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Religinių bendruomenių 
„sutartys" 

Pirma konfiskuoja, paskui išminuoja 

17 imtinai religinio kulto reikalui 9. Už nesilaikymą taisyklių, 
ir nedaleisti atlikinėti religi- kurios nustatytos šioje sutartyje 

1948 tarybinė valdžia įsakė nių apeigų kulto tarnautojams, mes nešame atsakomybę prie: 
prie visų bažnyčių sudaryti iš ti- kurie nėra užregistruoti Religinių įstatymus, be to, tokiu atveju 
kinčiųjų "dvidešimtukus" ir lei- Kultų Reikalų Tarybos prie TSRS miesto vykdomasis komitetas tu-
do jiems pagal valdžios paruoštą M T įgaliotinio Lietuvos TS Res- ri teisę sutarties galiojimą nu 
"sutartį" išsinuomoti valdžios publikai. traukti. 
nusavintas savo bažnyčias. Dvi- 3. Mes įsipareigojame daryti 10. Tuo atsitikimu, jei rastu 
dešimtukui nepasirašius sutar- viską, kad įteiktas mums turtas me reikalinga sutartį nutraukti, 
ties buvo grasoma bažnyčią už- nebūtų panaudotas tokiems tiks- mes privalome apie tai raštu pra 
daryti. Niekas neabejojo, kad lams, kurie neatitinka 1 ar 2 st. 
Stalinas tikrai gali šį grasinimą st. šios sutarties, 
įvykdyti. Šalis buvo suterorizuo- Ą M e s į s ip a r e igojame !S savo 
ta—žmones tremiami į Sibirą, ka- I ė § ų a p m o k ė t i v i s a s i š i a i d a s m a I _ 
Įėjimai ir rūsiai prigrūsti nekal- d o s p a s t a t o i š i a i k y m u i ) 0 t a i p 

tų žmonių, miestų aikštėse gulė p a t v i s a i š l a i d a s > k u r i o s b u s rei_ 
jo išniekintų partizanų kūnai , k a l i n g o s r e m 0 n t u i , apšildymui, 
trečdalis kunigų ejo Gulage ke- a p d r a u d i m u i . apsaugai, vietos 
liais. Visoje Lietuvoje likęs yie- m o k e s č i ų apdėjimui ir pan. 
nas vyskupas Kazimieras Paltą- _ - __ . . . . , ., 

AT.. Įsipareigojame laikyti 
Paltą 

rokas, norėdamas išsaugoti ku 
• -„ . .., . «. • „ . .. pas save kulto inventoriaus sa nigus ir tikinčiuosius, priversti- * v 

nam "sutarties" pasirašymui 
griežtai nesipriešino 

5. Mes 

rašą, kuriame bus įtraukti aukų 
ar kitu keliu naujai įgijamai kul-

nešti miesto Vykdomajam komi 
tetui. Be to, laike savaitės po to 
kio pareiškimo padavimo, atsa
komybė už turto apsaugojimą 
numatytą sutartyje, nuo mūsų 
neatpuola ir nešame visą atsako 
mybę dėl sutarties vykdymo. 
Taipgi įsipareigojame per tą lai 
ką tvarkingai priimtą turtą grą
žinti. 

11. Kiekvienas iš mūsų, pasi
rašęs šią sutartį, gali pasitraukt 
iš skaičiaus dalyvių, paduodan' 
apie tai raštišką pareiškimą aps į"-'WL . to aptarnavimo reikalui daiktai, , . . , , , , . , 

štai kokia "sutartis" jėga buvo k u r i e
P

 n e p r i k l a u s o asmens nuosa- ^ n t i e S . Vykdomajam komitetui 
primesta Lietuvos tikintiesiems: v v i ) e i 

" 1 . Mes, žemiau pasirašę pi- 6. Mes įsipareigojame ne apei-
liečiai: įsipareigojame saugoti gų laike suteikti galimybę patik-
mums perduotą maldos pastatą rinti ir apžiūrėti turtą igalio-
ir visą prie jo priklausantį turtą tiems asmenims mies*o Vykdo-
ir naudoti tik išimtinai perduo- mojo komiteto arba Religinių 
to tikslo paskirčiai. Prisi imame kultų reikalų tarybos įgaliotinio, 
atsakomybę už išlaikymą ir ap- 7 U ž p ū d y m ą arba sugadi-

kas vienok neatpalaiduoja pasi
traukusio asmens nuo atsakomy
bės už padarytus nuostolius mal
dos pastatui ar kitam priimtarr 
turtui už tą laiką, kuriame įsto-
jantysis buvo turto valdymo da 
lyvis. 

12. Niekas iš mūsų atskirai, < 

saugojimą perduoto m u m s tur
to įr už vykdymą visų tų įsipa
reigojimų, kuriuos mums užde
da sj sutartis. 

taipgi kartu, neturime teisės už-
nimą perduoto mums turto mes ginti kam nors iš piliečių, kuris 
nešame solidarią atsakomybę pa- priklauso mūsų tikybos išpažini-
darytų nuostolių atžvilgiu. mui ir kuriam teismo keliu nea-

8. Priimto turto grąžinimo at- timtos teisės pasirašyti šią sutar-
2. Pastate mes įsipareigojame veju, mes įsipareigojame grąžin- tį vėliau ir būti pilnateisiu daly-

panaudoti, taip pat suteikiant ti tokiame stovyje, kokiame bu- viu turto valdyme kartu su vi-
galimybę naudotis visiems ki- vo priimtas naudojimui ir apsau- sais pasirašiusiais šią sutartį". 
tiems tos tikybos asmen:ms, iš- gai. (Bus daugiau) 

Krikščioniškajam 
Pasauly 

Socialinio mokslo dokumentas 

Vatikanas. — 
iškilmingai paminėta 

Vatikane buvo 

sėkla sukeldama konfliktų pavo
jus. Tikroji pažanga yra pilnuti
nis žmogaus išsivystymas, tiek 
materialinėje, tiek dvasinėje sri
tyje. 

Vokiečių kardinolas Lenkijoj 

Koelnas. — Vakarų Vokieti
jos vyskupų konferencijos pirmi 

Pauliaus fi'nkas Koelno arkivyskupas, kar-
VI socialinės enciklikos "Popu dinolas Hoeffner balandžio gale 

Sportas kilnina žmogų 

Briuselis. — "Sporto moralinės 

lorum Progressio" dešimties me- lankėsi Lenkijoje. Kišk vėliau į 
tų sukaktis. Minėjimą surengė Lenkiją nuvyks taų- pat Mainzo 
Popiežiškoji teisingumo ir taikos vyskupas kardinolas Volk. Praė-
komisija, pakviesdama žymiąją jusiais metais I>enkiją aplankė ir 
anglų ekonomistę Lady Jackson s u v i e t o s katalikų Bažnyčios 
— Barbara Ward aptarti šį svar- problemomis arčiau susipažino 
bų naujųjų laikų Bažnyčios sočia- ^ ^ e i , e katalikiškojo pasaulio 
Knio mokslo dokumentą. Lady atstovų, jų tarpe Prancūzijos ir 
Jackson savo paskaitoje nurodė Amerikos vyskupų konferencijos 
enciklikos "Populorum Progres- pirmininkai, 
sio" įtaką į tarptautinį socialinį 
ir ekonomini gyvenimą, drauge 
primindama, kas buvo atlikta 
pastarųjų dešimties metu laiko-
1 • • i • .. i i »: • i vertvbes —to.<ia tema Be eiios tarpyje, siekiant konkrečiai vyk- - ^ ' 
dyti'enciklikoje paskelbtą sociali- sostinėje įvyko tarptautinės kata-
nį mokslą. likų kūno kultūros ir sporto fe-

