 kamb. a|*ild. būtos 
gražioj vietoj. Suaugusiems. B e gy-
vnHtiką. HE 4-0290 

bovasto savininke 2-ft| 
tpftild botaa. Oro 

i*as, -beitt-m" orkaite. Pltas 
tew kfflmai vtaoa bota Puikiai dako-

2 blokai nuo Sv. Kryžisui *-
Sudtartmui apžiūrėti akam-

butkit nuo pirmas. Iki penkta*, tarp 8 
v r. ir 5 v v. teL S27-MMB 

FGR BfST *m. TS M 

YVE APMUrSE BUY AND SHt 

AL^IP OiiU 

1 - 2 bedtrėoini* — fram SSMiM 
1HM9 So. Ridteiiay Avenn 
(• bitjck* Eaat et Cra^ford) 

— 597-1318 
IgliUOjt. 4 ^ k«H*. hofšm T>8» 

aatf ia Brighten m^ 
Sok&Ę fyv*iiisfai. flit'tlitst 

'drangą**, 
§">JHbms "paafeikiirTti. 

* io ' 

file:///TCCSTTY


V H O T O V M t V M I 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
W©rce*ter, Mass. 

SĖKMINGAS LIETUVIŲ 
PASIRODYMAS 

A ' U B U R N M A L L 

&ftla«dži© 11 — 16 d. surengta 
A6&m*i' Jftall Retuvfų stfvaHė, 
i*c$efų (WorcaSterk) Lie*. Orga
nizacijų tatf^bbs) pagišvenfiaSo 
ekėka ir krautwvės savinkako Ben-
ute,Be»goi4» ir viso depart. perso
nalo ifipęstin^a globa, nepapras
tai gerai pavyko. 

Worcesterio miesto pakrašty 
esančiame Auburn Mali ištisą 
savaite skambėjo liet. dainų gar
sai ir pafriotinė audiką. Didžiau
sios- mūsų trispalvės kartu su vi
sa- daugybe mažesMŠų Lietuvos 
h „Amerikos vėliavėlių puošė visą 
Krautuvę ir sudarė Šventišką 
nuotaiką. Atsilankiusieji buriavo 
St* p8ė išstatyto verpimo ratelio, 
kanklių, įvairių raeho medžio 
ofr^fertių, tautinių drabužTų, gin
taro, įvairaus margumo juostų, 
L i e t u i 0£&h #kšU& že*klų ir 
margučių, Lietuvos žemėlapių. 

Kiekvieną dieną buvo atlie
kama programa. Pirmadieni ir 
šeštadienį t a u t šokių sambūris 
Ra ibas" , vaįd.. I. Markevičienės 
ir. S t Pfanckevįčienės, pašoko ke
letą .Joffų". M programa sutraukė 
neąiaža žiūrovų,. kurie buvo pa-
fentcinti gerai atliktais šokiais ir 
grožėjosi tiet. tautinių rūbų mar 

į laiką, ir .Spaskis laimėjo taš-^ pr ieš jugoslavus 3%-4a/2; bulga 
*k^:LPądė«# pasidarė &7 S p a s ! r a i — vokiečius 5 * ^ - 2 ^ , tačiau 

^«--.is*. ****•-- •* •. nm k io naudai. Jei paskutinioji (16- : p ra la imėjo anglams 3-5; ru 
— Čekų dm. Hcrt pridarė j i )" part i ja neduotų taško H o r - ? m u n a i paklojo anglus 5 1 - - 2 1 -

dSugW&>s buv. pasaulio rrieis- t u i . jis iškristų iš tolimesnių""ir" t ok ia pat pasekme pralaimė-
terkii Borisui Spaskiui, nes 12- varžybų, nes pustaškis nebeis- j o vengrams ; vokiečiai įveikė 
kos partijų mačas baigėsi 6-6. gelbėtų jo. o Spaskis prisijung- čekus 6-2, be t kr i to prieš bul 
Dvi papildomos partijos nepa - j t ų prie Port ischo. Korčnojaus g a r u s ; anglai nugalėjo bulga-

0RAUGAS, šeštadienis, 1977 m . balandžio mėn. 30 xt 5 
n - • - - - - • — • • - -

knyga J. J. Daueva»eb»«ės-"po-
pular Of-huanisri Rešjfpės". Jtefc 
visos buvo parduotos. Lietuvių sa
vaitės užbaigimo alefia, šeštadie
nis, buvo skirtas ltettfviSkifcttis val
giams. Valgių ruošime prityru- ^ ^ ^ 
šios Worcesterio lietavės toje ari-1 lygiomis (7-7). P o to buvo pa ! pretendentų varžybom 

keitė vaizdo, lies abi pasibaigė j k- Polugajevskio tolimesnėm 

tyje tikrai parodė nepaprastus sa-
Į.VO sugebėjim«s. Buvo prigamkrta 
visa daugybė Įvairių liet. maisto 
patiekalų, prikepta visokių pyra
gaičių, žagafelių, pyragų; jų 'vi
sų net neįmanoma' išvardinti. Tu-
reta ir' tikro? l ie t j^'o^fds' duon ik 
Jos iškepti bu\yd p'apfa^vtos 
N P M seserys PūtnaiiSfe. MširarT-
kinsiefl stebėjosi valgia įvairumu 
ir ytį skanumu. .Sematamt stalai 

Bkeltas lietuvių vardas 

Šios krautuvės lankytdjačmsi 
taut. d rabaža is pasįraOšusios && 
tuvaitės įtefkėmo tekstąy karia
me buvo ršdtestyta Lietuvos isto
rijos bna©ža* vr visi, b e įšim43esy *a~ 
ginami net-yįėS' dėt Lietuvai Stato
mos skriaustos. Tačiau čia reikė
tų pastebėti, kad šrs E. M e t i a ^ 
jr.,-paruoštas tekstas per ilgass. To
kiais atvejais reikėtų pasitenkin
ti keliais-trumpesniais sakiaiais. 