Paskaitininkė pažymėjo, jog, deracijos visuotinis suvažiavimas. 
kaip' yra pabrėžęs Paulius VI, Atidarydamas suvažiavimo dar-
žmonijos išsivystymas ir jos pil- u,,- m-' - " ~ i « r» c ~ 4* ; , . . , . . / . . bus. bruges vvskupas Ue Smedt 
na pažanga gali Įvvkti ti.<tai tei- , . . . .. . , , 
singoje ir griežtoje ekonominėje n U r o d e ' , 0 * P ^ n n d m i s federa-
santvarkoje. Tuo atžvilgiu encik- ^'^ uždavinys yra - ugdyti 
lika buvo tikrai pranašiška, žmogiškąsias ir krikščionišką-
Prieš dešimt metų didžioji žmo- šias vertybes sporto gyvenime. 
nių dauguma^ buvo įsitikinusi, Sportas kilnina žmogų, stiprina 
jo? tikroji pažanga vra tik ūki- • u I-YT 
' ° .v . ' . ,. . jame broliškumo jausmus, tuo 
ms išsivystymas, materialinių , _ , , . v •„*+„ »Aiv;mac ; , - j ; m „ L : •„• būdu patarnaudamas visos zmo-turtų telkimas ir gaiimybe jais # 
pasfftgndoti. Paulius VI ispėįo n ^ bendruomenės eerpsniam su-
jog nekontroliuojama ūkinė pa- sipratimui, tuo pačiu ir jos gero-
iajiga neša savyje neteisingumo vei bei gažangai. 

Už demilitarizuote 
zona 

Damaskas. — Sirijos preziden
tas Hafez Assad, laukdamas susi
tikimo su prezidentu Carte-
riu, minėjo, kad jis sutinka tarp 
Izraelio ir arabų išvesti demilita
rizuotą zoną. DMZ būtų nepla
tus ruožas abiejose sienos pusėse. 
Laikinoji DMZ yra Golan aukš
tumose tarp Izraelio ir Sirijos, 
bet pirmą kartą Sirijos preziden
tas sutinka tokią ar panašią zo
ną palikti nuolatinę. 

Kaip atsilyginama 
draugams 

Maskva. — Etiopijos šefas 
marksistas Mengistu Haile-Miri-
am, vos tik atvykęs j Maskvą, pik 
tai apkaltino iki šiol buvusį są
jungininką ir milžiniškas sumas 
davusią Ameriką, pažymėjęs, kad 
ateity pagalbos prašys tik iš so
vietų. 

Baltimore. — Buvęs CIA agen
tas Edvrin Moore, 56 metų pri
pažintas kaltu, šnipinėjęs sovie
tams, gali gauti kalėjimo iki gy
vos galvos. Jis pakliuvo į poliei-
jos rankas dėl sovietų diplomatų 
žioplystės. Jie radę prie durų pa
ketą, pamanė, kad gali būti 
sprogstamoji bomba ir pašaukė 
FBI. 

Wa,shingtonas. — Balandžio 
r^Ai^ct n*rno kaino* pakilo 

,1 .1 proc.. tai atitinka 
į metinės infliacijos. 

KO LAUKTINA IŠ LONDON 
KONFERENCIJOS 

Pakelti ekonomiją ir nesukelti infliacijos 

u 

Londonas. — Prezidentas Car-
teris, vykdamas į Londoną, sakė, 
kad jis žada būti preciziškas ir 
stipriai rems sumanymą derybų 

J partneriams išeiti iš izoliacijos 
į nuimti varžtus prekybai, suma-
Į žinti tarifų sienas. Derybos su Bri-
I tanijos, Prancūzijos, Vakarų Vo

kietijos, Italijos, Kanados ir Japo-
į nijos vadais vyksta šiandien ir 
j tęsis rytoj. 

Vakar Carteris aplankė šiau
rės rytuose esantį Ne\vcastle 
miestą, George VVashingtono 
protėvių kampelį. Skris į Genevą, 
susitiks su Sirijos prezidentu As-

Į adu, o antradienį irgi Londone 
susitiks su NATO šalių 15 užsie
nio reikalų ministeriais ir grįš 
namo. 

Carteris ir svarbiausi Amerikos 
partneriai turės apsvarsyti spren 
dimą, kaip pakelti ekonomiją, ne
sukeliant infliacijos. Dar dauge
liui pasaulio vadų prezidentas 
tebėra nepažįstamas: "kas tas 
Jimmy"? Jo atviras, neformalus 
stilius kaip sako "Chicago Sun-
-Times", sustiprins pasitikėjimą 

kitų partnerių ąJ^yse ir užtikrins 
didesnį bendradarbi avimą. Net 
jei ir nebūtų (pasiekta didelių lai
mėjimų, kaip ir manoma, vis 
vien bus naudinga, ypač, jei pa
vyks išsiaiškinti su V. Vokietijos 
kancleriu Helmut Schmidtu. kri
tikuojančiu Carterio nepatyrimą. 

Ne vien ekonominiai klausi
mai dominuos pasikalbėjimuose. 
Bus paliesta ginklų kontrolė, y-
pač atominių plitimas. Kaip jie 
bus svarstomi ir kas pasiekta, pri
klausys, kokia susidarys dery
bų atmosfera. Čia gali susikirsti 
Carterio ir Schmidto nuomonės. 
Kanclerio politika atominę tech
nologiją padaryti lab'-au priei
namą daugeliui tautų viso 180 
laipsnių skiriasi nuo Carterio, no
rinčio sulaikyti atominių ginklų 
plitimą. 

Laikraštis sako, kad Carteris 
yra realistas, jis atidžai išklausys 
ir kitų, labiau patyrusių politikų 
rekomendacijų, todėl lauktina 
gerų rezultatų, konferencija bū
sianti naudinga. 

Disvo Motina su Kūdikėliu. Nežinomo lietuvių meistro skulptūra 

Ne poetai išrado motinystės didingumą. Tai ne 
bereikšmi-* idealas, o šilumos pilna žmogaus gyvenimo 
dalis. Motinystės tyros didingumas nėra vien svajonių 
nuaustos, bet patirtas gyvenimo kasdienybėje. 

Prisiminus naktis, kada motina budi, sielojasi, 
rūpinasi: patyrus, su kokia meile tūkstančių tūkstan
čiai motinų lovutėse klosto mieguistus vaikus, išryš
kėja motinystės kilnumas ir pasirodo tokiame grožyje, 
jog mes užmirštame bet kokį jų žmogišką trapumą ir 
trūkumus. Tos švirsos spindulėlis paliečia net ir tas 
motinas, kurių pasiaukojanti meilė išblėso. 

Motina piašoka laiko ribas ir atspindi žemiškąją 
begalybę, šimtmečiai praskuba pro laimę ar vargą be 
pėdsakų, motina gi vis pasilieka gyvenimo atbaigėją: 
tyliai ir nepakeičiamai naują gyvybę pradedanti, ne
šiojanti, pagimdanti — gyvenimui. Vien motina žemė 
savo pilnuma šiek tiek jai gali prilygti. Jos abi. pa
laimintos. 

Kardinolas Jose f MinAszenty 

Paslaptingas laivas 
buvo \okiečiy 

Briuselis. 
gas laivas. • 
dingo su 20'' , 
rado pasivadinę-
kita įgula, bu-
truotas Hamburge, 
Scbeersberg. Jo • apitonu ir pa
vaduotoju bu" '-iritai. Neabejo
jama, kad laivas buvo pagrobtas 
ir uranas paimt Izraelio agen
tų. 