Lietuviu savaimė A u b u m Mali 
pastate Faflcoma labai pavykusi. 
Jau vien toks platus fietuvių var
do iškėlimas, supžĖiTĖdiaSū&as su 
jų papročiais, menu, daina ir is
torija kiekvieną ffikina, kad jų 

rus , be t kr i to prieš rumunus ; 
jugoslavai nugalėjo vengrus 
4*4-31/o i r pralošė sovietams 2-
6 : prasčiausiai tuo t a rpu einasi 
čekams, kurie pralaimėjo sovie
t a m s i r vokiečiams. 

bet 
pirmenybėms. 

Kdžys Merkis 

gųmu. Ypatingo susidomėjimo su- zefnė verta laisvės, kM visi Kefū-
s i fautepatys mažieji ''Šokėjai. JųW^ stipriai laikosi, palaido savo 

' sgmonifigurrią ir nusistatę nepfa-
fffi "trrpinffhd katile". ": ' : i:':' 

šios Lietuvių pasirodymo sa
vaitės pasisekimui daug darbo 
įdėjo Šio renginio pirm. Eduardas 
Tarn^toiCnis, f. 'YarnūfevtČienė, 
M. Duggan, vyr. šeimininkė Pa-
jedTenė, visų organizacijų pirmi
ninkai U jų atstovai, Liet vai. 

stūs judesiai dar Tabiaū do-
rnifio publiką. Pržfnešėfo K. Ja^tu-
feū^o ^afieikfi šokių apibūdirri-
riiSi įgtffeo visus gėriau pažinti 

Antradienį buvo demonstruo
jamas kiaušinių dažymas ir juos
iu audima's. T*& po VėTykų, mar
gučių dažymas susilaukė nemažo 
Susidornėjirtfo. Prityrusios šioj sri-
^•je lietuv-airė*, rodė,- kaip šis> me-
fto.darbas atliekamas. Čia pat no
rintieji bandė savo meno su 
Jimuž 

skirtos ki tos dvi papildomos. 
l £ t o > partijoje H e r t peržengė ~ Eurvpos komandinėse pir-

• ' - - ^menybėse, kurių baigmėje run-
. . , , . . giasi aštuonios atr inktos rink

lų kalbos korespondentė. Marija r t i n ės T Maskvoje po dviejų ra-
Petrauskienė — kultūriniams r e i - « ^ p į r m a V 6 Sovietų S., pelniusi — Mūsų šachmatininkų dė-
kalams ir koresp. Alfonsas D z i - | 1 2 ^ taško. Vengrija 9, Bulgari mesiui. Š. Amerikos lietuvių 
kas — ėmimams reikalams. Revi-Ija i r y . . Volrietija po 8 ^ . Rū- r šachmatų pirmenybės įvvks lap 
zijos komisija: Antanas Šliogeris,! ^ ^ i j a g j AagUja 71.,, Jugos la - . kr ič io mėų. N. Y. Kultūros ži-
Vaclovaš Nenortas, A. Mąslaus- ^ 6 y 2 ^ Čekoslovakija S% dinyje. Panaudokime turimą 
kas, I. Sknonattk — narys (kan- fašį^ . Sovietai Įveikė čekus pusmečio laiką r imtai pasiruoš-
* įda*a&>- &A-iy2 fr j t^os!a\-us 6-2: veng t i busimoms 

Jaunimo sekcija: Ramune Ber- i-j^j m m t u m s 5 * $ - ^ į 
Įnotaitė, Sigita Banevičiūtė ir Al-/ 
(girdas Raškys 

Šiame poisėdyje sudarytas me
tinės veiklos planas. Birutė Zda-

fny^ė^.jAV lietuvių jaunimo pir
mininkė, pranešė" apie ,įvykstan-

[čią demonstraciją' rugsėfo' 17 
ar 24 d:, Washingtdn, Dc. 

I prieš Belgrado ' konfėrenci|ą' dėl 
žmogaus" teigtų tšrėifcalavimo ir 
š&ŠŠno L ^ prisio^tr prie Šio žy
gio. 

Alfonsas- Dzifcas apibudino 
svarbesniuosius etninius- reScalus. 
Hart&rde projektuojama įsteigti 
taratirtitj grubių" pasirodymui te-
lė\4zift^ it t&m aksiui lėšų suda
rymus. Miesto mero G. Athanso-
no sumanymu, greitu laiku et
ninių' grupSų tatftkliai rūbai.buš 
išstatomi Ovic Genter vitrinose 
su apybraižomis. 

Pirmasis posėdis užtrukęs virš 
dviejų valandų praėjo darbingoj 
ir gerof nuotaikoj. 

Motinos dienos minėjimas į-
vyks gegužės S d. Šv. Mišios ož 
gyvas rr rrri rūsiais Motinas btfs 
atnašsrm'arnos 9 vai. Švč. Trefy-
bė^ bąžhytiojė. T u o ' po ^fišių 

Trečiosios ir Ketvirtosios Tautinių Šokių Švenčių 
Rengimo Komiteto pirmininkui 

Dr. LEONUI KRIAUCELIŪNU1 su šeima, 
mirus sūnai EUGENIJUI, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir drauge liūdime. 