Vargas su portugalų 
pabėgėliais 

Maskvos protestas 
, Amerikai 

Maskra. — Sovtenj Užsienio 
reikalų ministerija Amerikos am-

j basadai įteikė protestą, kad ne-
! buvo duota viza jų profsąjungos 

atstovams dalyvauti uostų darbi
ninkų konvencijoje Seattle. Re
miasi Helsinkio susitarimu, kalti
na Ameriką susitarimo laužymu. 

Valstybės departamente buvo 
paaiškinta, jog nebuvo duotas 
leidimas dėl to, kad profesinės są
jungos nėra tai, kas pas mus va
dinama unija, neatstovauja dar
bininkijai, yra tik valdžios skiria
mi pareigūnai. Neįsileisti prašė 
AFL-CIO. 

Amerikiečių spaudoj prieš ku
rį laiką buvo priekaištai Valsty
bės departamentui ir AFL-CIO, 
kad tokiu pasielgimu Amerika j 

Gailestingos seserys 
pritaria Carteriui 

N e w Yorkas. — Amerikos gai
lestingosios seserys pritaria Car
terio planui suvaržyti nepapras
tą kainų kilimą ligoninėse. Anne 
Zimmerman, seserų prezidentė, 
sako. kad seserys buvo ir yra 
menkai apmokamos, bet dau
giausia keliami mokesčiai už viso 
kius mažai reikalingus patarna
vimus, daroma daug bereikalin
gų testų, ir per didelės algos ad
ministratorių ir skyrių vedėjų. 

Siūlo Libaru-i 

g 
Beiruta>. 

bė svarsto 
krikščionių 

-61 

vadinosi 

Vei šnipai 
V. Vokietijos valdžioje 

\nas paslaptin- Lisabona. — Prie kitų Portu-
prieš 9 metus galijos vargų prisideda ir pabėgė-

i u r a n o ir atsi-Į Hai iš buvusių kolonijų Afrikoje 
situ vardu ir su Į — Angolos, Mozambiko ir Toli-
vokiečių. regis-į n™ju Rytų — Timor salos. Pabė-

gėlių, portugalų kilmės, susidarė 
465,000 Portugalija jiems pilie
čių teisių nenori suteikti. Kreipė
si į Jungtines Tautas, prašyda
ma juos laikyti be pilietybės as
menimis. Nesutiko nei Portugali
jos Raudonajam kryžiui leisti 
jiems statyti pastovius namus. 

Bonna. — 
Scheffler, dirba 

mar Kahlig — 
i kanclerio įstai 

13.2 proc 

goję kaip sekret' <*ė, buvo suim'a 
ir kaltinami š pinėjimu Rytų 
Vokietijai Jai ">uvo prieinami 

. slapti Helmut schmidto doku-
imentai. 

Naudingas išradimas 
Haifa. — Izraelio mokslinin

kai rado būdą kaip saulės ener
gijos pagalba skysčių tempera tu
rą pake'ti du kartus daugiau ne-

u d e n s virimo temperatūra. 
Išradimas gali būti pritaikintas 
ir šildymui, ir šaldymui, 

dimda daugiau medžiagos save 
apkaltinti būsimoje Belgrado 
konferencijoje, ir sumažės svoris 
kaltinimų Maskvos adresu. 

Pakistane 35 užmušti 

Ra\valpindi. — Pakistano ka-! 
riuomenės daliniai buve pasiųsti j 
prieš kalniečius, kohistanų gi- į 
minę, kurie laikė apsupę 7 tūks
tančius kinų, darbininkų ir jų į 
šeimų, tiesiančių per kalnus ke- j 
lią tarp Pakistano ir Kinijos. Kai-j 
niečiai yra dideli opozicionieriai 1 
ministerio pirmininko Bhutto. : 
Susišaudymuose buvo užmušta į 
30 kalniečių ir 5 kareiviai. 

Detroitas. — Didžiausia auto-j 
mobilių kompanija atšaukė pa-j 
taisymams didžiausią per ketve-
rius metus mašinų skaičių, 2.2 
milijonus. GM 1976 metų visi 
modeliai keleivinių ir sunkveži
mių turi skundų ir trūkumų su 
automatiniais stabdžiais. Dabar 
vairuoti nepavojinga, pavojus 
gali būti tik pasiekus O F ar že
mesnę temperatūrą. 

1073 GM turėjo atšaukti 
3.4 mil. autovežimių. 

Bostonas. — Sovietų žvejų lai
vas Taras Sevčenko tik ketvirta
dienį išplaukė iš Bostono, kai 
Maskva Amerikai už nuostolius 

Į nominms 

— Libano vyriausy-
valstybę padalinti į 
ir muzulmonų auto-

% ienetus, bet idėjai 
priešinasi mnzu'.monai ir Sirija. 

Wa.shingt!>n.i>. — Praėjusiais 
metais Am- mai mirties 
bausme nuteisė 233 asmenis. M-•-
tų pabaigoje - se mir
ties bausme A-J' . .stųjų buvo 444. 

i sumokėjo 240,000 doleriu. 

KALENDORIUS 

Gegužės 7: Stanislovas, Domi
cėlė, Džiugas, Danutė. 

Gegužės 8: Mottnos diena; A-
gatijus. Berta. MingaUa, Audrė. 

Gegužės 9: Hermanas , Ita, Bu
tautas, Austė. 

Saulė teka 5:51, leidžias 7:55. 

ORAS 

Apsiniaukę. 60 proc. galimy
bė lietaus, vėsiau, apie 60 iaips-
ni i^ 



DRAUGAS, šeštadienis. 1977 m. gegužės mėn. T d. 
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REDAGUOJA Jonas žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 

siusti: 6322 Souti R o m e l i Ave„ Cfckaga IL, 60629, %el TT8-185J 

MOTIN AI 
8?'uometas ant galvos. Nuleistos šviesios akys. 
Saldi širdies kančia už dukterį ar sūnų. 
Ant rankų darbo naštos. Tu meldies prie žvakės 
Su padėka už viską, kas nuo Dievo būna. 

Tu, motina, palaimintas gyvybės žiedas, 
Ramybės -ų vilties sūtuzvs klajūno uostas. 
Kur buMume, svečios šalies užmirštami pėdas 
Ir grįžtam prie tavęs tikėti tau ir guostis. 

Faustas Kirša 

IŠ CICERO ATEITININKŲ VEIKLOS 
Pavasario- vakaras J Tolimesnė veikla 

• Cicero moksle--; ių ateitininkų; Pasidžiaugti gražiai pavykusii 
vakaras, balandžio...123 d., sutrau- į vakarų įr pasitarti kitais kuopos 
kė savo nuolatini svečių būrį: į reikalais. T. komiteto pirminin-
faunimo ar .}re>ni;,ių, kurie po w> sjdfykįsg susirinko tėyai ir 
skanio vakarienes, išklausę s tu- ' globėjai; J . i r G. Končiai. V. 

.ir gerai pa- Xorkienė, Ę. Radvilienė, J. Ar-

Lai Dievo ApvaizHa globoja! 
Loreta ir padeda atsiekti to, ko, 
ji trokšta, o tada sugrąžina vėl! 
Į Vysk. M. Valančiaus kuopos; 
globėjų _ pareigas. ap.\ 

CHICAGOS ATEITININKU 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Šventė fvy'<% gegužės ! 5 diena, j 
sekmadieni. Jaunimo centro- di-i4 

dSibfbfe salėje. 
9 vai. Šv. Mišias atnašaus vys

kupas Vincentas Brizgys. Po to i 
bendri pusryčiai. Programą at- -r 

liks Chic2£o? moksleivių ateiti-E 
ninku kuopų nariai. • •-.... j* 

šioje šventėje kviečiami Chica- į 
gos Ir apylinkių ateitininkai gau-į 
šiai dalyvauti. 