Jungtiniu Amerikos Valstybių 
Lietuviu Bendruomenes 

Krašto Valdyba 

A. f A. REGINAI HUtENBRAHD 
netikėtai palikus mus, giliai užjaučiu ir kartu liu-
dižu su dtukra DALIA REKRTft, vyru J. HIUEN-
BRAND, tėvais A. ir A. ŠMKSELSKIAIS, seserim L. 
MURAUSKIENE su seimą, 

Karoli VeseSkaite 

radijo vedėjas, programų p a r u ^ j ^ ^ : ' ^ ^ ^ ^ į į g į į ^ į į 
Sėja* iratfikejai , valgių g a m i r t - J T < e & f e p ^ p j ^ ^ į ė j e . 

LB Hartfordo apylinkės vaWy-

S 

tojos, pyragų kepėjai ir visi kita-, 
vienu ar kl iu būdu prisidėję, kurių 
išvardinti fteįmanorila. 

Tre«adient VVIGN Liet radi-!, V į s ^ g į f į * ypatinga pade 
ka Wo?cesfeno mė^ui ThomaS 
Early ir įo žmonai Kitai n f akty
vų dalyvavimą. 

§) vat vedė^s E. Meilus, jr., š»6s 
ienpS proigrarlią visai vykusftji 

jtertransliavo iš pačios krautuvės. 
programos pradžioje nušviefe 
Mos savaitė* reikšmę k tikslą. Jis 
pastebėjo, %&& lfeteviai šwo m e h 
Būdami ir toli nuo savo tėvynės r ^ 
~įps neužmiršta į kiekvien* Savoj. LB METRINIS SUSIRINKIMAS 
darbą ar paruošimą ruošia jos la 

ii. Supažindino^ kfc^syto^jts §& 
feruvos rstoriM Tolimesnėje pro-

ii prlvetlf 5^ 
pmą su 'RraSafavigf ranky-
saviniriku Ir' šios sav. vy

riausiu vedėjaILd, Tamtrlėvi^u--
fiii. Krautuvės ^rv. %. įergc^m* 
Šreifkė pgKtėlą m fiut. &spo-
aafus* ir" patelktas kultūrines pro-

jįstvfetadieni 

Hcrtiord, Conn. 
I-B. 
• 

|n-Bs fft^intų chofas, vedamai 
fesėfife LaUftįn. gŠaToms 
Ėateį, p^daBtavo draanų, 
Sra%rtuv^ t l N l ^ e saMje skam-
įėfi S i f e daVniįri. Jier angliškai 
paaiaafidavo <felfni©taHmt dainų 
ferint, sdfcfidHfo tautinių irsbn-
i ų f f i f i ^ : " """" 

Jferas }&qpa kugelį 

Balandžio 17 d. LB visuotinje 
aar ių susfrtekisąs buvo Švč:'Ttę-
h^ės 'parąpj jpT sa^fe..^nv ą ^ ž f e 

guolė IfenevIcKfte. 
"* Tylos1 mlrtute buvo* prisaniind 
mirusieji LB nariai ir žtrvu-
s ^ i už Lietuvos laisvę. Per
skaitytas protokolas priimtas. Me 
tinės v^eikfos pYaneĮiiriai getai į-
verfmtl k vlsaf vaidybai, ypač 
o m u , S. t ab ta to i . pal'fcii&a rtuo-

ba- įtvšfita visas r^myees k visuo 
menę gausšri daivvferuti. 

Kor. 

G&fi Tisams progoms 
ttVEBLY MLLS GtLTSYCIA 

M4I WtSf «Sr* 5REET 
mfinnrt nt n imrt ir rnn mni 
Taip p«»t oaujbji Barb*roc n 

'•• - - l n l B DAKY STORE 
Bwy,Oik LMKL 

1+ «B»-tS18 

MįekH mamų 
, . . . .̂-

A . ^ k. Lkme! Šd^nsktenei 
Lietavoje mirus, musę mielą pusseserę VANTAI ir VAJLENTA 
BU2INSKUS sa ušeima, IJetaVoje SESUTES, BStoLIŪS ir ju 
seimas nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu fiu^rm*. 

=.>• - » • • • • • -«. • . . . . - - • t 

ONA IR ROBERTAS ČEPELĖS 
KRIKŠTO ŠONUS RIMANTAS 
VIDA IR ALGIS lNGAUNIAI 

, » ... . jgpa 

<* , « . 

Lietuvių savaitei ypatin
go susi<l#ri*^ū#> vfeutJTrterrė^e" su-
iėM~ Wb*eesfeno meras Tbomas 
t a į y ?f p ffet&vė žtnona Ri t a 
įsįty ( Jb^ fu ly fė ) . Jie penkra-
dienio vaferrė fode, kaip gsrmfna-
ife^iefc v ^ s — ku^l&. V&ff-
gis laikraštis išvakarėse patalpmo 
Ilgoką straipsnį, apraše vykstan-

Po pranešimų išrinkta mandi-
tu koTi:>ij3: I?m^: Si^o"nait!<;, \-
<jfo^«s Madauslfas fr Jonas Zči-
nyt. Visuotino susirinkimo na
riams pageidaujant, viešu baisa-
vfrnu" palikta* (ršrinktar) t a prfi 
valdyfe*, SW msžtt pakeitimu. I 

jrevteifos Rblniti^t fė|o: A. Mas* 
lauskas, T. 'SirMr\rrartis — narys 
(kandidafasV. NanŲ jaunimo ats-
•iovaf: Šigftrt Banevičiūtė ir AJgit-
dfe Rask:-?. (Čaaarasis iš M w 

iiiiiirtfnimtiuwiiMmnuiuiwuiuHiiuHi 
TIUTOį SAMPRATA 
* m ' j 
tJETOVtC" TAttTOS 

nHHVHHIALYBl 
T k i y W 

V. Bagdonavičiaus 

paakaitij k»rr9»i» Čikagog Peda
goginiam Lituanistikos institu
te. 
Daug m«džis8jos apie tai. į a ip 
tautiškumo kh«eiirifc& stovi 6&-
bar ir apie ta i , kas y r a žino
ma apie lietuvių tautą. 

132 ptart. Kaina 3 ' M . 

Gaunama Drauge. 
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUlilIHIlIlIllIlIlIlIlII 

. - f ; . " : , , 1 • 

Antanui fiimkui-RimkevicmJ mirus, 
jo swtums RHIVYDUI ir EDMUNDUI m šeimomis, 
giminšms ir artimiesiems reiškiu širdingą užuojau
tą. 

Juozas Blažys 

t JL PRAliUl STEMPUZI RHfUS, 
žmonai UEMM, sūmu &&tmi ir broliui JUOZUI 
gilią užuojautą reiškia 

Julius Savrimas 

Mūsų mieliem draugam Rimvydui ir Ge-
• v • 

nei ir visai seimai, 
A. f A. A N T A N U I RIMKUI mirus, 

reiškiame gilią užuojauta^ 

Antanas ir Dalia Bartkai 
Al k Vida Bartkai 
Žmonas ir Giedre Hereckiai 
Vytas ir Dana Putriai 

L Tamulevičienė rūšiuojančios 
laistą šeštadienio dienos paer&s~ 

^esteD^tma, k&t pėntfa-
jenio vakare krautuvės lodty-
fų žymiai padaugėjo, teisiem 

ėjo p^r ia^ t f pa'C meĄT- fuo-
mq" kugelį. Žinoma, %isas dar-

Bas atiteko jo žmėeal, S ^ r i ^ f u -
fleji atidžiai sekė kiekvieną jude-
Ą ir stebėjo, kaip gaminam-as šis 
įobnų ptidMgai 
Įbie spauda* itėio-. kw VJVC *n-

ŠU k. knygų, daugy^# j&Šm 
i, bręižuTėlių ir vyties |enkhį, 

- 1 

6r!*airi. C t . ) . 
Klausimai ir sumanymai buvo 

kru^psčiaf ir rūpestingai gvilde
nami Marija Makauskienė pasiu-
•fc apylinkei surmkti gera* U t̂. 
Snyfas i r " J«s pa l iko t ! a m * l 
miesto bibliotekai. PerskaitytlS 

festivalį. N«btrawkbje R. tigAy\vįįA W&&:&m& prašantis pa^ 
kolos. Visuotino susirinkimo n£ 
fim nutarė paskolą duoti ir pave
dė apyf. valdybai pa'Čiai nuspręs
t i , ka^j ją sut\-arkyti. 

Susirinkimas buvo glaudus nr 
darbingas. 

Pirmas apyUnkės posėdis įvf-
kote?l«nd^o 'M d. lietuvių klube. 
Valdybos nariai pasilikę pareigo
se: Steponas Zabulis — pirm., 
Vytautas RaŠksvSSuš — vfcf 

, p ^ r * &am&xfe WBevi£«aė — 
ffti*.y HMTikts Dapkus — ū£t 

irute Zdanvte — apylinkes "d-

K 

FUftlDA 
ST. PETERSB0RG BEACH 

GULF Hb 
ASSOCIATES 

V«K»nJca JaifOsmrM, Rfal*M 

P«-frttKidn 

i i 

f/>«>= 

vferL* 

at»» rtn.mn»tln<s niimii -
kambarj . 
4-rfn >«itn 
— $T9J&m 
Vlrnn mlf^JtTno ,mTlHr.rn^n11Im,' 
pilnai apst?.į>*"><» ant G - f oi M<v*-
«» - ^ f i » . t w ' 

Į
«lrf*t p4t**Mki niT«la.^ S t. Prf^-r*. 

>?* &£* BtVD. 

ST 

A. t A. HJ6ENIJUI KRIAUČEUOMUI mirus, 
jo tėvelius OttN* ir L£0Nį, sesutes V ® | ir I0U-
T į , močiutę p. FilRŪtltilC, dėdę LEOPOLDE, tetą 
R. KITčnifC ir jos Seimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Malvina Jonikiene 
Sofija ir Vytenis Statkai 

Mylimam sūnui ir broliui 

i t l G E N I U K U I m i r u s , 
mHvs IRENĄ. UC»*4. VIDUTC ir lOI.YTC skavsmo 
ydiandoje nuosudliA! uijauciime 

Anielin, ¥Mdtf Acirt Ir Pauliui Aleknos 

1 - r ""* *" - - • 

Mažeika žr Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN A/E. 

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

E U D E I K IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermliage Avenue 
Telefoną* — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOMl 

T Ė V A S IR Š O N U S 
TRTS MODBRMfiROS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St, Tel. GftovetiHI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave„ Cicero T0wniiai! 3-2100-9 

AIKSTe AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lletuvif UW«tuviu DtrektoriM Asociacijos Nartai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

M07 SO. LITŪANICA AVK TeL YArds 7-3401 

STEPONAS 0. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2S14 W. 2SM PLACE T»L Vtrgfcik T-GSn 
2424 W. «9th STREET TeL REpnblic t - l i lS 
11029 S<mthwflst ttghwBy, PakM HUbų m TeL 974-4410 

PETRAS imiONAS 
4948 80 CALITOBNIA A\T5. TaL LAf^^ to USn 

POVILAS L RIDIKAS 
SS54 SO. HAL^TED STREET TeL TArd« 7-1911 

JURGIS F. RU0MIN 

SJ19 SO. LJTCAJnCA AVE. TeL f Ard» 7-1139-90 

VASAITIS - BUTKUS 

1440 SO 60tk A n . CTCEBO, OJL. TeL OLynpte M 008 

Perskaitę " D r o ^ " , duokife j j Wlwis. 
• : - 71 " . 