Chicagos ateitininkai 
sendraugiai 

ATTSlfNINKĮT DAILININKŲ 
PARODA 

Chicagos studentai ateitjnin-
kai ruošia trijų dailininkų paro
dą, kurioje dalyvaus Audronė 
Ambrazaitytė, Juozas Gudįns-
kas ir Danguolė Stončiūtė-Kuo-
lienė. Parodos at idarymas įvyks 
gegužės 27 d. 7:00 vai. yak-
Čiurlionio galerijoje, Jauniam© 
centre. Visi kviečiami atsilan
kyti. 

PR. DJELININKAICIO 
KUOPOS ŠVENTĖ 

I 
THF. LJTHCAJSIAN WORXJD-WTOE D*xLY 

SKMm c:__. Post&ge Daid at Ctucago, Hiinois. PubUiahed dalty, 
ercept Simdays, i^gai bc!idays, days after Christmas and Eastet 

by the Utfaiuuuac CathoUc Press Socaety 

Sobscrtpnon Kates $30.00 — Chlcagc Cook County, Ulinoi» 
and Cac_d_ Eisevrbera ta the U.S-A. $28.00. Foreign coun-
cries $31.00. 

Palto islaKtas mažinant, pakvitavimai ut gautas prenume
ratas nesiunčia,—. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus - Jo mokesty, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi 
Tsokfijęs 

DRAUGO 

Chicagos studentų ateniniaky draugovės krikščioniško atsinaujinimo i 
i ir ,_ Včn*>±it*7tJi l ^ r a i i f f A V M riiT-Mri'mnlrp'1 P f t m s ("ii- ! dieną (iš kairės >: Dainė Nax;utytė (draugovės |»i-r>iąiakė), Roma 01 

šauskaitė, Edis Razma, susikaųpjpio vadovas kun. dr. Kęstutis Trima 
kas. Linas Rimkus ir Loreta Stončiūtė. 

Gfcteagsj, Cook apsar 
a Kanadofe . 
Kitur J-AV. 
Užsienyje _ _ . . . . . 
Savaitinis 

iretams 

$80.00 
2&00 
S1.00 
20.00 

| 
6 mėn. 

siy.oo 
16.09 
19.00 
18.09 

3 mea 

USA 
UJO 
1840 

- 7*0 

i i 

ruoštos programoj gražiai pasi
linksmino. 

Svečius pasveikino kuopos glo
bėja Aldona Prapuolenytė, pa-
t l fc j iwM kui;. Ir . V. Rimšelį 

L. Radvilaitė ir A 
puolenytė. Gaila, kad titk 
kviestųjų galėjo atvykti. 

Buvo tartasi prašyti 

Pra-
ousė 

i L.B.. kad įi įmtųsį globoti kuo-
vaišes ir vakarą pradėti malda.i ^ i p o n o b 5 r e U / k a d | a m e g a l ė -
Po vakarie...- padėkojo prog- ^ s p o r t u o t i v i s i C i c e r c l i e f e v i a i 
MIROS piidvtCAi^s muz. F. b tro
liai ir jo "Vaivai ', pei ateitiriin-
ku trio: V. i nderiui. L. Rimkui 
ir V. Kazlauskaitei, salės dekora-
torei —stud. Vidai Naujalytei, 
loterijos ruošėjai —E. Radvilie
nei, vaišių šeimininkėms: S. Ta 
mošiūnienei, V.. Norkienei su 
dukrom Dana ir Rūta, G. Kon
čienei, D. Razmienei, O. Venclo
vienei, M. Kuprienei, T . Zails-
kienei. pne kitų. darbų prisidėtu-
SŠerns V. Geeiui, J. ArstikiuL V . 
Laniauskui, o ypatingai tėvų ko
miteto pirm. J.. Končiui, kuris di
džiausią Šio vakaro organizavi
mo darbą atliko. 

Pobūvyje dalyvavo Fed. va
das 6r. P. Kisielius, dr. F. Kau
nas, "Cicero Life" red. Sven 
O"Garą. seselės kazimierietės Sal-
vatore ir Evangelistą, klebonas 
kun. J. Stankevičius \r iš apy
linkių at\ykę ateitinmkai: dr. A. 
ir E. Razmai, dr. Br. ir V. Va-
ladkai. H . ir dr. R. Padleckai, 
buvęs "At^ities'^'red. }. Baužys, 
dail. O. Baužiėnė. J. ir O. Ru
geliai. F. Mackevičienė su prof. 
M. Mackevičium-. Vakaras b-zvo 
aprašytas ir "GfcerD Life", nes 
laikraščio redaktorius yra labai 
palankus lietuviams ir jų kultū
rinį bei socialinį veikimą dažnai 
savo laikraštyje iškelia. 

moksleiviai, o ne tik ateitininkai 
ir ne tik lietuviškai kalbantys, ir 
jie tada taptų nuo ateitininkų 
nepriklausomu sporto vienetu. 

Pavasariu išvykai data — ge
gužės 15 d., vieta —Argonne 
Park. Argonne, 111. 9500 South 
Cass Ave. 

jaunučių globėja 

kūrv-Keletą metų sumaniai ir 
birigai jaunučiams vadovavo mo
kyt. Lereta Radvilaitė. Deja, nuo 
sekančių metų ji rruo tų pareigų 
pasitraukia, nes žada toliau stu
dijuoti ir siekti magistro laipsnio. 
Tik praėjusiais metais ji baigė 
Illinois universitetą bakalauro 
laipsniu ir sėkmingai mokyto]au-
ja John^ono mokykloje, Bensen-
ville. 111. Kaip retai kuri bestu
dijuojanti ateitininkė, dar ir dirb
dama, ji surado laiko globoti 
jaunučius, nes suprato reikalą. 
Šiais metais jau ji dėstė Cicero 
lituanistinėje mokykloje istoriją. 

Jaunučiai pasiges savo my
limos globėjos, mokiniai —mo
kytojos, o kuopos globėja —pa-
gelbininkės, kuria visuomet galė
jo pasikliauti, kuriai galėjo pa
tikėti įvairius su parengimais su
sidėjusius reikalus, ar lai būtų 
programų paruošūnas ar žaidimų 
pravedimas. . ........ 

Chicagos moksleivių ateitinin
kų Pr. Dielininkaičio kuopos 
metinė šventė švenčiama gegu
žės 14 d,, šeštadieni. 5 vaL vaka-

Cicero.re šv. Mišios Švč. Mergelės Gimi
mo parapijos bažnyčioje. Po šv. 
Mišių iškilmingas aktas, meni
nė dalis ir vaišės par. salėje. 

Mūsų jaunimui būtų labai 
malonu, kad jų šventėje daly
vautų ne tik tėveliai, bet ir kuo 
daugiau lietuviškos visuomenės. 
Laukiami svečiai iš kitų kuopų. 
Kuopos jaunimas gegužės 15 d. at
liks trumpą vaizdelį Chicagos 
ateitininkų šeimos šventėje. 

Kuopos vadovybė 

IŠ ATEITININKŲ ŠALPOS 
FONDO POSĖDŽIO 

Kaune, vėl buvo 5 kandidatės 
pakeltas j t ikrąs ias korporan-

Antrame š. m. fondo valdybos 
posėdyje. Įvykusiame balandžio 
29. d., dr. V. Šaulio bute, pir
miausia svarstyti artėjančio atei
tininkų kongreso klausimai. 
Ateitininkų Federacijos valdybos 
ir kongresui ruošti komiteto kvie
timai liečia visus ateitininkus bei 
jų institucijas. Tad ir A. Š. F. val
dyba pasiryžo įsijungti į kongreso 
paruošiamuosius darbus savo 
Įnašu. Fondas, šalia pagrindinių 
uždavinių teikti studijuojantiems 
at-kams paramą stipendijų bei 
paskolų forma ir remti mokslei
vių ir studentų at-kų organiza
cine veikia rei-knlirisfomis našai-1 
pomis, jaučia taip pat pareigą pa
dėti atlikti kai kuriuos uždavi
nius, susijusius su kongreso sėk
mingesnių paruošimu. 