- . . ' . - • -- - . ir w€ *m 
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0RAUSAS. šeŠta&enis. 1977 m. balanoSIo fflSn SO 3 \9m 

X Dr. č . Masaitis iš Havre 
De Grace, Md., mums rašo: "La-
bai vertinu Jūsų laikraščio turi-: 
>1 o ypač jo teikiamą informa-

| C 1 j% apie Lietuvą ir todėl siunčiu; 
: mažą auką šiam reikšmingam 
' darbui paremti. Netrukus ti-
• kiuos atnaujinti savo nutrūku- : 

X A. a. žurn. Vladas Mingėla,: s m s plunksnos ryšius su "Drau-
žinomas spaudos darbuotojas, į- j gu". Prof. C. Masaitis paaukojo 
vairių organizacijų veikėjas, ar- j 50 dol., už ką nuoširdžiai dėko-
t imas "Draugo" bendradarbis, jame. 
mirė Detroite balandžio 29 die
nos rytą, sulaukęs 71 metų am
žiaus. 

X Aliee Stephens vadovauja
mas mergaičių ansamblis Lira 
šiandien, balandžio 30 d. 8 v. v. 
turės klasinės muzikos ir liau
dies dainų koncertą Prudential 
salėje. Ansamblio narės yra Chi-
cagos Muzikos konservatorijos 
studentės arba jau ją baigusios, 
kurios dainuoja ir Lietuvių ope
ro j . 

X Donna Kamm, ALRK Mo
terų sąjungos centro vald. pir
mininkė, yra atvykusi į Cbicagą 

IŠ ARTI IR TOLI 
l A. VALSTYBĖSE 

— Kašyt. J. Baiciūnas-švais
tą*., Santa Monica, CaL. buvo 
sunkiai susirgęs. Balandžio 23 d. 
grįžo iš ligoninės ir sveiksta, sa
vo žmonos slaugomas. 

gimęs 1898 m. Mažeikiuose. 
Rusų pilietinio karo meta tar
navo latvių pulkuose ir gynė 
bolševikų režimą, malšindamas 
Penzos valstiečių maištą. Po I 
pas. karo pasiliko Rusijoje, o 
1944 m. atsiųstas į okup. Lie-

— A. a. Jūratė Marija Avi- j tuvą ir aktyviai reiškėsi žudy-
žienienė, 36 m., mirė balandžio j damas lietuvius. 1954 m. išėjo 
16 a. Liko tėvas Antanas ir Kot- j pensijon. Buvo apdovanotas 
ryna Bulotas, brolis Kęstutis ir;visa eilė sovietinių medalių. 

X Dr. V. Tauras gegužės 1 d. 
išvyksta dviejų savaičių atosto
gų. Jo pacientai gali kreiptis į 
dr. J. Aglinskienę ar dr. J. Bak
šį. 

X Gražioie lietuviško krv- ^ c e r o lietuvių veikėjas, čia gimęs ir augęs John P. Kimbarkas, aukštas Cicero miesto valdžios pareigūnas. 
. . . . _ . . ^ . ; miesto respublikonų vadas, buvo pagerbtas jo 80 metų sukakties proga. Jį apsupusios ponios, organizacijų 

ziaus aplinkoje, Ljetuyio sody- Į v e i k g j o s a k a i r j d e š Aldona Markelienė, Olimpija Eaukienė, John P. Kimbarkas, Mikalina Bikulčienė, 
boję įvyks šį sekmadienį, nuo : 0 n a Zailskienė, Birutė Bukauskienė, Stefanija Briedienė ir Marta Račkauskienė Nuotr, Vyt. A. Račkausko 
3 vai. po pietų pažmonys. Busi _ 
pranešimai sveikatos reikalais, 
rodomi filmai, sveikas maistas. 
Visi laukiami. 

X Inž. Kęstutis Miklas, Ba-
tuno pirm., tarnybos reikalais 
iš New Yorko lankėsi Wisconsi- j 
no valstijos miestuose ir Chica-į 
goj. Ta proga buvo užsukęs į 

mažametis sūnelis Algiukas. 
— Madas Pažiūra, Los An-

Balandžio 10 I 11 dieną 
naktį Ukmergės ir kituose rajo* 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
BALFO APSKRITIES 

SUSIRINKIMAS 

Chicagos apskrities Balfo me
tinis susirinkimas buvo balan-organizaci jos reikalais, nes arte- i "Draugą", kur su senais pažįs-! 

j a metinis Moterų sąjungos sei-! tarnais ir redakcijos nariais tu-1 d ž i o 2 4 d" š v č ' M ' M a n j o s G i m > 

mas, kuris įvyks 5-toje kuopoje,Į r ė j o progos pasidalinti politinė-! m o P " ' ^l^e- Susirinkimą pra-
»«;tPr Mass.. kur klebonau- ™;„ .t*,, .! ,-™.^ c i ^ o / i i ™ ; dėjo pirm. Valerijonas Sunkus, Worcester, Mass., kur klebonau

ja centro dvasios vadas kun. A. 
Miciūnas. Šiuo metu yra šaukia
mas centro valdybos posėdis. 
Centro v. pirmininkė yra apsi
stojus pas Oną Radauskienę 
Marąuette J>arke, tel. 925-4990. 

X Santaros-Šviesos federacija 
šį šeštadienį, balandžio 30 d.. 5 
vaL p . p . Jaunimo centro 203 
kambary rengia dr. Anatolijaus 
Matulio, VVisconsino universiteto 
profesoriaus, paskaitą. Prof. A. 
Matulis yra germanistas, meta-
glossoterapijos specialistas, to
dėl paskaita bus visiems įdomi. 

X Kristina Lauraitytė, gyve
nusi su tėvais Cicero, 111., vėliau I 
dirbusi Ohio valstybėje, univer
sitetą baigė 1969 m., gaudama 
bakalauro diplomą (ne 1960 m., Į 
kaip buvo "Draugo" bal. 27 d. 
laidoje išspausdinta). Magistro 
laipsnį gavo 1971 m. ir Kalifor
nijoje dirba antri metai, o iš vi
so septinti metai, kai yra specia
listė inžinierė — tyrinėtoja. 

X Rašytojas Aloyzas Baronas 
atliks programą tradiciniam 
dzūkų baliuje Jaunimo centre, 

14 d., 7:30 v. v. Staliukus 

mis aktualijomis. Sekmadienį 
grįžta į New Yorką. 

X Edwardas (Moose) Krau-
se, sporto skyriaus vedėjas Not-

dėjo pirm. Valerij 
pasveikindamas susirinkusius ir 
padėkodamas valdybai už veik
lą. Susirinkimui vadovavo Ignas 
Petrauskas, sekretoriavo Edvar
das Litvinas. 

Centro vald. pirm. Marija Ru
dienei negalėjus į susirinkimą 
atvykti, ji pasveikino raštu. 
Pranešimus iš praeitų metų val
dybos veiklos padarė pirm. V. 
Šimkus, revizijos kom. narys 
Vytautas Žilinskas ir kiti. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad valdy
ba dirbo daug ir vieningai, jei
gu ir pasitaikydavo nesklandu
mų, valdyba išsiaiškindavo ir 
vėl darbas buvo nenuilstamai 
dirbamas. Skyrių valdybų pirmi-

x Dr. V. Mockus, San Diego, 
Calif., parėmė savo dienraštį 7 

ninku ir atstovų pranešimų dėl mo centro didžiojoje salėje ge-
laiko stokos nebuvo. gūžės 7 d. 7 vai. vak. Jame da-

Nominacijos komisijos narysllyvaus apygardoje esančių mo-
Kostas Čepaitis pasiūlė susirin-1 kyklų vadovybės, mokytojai, tė-
kimui kandidatus į naują valdy- vų komitetai, garbės svečiai, 
bą. Prašė neatsisakyti būti ren- Į švietimo tarybos nariai ir litua-

„ . , ,, . : dolerių auka. Dekoiame. 
re Dame universitete, bus kalbė-; "" *.„ _ _ " J

 T T ' . _. 
x vilius A. Juška, Hames Ci-tojas ir išdalins visą eilę stipen

dijų, kurios bus Lietuvių Preky-
I bos rūmų dovanojamos lietuvių 
! kilmės studentams per metinį 
banketą gegužės 15 d. Marti-

{ nique banketų salėje. Garbės 
' viešnia bus generalinė konsule I vyksta 7 v. v. 
i Juozapina Daužvardienė, o dr. J. t, tt. . -. «. _ . . „ 

rezervuoti telefonais: 927-3875,; J m ^ vakarienės iškil- **™K)I an^mm s v e 0 i a 
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ty, Fl., atnaujindamas prenume
ratą atsiuntė didesnę auką. 

Ačiū. 

x švč. M. M. Gimimo parap. 
gegužinės pamaldos kasdien 

kamais, o susirinkusiųjų rinkti 
nuoširdžius ir pareigingus. V. 
Šimkus prašė rinkti žmones, su 
kuriais jis galėtų dirbti tą sun
kų ir atsakingą darbą. Darbo 
dirva plati, darbo ir laukiančių 
pagalbos daug. Į valdybą buvo 
išrinkti: Valerijonas Šimkus, 
Juozas Mackevičius, Grožvyda 
Giedraitytė, Edvardas Litvinas, 
Feliksas Sereieikas, Kostas Ja
nuška, Kostas Repšys, Kotryna 
Repšienė, dr. Bronė Motušienė. 
Vladas Navickas, Jonas Jasaitis, 
Kazys Balčiūnas, Vytautas La
penas, Jonas Kreivėnas ir Sta
sys Patlaba. Valdyba pareigomis 
dar nepasiskirstė. 

Susirinkimas baigtas tautos 
himnu. Išrinktai valdybai linkė
tina darnios ir sėkmingos veik
los. Stasys Patlaba 

ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ 
PAGERBIMAS 

Chicagoje ir jos apylinkėse 
esančiose lituanistinėse mokyk
lose mokosi daugiau kaip 1000 
mokinių ir juos moko 183 moky
tojai. Dešimčiai lituanistinių mo-

geles Šv. Kazimiero šeštadieni- j n U 0 S e , staiga atšalus orui, pasi
nės mokyklos vedėjas, sutiko i r ! r e i š k ė labai smarki lijundrai 
ateinančiais mokslo metais būti Į Laiškuose rašoma, kad medžių 
šios mokyklos vedėju. j ̂ ^ telefonų laidai buvę tiek 

— Milašiaus minėjime Wa-! ledu aptraukti, kad neišlaikę 
shington, D. C., jo nuopelnus į svorio ir lūžę, trūkę. Padarytą 
Lietuvai nušvies Lietuvos atsto- j nemaža materialinių nuostolių, 
vas Jungtinėms Valstybėms dr.j — Mirė Kristina Kandroškal-
Stasys Bačkis, bendradarbiavęs į tė, Panemunėlio vidurinės mo-
su Milašium Paryžiuje. Apie Mi
lašiaus kūrybą kalbės rašyt. A. 
Vaičiulaitis, Milašiaus kūrinių 

kyklos mokytoja. 
— Varčios miške, Dzūkijoje, 

buvo įveisti elniai, atvežant de-
vertėjas lietuvių kalbon, o Milą-1 šimtį jų iš Klaipėdos krašto miš-
šiaus poezijos paskaitys akt. į kų. 
Jurgis Blekaitis. Iš juostelės bus 
duota Milašiaus kūrybos, kurią 
įskaitė akt. H. Kačinskas. Taip 
pat bus surengta Milašiaus pa
rodėlė. Minėjimas įvyks gegužės 
15 d. 3 vai. p. p. Glen Dale mo
kykloje. Ruošia VVashingtono 
ateitininkai. 