Prie geriausių norų dalis at-
kų neturės progos asmeniškai 
kongrese dalyvauti. Bet kongreso 
šūkiais, jo programoje kelsimo-
mis idėjomis bei svarstysimais 
klausimais turės būti supažindin
ti visi ateitininkai, kad kartu su 
kongreso dalyviais galėtų pajus
ti to įvykio nuotaikas. Tarpusa
vio ryšio tarp įvairiuose kontinen
tuose pasklidusių at-kų pagyvi
nimas, gali geriausiai prisidėti 
prie Jubiliejinio kongreso sėkmin-
gesnio poveikio at-kų idėjiniam 
sustiprėjimu: bei dvasiniam atsi
naujinimui. A. Š. F. galėtų prie 
šio uždavinio prisidėti, paremda
mas atitinkamo kongreso leidinio 
išleidimą ir jo platinimą at-kų 

OOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOC 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdruudą nuo usnies tr aatosno-
bUio pas 

FRANK Z A P 0 M S 
3208% West »5tn Street 

Chicago, DMnato 
Td. — GA 4^8*54 
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FLORIDA 
St. Petersburg . 

THE FARGO MOTĘL 
10810 Gulf Boulevard 

Treasure Island, 
St. Petersburg, Florida 33796 

TeL (813) 380-0878 

tes. Alicija Rūgytė 

(Bus daugiau) 
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SIUNTINIAI I LIETUVA 
Ir kitus kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Cftiemgo, DL 60682, telef. 927-5886 
•ooooeoooooooooooooooooooo-

IŠ "GIEDROS" KORPORACIJOS 
ISTORIJOS 

! . . . . . 
V y t i n t o Didžiojo universite- cios pritarė ta i minčiai, ir pra 

to Studenčių ateitininkių drau- : sidėjo veikimas. tualiomis temomis, lankė ligo-
I gosfė buvo jku r t a 1S26. X. 3-1 Jaunos studentės, atHJsusįos " mva seneliiĮ prieglaudoje, daiy-
1928 m. j i pakeitė savo vardą j bandomąjį laikotarpį, padeda-- j vavo rinkliavose. Rudenį suruo-

\ "Giedros" draugovę. Pasirink- m o s dr. Onos Labanauskaitės j ššė gegužinę p r i e Fox ežero. 
! t a s prof. S t Šalkauskio pasiūly i r A. Rūgytės, sudarė "Giedros" \ -j^g^ m ^ 3 ^ atei t iniakų 
t a # š ū k » " Į kalnus, į v iršūnes:" korporacijos statutą. I kongreso metu. pe r pamaldas 

j 1930. X. 30 "draugovės" vardas i 1954. V. 9 į Marijos aukšt . į ̂  iJryžiaus bažnyčioje buvo 
\ pakeistas | "korporaciją". Kor- į mokyklos svetainę susirinko vy- j pašventinta ^Giedros" vėliava, 
iporacijos t iks las : -Ugdant pi l - i resnės giedrininkės su seimo-; J ą išsiuvinėjo R. Raubai tė . pa-
į nutinj moteriškumą, tapti susi-! mis, giedrininkės kandidatės i r į (ie^ama kitų kandidačių. 
! p ra tus ia i r veiklia kataUke i r ; j ų giminėsbei svečiai.. ̂ k u i m n , j ^ ^ ^ ^ t r a d i e i n ė s 

savo prafesųos specialiste ' . \ & * « ^ * ^ I ^ S S T k ^ Pavasario šventės metu, kaip ir 
"Giedros" korporacijos narių Į vo pakeltos į korporantes, ku- ^ ^ ^ ^ _ K ^ T J ^ A . 

eiles perėjo apie 300 studenčių, j r ių pirmininkė buvo Bvaugelina 
Našesniam veikimui korporan-; Lauciūtė. 
tės pas i sk i r s tė į 6 būrelius: šei-l Jaunos korporantes kviesda-
motyros, pritaikomojo meno, | vo susirinkimus, kuriuose pa -
pedagogių, eucharistininkių, Ii- j č ios iš eilės skaitė referatus a k 
teračių grandinė " t ryl ika" ir į ^— —— 
labdarybės. 

Vyresniosios giedrininkės 
"Giedros" korporantes, bai

gusios s tad i jas Kaune, sudarė 
savo organizaciją, pavadintą 
"Vyresniosios giedrininkės". ku 
r i 1932 m. apjungė apie 150 na
rių. J ų veikimas buvo gyvas ir 
ir n a š u s įvairiose sri tyse, būre 
liuose, pagal pomėgius. 

1944 m., ar tėjant į Lietuvą 
bolševikams, "nemažas skaičius 
giedrininkių pasi t raukė iš Lie
tuvos į Vokietiją. 

Korporaci ja "Giedra" buvo J 
a t k u r t a 1947 m. Hanau t remti- Į 
nių stovykloje. Tada ją a tkūrė i 
dvylika energingų studenčių. 
Vyresnės giedrininkės Chieagoj \ 

Pras idė jus masinei emigraei-! 
ja i į užjūri, daugiausia vyr. Į 
giedrininkių susibūrė Chirago- į 
j e r k u r , ir vėL prasidėjo giedri- i 
ninkių veikla. 

y | e n a iš "Giedros" kūrėjų, Į 
vetkli a tei t ininkė Elena Balčiu- i 
naitė-Masaitienė 1951. I I 12 su-; 
javinė pas save Chicagoje gy- j 
venančkut vyr. giedrininkės. ku- Į 
r ios i r nutarė a tkur t i vyr. giea; 
rinįpjkių organizaciją, kuri i r 
pradėjo platesnę veikimo vagą į 
Chicagoje kultūrinėje, visuomes 
n inėj^ ir labdaros sr i tyse. 

.Vyr. giedrininkių pirminin- \ 
k ė s Chieagoje b n r o šios narės : Į 
E lena Balčiūnaitė - Masaitienė, į 
Alicija Rūgytė , Emilija Vili-Į 
mai tė , Elena Juknevičienė. Emi į 
Mja Paliokienė. Viktori ia Klei-! 
vienė, Eugenija Breimerienė i r i 
Ju l i ja Valdienė. 

Vyr . giedrininkių centras į 
Chicagoje palaiko ryšius su ki- j 
tose lietuvių kolonijose atsikū- j 
rūs ia is vy r giedrininkių sky
riais . 

• ReOakaja d__# kasdieo - • Redakcija str_ps_ius taiso savo 
&80 — 4:30, fteštadieaia- S nuožiūra. Nesunaudotų straipsaitj 
8~0 — 12.00. S nesaugo. Juos grąžina tik iš anks-

• AdmĖt_štcacQa diroa kas- s tp susitarus. Redakcija už sltelbi-
S dtea nuo &30 iki 4^0, fiesta- s mu. tux_j neatsako. Skelbimų kai- S 
S dieniais nuo 8~t0 iki 12:00. S aos prisiunčiamos gavus prašymą, s 
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FLORIDA 
ST, PETERSBURG BEACH 

OOLF * • 
ASSOCIATES Ht_ scfA-e 

Veroaica Jakusovas. Reąltor 
l^»«l_ 
srs Trssf vii* s innrtu ve—i'. 
12 vi«3aet«» saoteliš — Slti.v.OOO. =— 
Dviejų miegamų gyvenamas butą."?. 
kiti S su virtuvėmis, 2 po vieną, 
kambarį. 
4-rii} butu apartamentlnis nama.« 
— S73.0OO. 
Vieno irriecamo "condoniiaium", 
pilnai apstr-t.y*as ant Gulf of Mex-
ico — $I9,9»0. 
MinStl pirkiniai randasi St. Peters
burg Bearti. 
Taip tstt tarime gyvenami} bei *r*-
kybai geru pirkiaia. 

813-367-1791 
6705 GULF BLVD-

ST. PETERSBURG BEACH. 
FLA. »87«6 

Motelis \Ta prie pat Gtrif of Mexico 
kranto pačiam centre Treasure Island. 
Gražiausias pajūris. Miegami kamba
riai, kambariai, kambariai su virtu
vėm ir apartamentai. Spalvotos CaMe 
televizijos. 

Aplinkui restoranai, naktiniai klu-
bai. žvejojimui vietos, golfo ir teniso 
aikStės, bažnyčios, krautuves, ir t. t. 

Savininkai lietuviai, auk)—ai kvie
čia visus apsilankyti. 

Alfonsas ir Teresė žabertavfeiai 
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIimilIHUIIIlffi 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ra tų regųliavknas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai, išmetamieji vamzdžiai i r kiti pa
taisymai. F I R E S T O N E TIRE& W _ e ^ 
aiignment and balancmg. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. LAibrication, Change of ofi 
and Filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — TeL GR 6-TI77 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
šeštadieniais nuo 7:00 vaL ry to iki 4 vai. popiet. 
šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS 

Cicero V\sk. M. Valančiaus kuopos jaunučių globėja L,. Radvilaitė su 
jaunučiais:" M. Končiutė. R Haneiytė. A. Paulavičius, A. Šatas. R. 
Maurukas. A. R-ūbas, R. Vabalaitytė, T. Razmaitė, Rv lešmantaitė. glo-
oėja L. Radvilaite, D. Rūbas 

Veiklos bruožai 

Vyr . giedrininkių pirm. A. 
Rūgytė 1952 m. pavasarį su-

tarpe. Tai būtu kongresiniuose I kvietė j liet. jėzuitų pastogę 
metuose at-kų organizacinės veik- j Chicagos s tudentes ateitinin-
los platesniu mastu parėmimas, i kes ir pasiūlė įkurti korporaci-
Kili reikalai jau bus pokong-resi- i ją "Giedrą*". Atsirado iš su-
nio laikotarpio rūpesčiai. S. R. į kviestųjų t a rpo studenčių, ku-

PER ANNUII 
PASSSOOK 
ACCOUNTS 

PER ANNCtš 

5%* HIGH RATES 7%% 
PATO OUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

urnas m UMH JOSOCMTION 

mGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVENOE 

CHICM0. OlOiOIS 60632 
TO.: U 3-8248 

m 0F CAUFOBKU, _Rt.) 

M% 
PE_ ANMM 

arijonų Bendradarbių 50-as Seimas, 
| 1977 m, g*_guzes 22 et, sekmadienį 
| S E I M O P R O G R A M A : 
r 1100 ral. — sv. Mišios, pamoktas , , . . . . . . . , v . . . 12;00 vaL — Pietūs 
= 1:39 vai Seimo poeėdfe. su kuriuo ir baigsis šis 4&-ta« Šaiioas. 
2 8EIM0 SCKK - "RTKIJOĖTPftS Eft PASSgVCaKrrE" 

TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6636 So. IGlbourn Ave, Chicagoj 

O 
Nuoširdžiai k\iečiame visus Marijonų Vienuolijos rėasėjus - bendradarbius 

taipgi visus prijaučiančius bei norinčius paremti ju, darbus šioje šalyje ir užsie
nyje, kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame 50-me (jubiliejiniame) Seime. 

MABHON'AI ir T.t . 

• \ . ~ 7 I, W/ 

i CfcMAgae ap»krrttw Vakljrbe 

wmmammmsmmm*mi 

s 
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Motinos diena 

ŽVILGSNIS I DABARTIES MOTINA 
UŽKIMUSIOS GERKLES ŠOKIAI 

Maskva gegužės 1 d. proga 
prikimo. Matyti taupomos jė
gos rudeniniam riksmui, minint 
revoliucijos 60-ties metų su
kaktį . 

Du k a r t u s per metus komu
nistų part i jos centro komiteto 

Motinos dienos šventėje grįžti ciniai pokalbiai yra proga kelti 
tik į močiučių, senelių ar prose- tikrovę, kurią mato vaikai, ir pa
nelių laikus neįmanoma. Šian- rodyti, kad praeitis motinos rū-
dieninė motina gyvena skirtin- pesčiuose nesiskiria nuo dabar-
gose sąlygose ir naudojasi skir- ties gyvenimo ir jai teikiamos pa
tingomis priemonėmis šeimos garbos. Pačios motinos turi jaus-
pareigoms atlikti. Seneles ir pro- ti, kad jos yra gyvybės davėjos, 
seneles prisiminti prie ratelio su auklėtojos, šeimos židinio kū-
vaikučiu, besimokančiu skaityti, rentojos, bet ne senelių pavelde-i skelbiami šūkiai terodo, kur ei-
veriančias gijas audiniui ir švais- tojos ir ne istorijos palikimas, narna i r k o siekiama. Šį pava-
tančiąs šaudyklę staklėse — tai Keliant pagarbą motinai, reikia ! sarį tesugeba tik tūpčioti. Šū-
prisiminti istoriją. Tai ne tiek kelti motinišką meilę, iš jos ne- j kių skaičius nesumažėjo, bet jie 
motinų, kiek savo tautos praei- išraunamą net matomų netiks- • tokie tuščiaviduriai, atgvvenę 
ties pagerbimas. Šiandienai moti- lių ėjimų, nusikaltimų ir p a r e i - j s a v o amžių ir varoviški, kaip ir 
nai ratelis tėra tik skaityta istori- gų atsakingumo atsisakymo. i p a ^ s savietinis gyvenimas, 
ja, gijų derinimas audinyje — Jaunimą žavi dabartis, nes jis ' 
meno kūrinys. Motiniškos prob- tik ją temato. Paaugliui jau turi 
lemos yra skirtingos, kaip yra įtakos ir praeitis. Jis joje mato 
skirtinga savo gyvenimu pati tautos didybę ir savo paties pra-
motįna. gyvenanti mieste, dir- eitį. Labiausiai jis nori matyti 
banti fabrike, įstaigoje, mokyklo- savo motinoj geriausią, kilniau-
je, visuomenėje. Ji rūpinasi, kaip sią ir tobuliausią asmenį. Į savo 

Gegužinis Maskvos varovų šauksmas labai santūrus 

GEDIMINAS GALVA 

Rimtiet vaUaieUi 

DIEVO MOTINA SU DIEVO VAIKAIS 

darbininkų klasė, nes ji tur i did
vyriškai diržus veržti ir vis 
skurde gyventi. 