OKUP. LIETUVOJE 
— "Cervony štandar" laik

raščio, leidžiamo Vilniuje, re
dakcijos darbuotojai Irenai 
Konduralovai sovietinės Lietu
vos aukšč. tarybos nutarimu I Joseph Josten, egzilinės žinių 
suteiktas nusipelniusios žurna- j agentūros direktorius, buvo ap-
listės garbės vardas. ! dovanotas kultūros fondo sida-

— Mirė Aleksandras Kripai- j brine taure už nuopelnus infor-
tis, žinomas enkavedistas. Buvo I macijos srityje. 

DID2. BRITANIJOJ 
— Tarptautinio Kultūros fon

do rūmuose balandžio 1—2 d. 
įvyko konferencija, kurioje dr. 
Aleksandras Štromas padarė 
pranešimą apie taikos perspek
tyvas šių dienų pasaulyje. Kon
ferencijoje dalyvavo politinių 
mokslų profesoriai ir įvairių 
tautų visuomenės veikėjai. Tarp 
kitų, diskusijose dalyvavo prof. 
R. Misiūnas, atvykęs iš J. A 
V-bių. Cekoslovakų žurnalistas 

nistinį švietimą remianti visuo
menė. 

Prasminga yra pagerbti nuo
latinius, ilgamečius lituanistinių 
mokyklų darbuotojus, kurie ati
duoda šeštadienius ir eilę vaka
rų mūsų jaunimo švietimui, ši 
pagarba priklauso visiems mo
kytojams ir tėvų komitetams. 
Vedėjai ir direktoriai šį kartą 
išskiriami kaip mokyklų repre-
zentatai. 

Panašūs pagerbimai numato
mi suruošti ir ateityje, atžymint 
ilgamečius mokytojus ir mokyk
lų rėmėjus, šis bandymas yra 
pirmas LB Vidurio vakarų apy
gardoje. Valdybą tenka sveikin
ti už iniciatyvą ir pastangas. 
Šiuo pavyzdžiu galėtų pasekti ir 
kitos LB apygardos ar apylin
kės. 

Būtų gera, jei prie apygardos 
valdybos ir tėvų komitetų pa
stangų prisidėtų ir visos LB E . - ^ ^ . - ^ — _ ^ _ . -^ 
apylinkės, jų valdybos ir šiame | 1 ^ f j ^ J r ^ F R I i \ ^ 
lituanistinio pagerbimo vakare § " ^ ^ ^ • ™ ^ * L» I X I g \ \J 
visos vietos būtų užpildytos, i s 
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I D R A U G O • 
Dailiojo Žodžio 

925-9159 arba 927-5980. (Pr.) 
X Į Sunny Hills, Florida, iš-

skrendame geg. 28 d. ir grįžta
me geg. 30 d. Dėl informacijų 
kreipkitės į: 

M. Kielą 
Chicagoje 312 — 434-9655 
D. Dulaitj 
Detroite 313 — 549-6878 
J . Mikonį 
Clevelande 216 — 531-2190 

(sk.) 
X Dabar pats laikas paduot 

jūsų kailinius vasarai į apsaugą 
į modernišką šaldomą sandėlį. 
Jei reikalinga perdirbame, patai
some ir išvalome. Prašau pa
skambinkite — atvažiuosiu pa
imti, ir atgal atvešiu. Norman 

ton 
m e s " | oji radijo paskaita šį šeštadienį, 

X Irenos Veleckytės Baleto ir į 9 vai. ryto, Sofijos Barčus šei-
Piano Studijos metinis pasiro-imos radijo valandos metu. 
dymas įvyksta gegužės mėn. 1 % g- M M R a m e r a ^ ^ ^ 
d , 3^00 vai. p. p. Jaunimo cen-1 F 1 4 i 1 3 g M M T e I 2 x 

tre. Programą pradės studijos E x t e n d e i . E l e c t r o n i c ^ 
p;ano mokiniai. Po to seks # • U j a g y * 925-3433. (sk.) 
baletai, "Karalaičio Sapnas" 
kur veiksmas vyksta jūros dug-1 x Dėmesio. Kernavės Tunte 
ne ir "Les Sylphides". Kviečia- j skaučių tėvų labai svarbus su-
me visus atsilankyti ir palaikyti; sirinkimas įvyks šį sekmad.. 
jaunųjų dideles pastangas, (pr.) ! geg- 1 d, 10 vai. ryto Jaunimo 

X Akiniai siuntimui į lieto-i C 6 n t r e ( p r ) 

vą. Kreipkitės į V. Karosaitę.' X Monika Kripkauskienė, Dai-
Optical Studio, 7051 S. Washte- navos ansamblio statomo muzi-
naw Ave., CMcago, UI. 60629. k i n i o veikalo "Kūlgrindos" svar-
Tel. 778-6766. (sk.) biesiems personažams suprojek

tavo originalius sceninius rūbus. 
Veikalo spektakliai įvyks gegu-

šiuo reikalu gaUma kreiptis į 3 
apygardos valdybos pirmininką 1 

- i r -

X NAMAMS PIRKTI PA-

kyklų ir Pedagoginiam Lituanis- K a z į La u k a i t į telef. 323-5326. 
tikos institutui vadovauja eilė v i s i t u r ė t u s k i r t i ^ vieoą v a k a , 
vedėjų ir direktorių. Finansinę Į r ą m ū s ų lituanistinėms mokyk-
naštą neša tėvų komitetai, r ė - j l o m s prisiminti i r g a usiu daly-
mėjai, padedant Lietuviu fondui, j v a v i n m pagerbti Utuanistink> 
Nuo 1950 metų tęsiamas litua- švietimo darbuotojus, 
nistinio šviesimo darbas yra da
vęs milžiniškus rezultatus ir per 
šias mokyklas perėję šimtai mū
rų lietuviško jaunimo šiandien 
dirba lietuvišką tautini, kultū
rinį, organizacinį, spaudos ir 
švietimo darbą. 