Apie valdančiųjų klasę net ne
užsimenama, nes j i ir be šūkių 
gyvena prabangoje. Juk gra
žiai skambėtų š ū k i s : tegyvuoja 
nors ir ne darbininkiškas Sovie
tų valdančių avangardas , gy
venantis prabangoje, galintis 
pusvelčiui prekes pirkti, besi-

pa t s savietinis gyvenimas. į naudojantis keliais butais ir va-
Aišku, jie dviprasmiški, nes | sarnamiais, tur in t i s kelis auto-

keliais atvejais skatinama k o - i v e ž i m i u s ' * * g reikalaujantis 
voti prieš imperializmą, už tai- i Pirmenybių, žiūrint 
ką, demokratiją ir visuomeni- j *** sugebėjimo kombinuoti , 
nę pažangą. Kas per vienas Gražiausias t o s srities šūkis : 
t a s didžiausias šio pokario im- į tegyvuoja socialistinė demokra-

ir jos motina, Šeimos židiniu, bet motiną jis ir žiūri kaip į moder- | perialistas ? Ogi Sovietai, ku-j tija, užtikrinanti socialinį tei-
jo Šilima ii rūpestis vaikų auklė- naus gyvenimo atstovę, spindin- j r ie y ra taikingi, kol grobį te- Į singumą. tikrą l iaudies valdžią, 
jimu laukia naujų priemonių. čią jaunuoliui kilnumo ir meilės' bevirškina. Kokios demokrati- j visuomenės, kolektyvo ir asme-

Vienu pažiūriu net nuo se- pavyzdžiu. ; jos jie siekia? Tik rankų kilno- j nybės interesų harmoningumą! 
niausiu laikų, nuo prisimenamų * j imo partijai įsakius. Kur toji i Kas gi yra '"socialistinė de-
senelių ar prosenelių motina ne- Šiandien į motiną jau reikia' pažanga ? Darbo žmonėms dir- ; mokratija" ? T a i komunistų 
siskiria. Ji motiniška meile savo žvelgti ne iš istorinio ratelio ar [ žus veržti, apsiginkluoti i r šar- ; partijos vadovybės, proletariato 
daliai — vaikui yra visuomet to- staklių šaudyklės tradicijų, bet į \ vuočiais triuškinti kiekvieną diktatūros žaidimas pan inėmis 
kia pat. Šiandieninė motina savo motiną, kuri miesto įtakoje pri-!bandymą atsikratyt i proletaria-
meile yra tokia pat, kaip visų versta kovoti už vaiko sielą, už i t o diktatūros. 
amžių motinos. Bet dabarties gy- šeimos darną ir tautinį auklėji-j š t a i kodėl apie šūkius 
venimas kuria jai tik naujas mą. Motina šiandien yra mo- j dviprasmiškumą galima tik pa-
problemas. Nauja aplinka reika- dėmi ta prasme, kad ji važinėja į šaipiai kalbėti. 
lauja naujų priemonių vaiką sau- automobiliu, veždama vaikus į' 

bė tik valstybei tarnaujantiems, 
o ne iš jos naudą čiulpiantiems 
partijos rikiuotojams. 

Varoviniai šūkiai nustelbia 
kitus. Jie liečia visus darbuo
tojus. Pramonės darbininkai 
turi gaminti geros kokybės pre
kes, statybininkai tur i gerai 
dirbti ir laiku uždavinius at
likti, transporto darbuotojai — 
stengtis geriau patarnauti , že
mės ūkio darbuotojai skatina
mi geriau naudoti žemę, techni
ką, trąšas ir t. t. 

Panašūs įsakai skelbiami 
prekybininkams, inžinieriams, 

ne darbo, Į mokslininkams. mokytojams, 
sveikatos srities darbuotojams, 
literatūros, meno veikėjams ir 
kultūros darbuotojams, kurie 
turi aukštai iškėlę nešti tarybi
nio meno partiškumo ir liau
diškumo vėliavą". Štai koks 
sovietinės asmenybės ugdymas. 

Tik aukštai vėliavą iškėlu
siems ir garsiai rėkiantiems. 
Leninas, Leninas, Brežnevas, 
Brežnevas, Brežnevas, duoda-

lėlėmis, kurios t u r i vykdyti jos _ m a s š e r a s k s* s n i s 

valią. Sovietuose nė ra sociali
nio teisingumo, nė ra liaudies apie suKiUS, jų 
valdžos ir negali būti kolektyvo 
ir pajungtos a smenybės intere
sų derinimo. Socialistinė demo-

goti nuo blogio ir išauklėti gė- mokyklą ir susirinkimus, naudo- legyvuoja viskas kratija ganėt inai panaši į Ko
riui. Gyvenimas šiandien yra jasi moderniausiomis namų apy- Tegyvuoja V. 1 darbininkija, j mos imperijos vergų "demo-
modernus. kai jį lygini su praė- vokos priemonėmis ir greitai juos j valstietija, inteligentija, tautų; kratiją". 
jusiu šimtmečių gyvenimu, taip gali pamait int i . Tačiau taip pat i d raugvs tė po rusų letena komu-
yra moderni ir šiandieninė motina, reikia į motiną žiūrėti, kaip į j nistų partija, vaikinai mergi

nos, ypač komjaunimas, mote-

Broliški sveikinimai 

kai ją lygini priemonių panau- šeimos židinio ugnelę, kuri savo 
dojimo požiūriu savo vaikui sau- aplinką kaitina motiniška šili-
goti nuo pavojų. Jai vaiką reikia ma, kuri moko tarti pirmuosius j ^ ^ internacionalizmai 
gintę ginti, lyginant auklėjimą žodžius lietuviškai, lietuviškų j c į a l i s t inės 
kaime ar mažame miestely ir da- maldelių, kad tik jų sielose liktų į v ienvbė 

Apie vyrus 

rys . ginkluotos pajėgos, proleta-
tcionalizmas 
sandraugos 

Varoviniai šūkiai 

ne 
bar didmiesčių susigrūdime. Mo- tautinio židinio kibirkščių net i 
tina tai padaro šios dienos kovo- iki būs imu kartu. Pati motina, < , . . . . . . . „ . . ., - i - j J I - •_ • : Jie ir t a ip gyvuoja apglebę vod-i tiems lenktvmavirno toja uz geri, uz savo vaikų sie- būdama darbo žmogus, įstaigos, 

ir va i - i 
auklėja! 

las ir tautos ateitį vaikuose. tarnautoja, šiandien rodo meilę 
Motinos dieną žvelgei į šios skirtingu būdu šeimai 

dienos motiną skirtingu zvilgs- kams, skirtingu būdu 
rtiu nėra jos pažeminimas. Tai vaikus religiniam ir taut iniam! 
tik išryškina jos sunkesnę ir di- gyvenimui. 
desnę atsakomybę už vaiko gy- Religinis, tautinis auklėjimas! 
venimą, už jo išauklėjimą kil- šeimoje daugiausia priklauso! 
rriu'. ir dvasiškai subrandintu as- motinai . Bet šiuo metu jis jau ' 
meniu. priklauso ir močiutei, kuri dau-

* giau laiko praleidžia su savo vai-
' Motinos pagerbiamos mokyk- kaičiais, juose diegdama tauti-

lose, jaunimo organizacijų sam- m'us pradus, religinius daigus, 
būriuose. Tai yra ne tik kilnu, šeimos židinio meilę ir prie jo 
bet ir auklėjamos reikšmės. Di- prisirišimą. Motina yra tartum 
dėsniam ar mažesniam vaikui tai močiutės pagelbininkė, bet vis 
primena, kad jis turi motiną, dėlto ji yra motina, auklėtoja, 
kurią gerbia ir kiti, turį ar ture- mokytoja, šeimos širdis. Jos naš
lę savo motinas. Bet šiandienės ta yra sunkesnė negu motinos, 
motinos pagerbimui jau negali kadaise mokiusios vaikus prie ra-

kos butelį. 