Lietuvių Bendruomenės vidu
rio vakarų apygardos valdyba ir 
lituanistinių mokyklų tėvų ko
mitetai, didžiai vertindami visų 
lituanistinių mokyklų veiklą, 

Romano Premijos 
Įteikimas 

Laureatas KAZYS ALMENAS 

Bronius Juodelis 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SPAUDŽIA MOKYKLAS 

* * • ,*- v « u u * S* 0 1 *** duodamos mažais mė- ž ė g 7 fr 8 d i e n o m i s M a r i j o g 
Burstem, 185 X .W«bash Aje^; nėriniai. įmokėjimais ir priei-; a u k š t mokvklos auditoriioje. 
2-ras aukštas, Chicago, DL TeL namais nuošimčiais. 
263-5826. (sk.) Mutual Federal Savings, 2212 

x Jei norite pirkti ar par- W e s t Cermak Road — Telef. 
duoti namus ar kitą nekilnoja-; ^ 7-7747. (pr.) 
mą nuosavybę Cicero, Berwyne, j x jjov^nin^ pTekės ^ ^ 

riai progai — kristalas, porcela-
nas, sidabras, gintaras, aukso 

side ar kitose priemiesčiuose papuošalai ir brangenybės. Di-: 

skambinkite Julijai Cijūnėlienei d e l i s u ^ l g K t a u k s o g r a n d i . 
teL 656-3860, Towne Bealty, Ci- n ė l i ų pasirinkimas. Terra atda-

(pr.) 

Illinois švietimo superinten
dentas J. M. Cronin perspėjo 

nuoširdžiai gerbdami mokytojų, Chicagos švietimo tarybą, k a d ! | 
vedėjų, direktorių pastangas, iš- į miestas gali netekti apie 500 : E ^ | | 
tvermę ir pasiaukojimą, nu- i H"1- doL paramos švietimui, jei-1 s * 
sprendė suruošti specialų vaka-jS11 mokyklose nuo ateinančių 1 
rą ir jame vedėjų ir direktorių! mokslo metų nebus panaikinta ; | 
asmenyse simboliškai pagerbti' rasinė segregacija. | 
visas lituanistines mokyklas. Šis 
pagerbimo vakaras įvyks Jaurj-

Stickney. Brookfielde, VVest-
chester, Riverside, North River- j 

cero. Ji mielai jums patarnaus 
(sk.) 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 

6237 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-4184 

Sav. Stasp Ba/p\i<ipnė 

ra kasdien iki 5 v. v.; pirm ir į 
ketv. iki 8 v. v. Adresas 3235-37 
W. 63rd St., Chlcago, Dlinois, 
telef. — 434-4640. (sk.) 

X Operos sol. Algirdo A. Bra- I 
zio vadovaujama ekskursija j 
Šv. Žemę ir Graikija įvyks 
lapkr. 11 iki 21 d. — 10 dienų. 
51,1740.00. iš Chicagos (dviese 
kambary). Dėl informacijų 
kreiptis į Ampricnn Travpl Ser
vice Bureau. 9727 S. Westem 
Ave, Chicago, BĮ. 60643 Te! 
238-9787. (»k.) 

NAUJI POUCDONKAI = 

179 policijos naujokai baigė š 
policijos mokyklą Cbscagoje. § 
Aukščiausius pažymius gavo; E 
mergina Corrine Lunt. Išduo-'E 
dant jiems diplomus, drauge 113 E 
k ;tų policininkų buvo pakelti įj£ 
seržantus. : E 

NACIAI SKOKTE | 

Skokie priemiesty, kur y r a ' s 
70.000 gyventojų ir jų daugu-Įg 
mas žydų. sekmadienį naciai 2 
įuošėsi demonstruoti, bet teis-į E 
mas nacių 
draudė. 

demonstracijas už-^S 

Nusipelnę? po 
mokyklcs d;re 
centre Chicag 
jj »u tmoR» Prane 

lituanistinės įgrieas JiKizas Mašinoms. Ch-cag-os aukšt 
'orius, buvo pagerbtas, surunšiant jo garbei Jaunimo 
e. banketą su manice ir akademine dalimi. &a matome 

Jfuotr. A- 8«5t;oko ! ^enyolyno 

LIGONIŲ N.A.HAI 

Įsteigti namai, kur apgyven
dinamos šeimos, kurių vaikai S 
buvo g\-domi nuo vėžio, leuke- E 
mijos ir kitų sunkių ligų. Susi- § 
dariusi organizacija Chicagoje E 
tuos namus atpirko ii buvus io j 

Dalyvauja solistė Ona Pliuškcniene 
JUcompanuoja muz. Aloyzas Jurgutis 

Sekmadienį, gegužės 15 d. f 1977 m. 
3:00 vai. popiet 

J A U N I M O C E N T R E 
C H I C A G O J E 

BILIETAI GAUNAMI: 
DRAUGE, 4545 W. 63rd St.. Chicago, BO. 
Marginiuose, 2511 W. 69th St.. Chicago, Fl. 

Bilietu kaina: S4 ir S5 
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