Šiais metais beveik dingo 
garbė", plačiai švaistoma par-

ir so- ! tijai ir jos padaliniams. Teliko 
tautų j vienintelis šūk is : garbė darbo 

kolektyvams, g a m y b o s pirmū-
žodelio, nes i nams ir novatoriams, žengian-

dėl spalio 
Šaukiama, tegyvuo- i jubiliejaus deramo sutikimo ir 

Gar-j a didvyriškoji tarybų šalies | darbo kokybės ger inimo 

ISli; X X ^?S 

buti kartojami tik nudėvėti pa- telio. n o dabar Loikia t i k i Š . TTT,T 

-klė- bet ir saugoti nuo skatinimai ar atsakomybės pri- kyti ir auicieti 
minimai. Cia jau reikia kelti ne gatvės ir miesto nusikaltimų įta-
tiek motinoms, kiek jaunimui kos ir nuo vadinamos miestiš-
suprantamas motinų kasdieny- kūmo dvasios, kuri nuo ma-
bes problemas, šeimos gyvenimo žumės vaikus labiau sujungia su 
šilimą, darbus ir rūpesčius. Vai- mažai aulkėjančia mokykla ir blo
kas tais rūpesčiais dar negyvena, gai mokančia gatve. 
ries jam dar viskas savaime aiš- Švenčiant Motinos dieną, rei-
ku. Bet meniniai vaizdai, ku- kia žvelgti ir į motiną šios die
duose rodoma motinos meilė ir nos akimis —ne sentimentų ža-
iŠgyvenamas jos rūpestis, įstrin- dinimu, ne istorijos vaizdais, bet 
ga ir vaiko sielon. Jo kritiško tikrovės taisymu ir mėginimu 
amžiaus metu tai gali būti ki- pralaužti užtvaras iš blogio į 
birkštis šeimos meilės ugnelei į- gėrį. Vaikų auklėjimo atžvilgiu 
štžiebti ir iš klaidų pakilti. tėvai šiandien rizikuoja laimėji-

Motinos dienos minėjimuose mu ir pralaimėjimu. Labiausiai 
|r pagerbimuose, kurie rengiami rizikuoja motina, kuriai vaikai 
vaikams, nereikalingi tik senti- yra jos širdies ir jos meilės dalis, 
mentai. Jie suprantami suaugu- Didelė yra motinos atsakomybė, 
šiems, bet dažniausiai neaiškūs bet jai pagalbon turi ateiti mo-
dabarties mieste ir visokiuose pa- kykla. ypač lituanistinė. Atsako-
togumuose augantiems vaikams, mybę reikia perkelti ir visuome-
istorija, tautiniai papročiai turi nei, ypač jaunimo organizaci-

Broliškai sveikina visas užsie
nio komunistų partijas, kurios 
glaudžiasi prie Sovietų. Ypa
tingas broliškumas jaučiamas 
Vietnamui, Laosui. Angolai. 
Karštu sveikinimu tenkinamasi 
Afrikos ir Pietų Amerikos tau
toms, kovojančioms prieš im
perializmą, rasizmą, imperia
listinių monopolijų priespaudą, 
tautinę nepirklausomybę ir de
mokratiją. 

Kinija, Kambodija ir net 
Šiaurės Korėja — tokie puikūs 
komunistiniai kraštai net nepa
minėti. 

Vis dar tebelinksniuojama 
Čilė, reikalaujama atkakliau 
kovoti už teisingą taiką Arti
muose Rytuose, prieš kišimąsi 
l arabų reikalus ir reikalauja
ma iš Kipro išvesti užsienio 
kariuomenę. 

Kuris pats svarbiausias So
vietų užsienio politikos s ieki 
mas? 

Evangelistas šv. Lukas dau
giausia yra parašęs apie Viešpa
ties Jėzaus Motiną Mariją. Jis ir 
primena: "Marija gi dėmėjosi sau 
visus šituos dalykus ir svarstė 
juos savo širdyje" (Lk. 2,19). 
Arba po Jėzaus pasilikimo Jeru
zalės šventykloje ir atsakymo, 
kad jam reikėjo būti savo Tėvo 
reikaluose, šv. Lukas vėl prideda: 
"Jo motina laikė visu šituos da
lykus širdyje" (Lk. 2,51). 

Evangelistas tuo tartum nori 
pavaizduoti Marijos santykius su 
Jėzumi - motinos su savo ir Die
vo Sūnumi, kuris pačiu savo įsi
kūnijimu, gimimu, užlėptu gy
venimu ir vieša veikla buvo ne
paprastas Dievo Pasiuntinys, ku
rio žmonija seniai laukė. Bet jis 
buvo ir Marijos sūnus, kurį ji sau
gojo ir lydėjo žemiškam gyveni
me. 

Gegužės mėnuo skirtas Dievo 
Motinos Marijos garbei. Gal dėl 
to, kad šis mėnuo paprastai bū
na gražiausias pavasario, gam
tos atbudimo mėnuo. Bet gal ir 
dėl to, kad pavasarį patys žmo
nės labiau atbunda, nuoširdžiau 
pajunta gamtos grožį, pajunta ir 
savo pačių jautrumą gro
žiui, meilei, tiesai, gyvenimo 
prasmei. Ir tai nėra tik vienos 
kurios tautos paprotys. Visos tau
tos, kurios šiauriniame žemės 
pusrutulyje garbina Mariją kaip 
Dievo Motiną, šį mėnesį susitel
kia prie tos, kurios žmogiškos 
gyvybės pradu pasinaudojo Die
vo Sūnaus, antrasis Švč. Trejybės 
asmuo, vykdyti savo pasiuntiny
bei žemėje ir žmonių tarpe. 

Jėzus galėjo ateiti iš nežinios, 
kaip Dievas iš nieko sukūrė pa
saulį. Bet jis panoro parodyti 
žmogui geresnius kelius ir pa
skelbti naują mokslą, pats būda
mas žmogumi žmonių tarpe. Ir 
Dievas nuo amžių ruošė vieną 
moterį, kuri būtų verta tapti Die
vo Sūnaus motina. Ta Motina, 
pagimdžiusi Dievą ir Žmogų Jė
zų Kristų, buvo švč. Marija. 

Šv. Paulius rašo: "Vienas yra 
Dievas, vienas taip pat tarpinin-

zijos), Namibijos, Pietų Afrikos 
tautų kovą už visišką rasistinių 

Apie bendravimą su JAV ir režimų likvidavimą!" Šio šūkio 
Europos valstybėmis nė žodelio, padariniai savaime aiškūs. 
Taikos sambūvis nutylėtas. Į Gana keistokas kreipinys į 
Karštai sveikina tik ispanų ir Europos t au tas ; "Atkakliai sie-
portugalų darbininkų klasę, kitę, kad būtų visiškai įgyven-
nors ispanų komunistų partija dintas visos Europos pasitari-
glaudžiai bendrauja su italais mo Baigiamasis aktas, kad Eu-
ir prancūzais komunistais, pri-; ropa būtų paversta taikos, sau-
tariančiais žmogaus teisėms ir gumo, bendradarbiavimo ir so-
lais ems, kurios Sovietuose te- cialinės pažangos žemynu". 

Pokalbis su mama 

bevaržomos. 
Šio meto esminis užsienio po-

Mums telieka garsiai sušukt i : 
tebūnie gerbiamos žmogaus tei-

litikos taikinys y ra Afrikoje, sės i r laisvės Sovietuose, nors 
ol-me šūkyje randama: "Pla-jdėl jų užuominos taip piktai 
čiau remkite Zimbabvės (Rodė- į šėlsta visų diktatūrų vadovai. 

kas tarp Dievo ir žmonių. Žmo
gus, Kristus Jėzus; jis pats save 
davė atpirkimui už visus" (1 Tm. 
2,5-6). Tačiau Marijos tarpinin
kavimas neužtemdo Kristaus 
dieviškos šviesos, nesumažina jo 
garbės, nepakreipia jo pasiunti
nybės žmonėse, o kaip tik dar 
prieš mūsų akis papildo žmonių 
pasitikėjimą Kristumi, nes į jį, 
kaip Dievą, galima eiti per Žmo
gų — per Mariją, kuri specialiu 
išrinkimu yra visų motina. 

Po Kristaus kryžiumi stovin
čiai savo motinai jis tarė: "Štai 
tavo sūnus". Paskui tarė mokyti
niui: "Štai tavo motina" (Jn. 
19,26-27). Bet Marija dar daug 
anksčiau, aplankiusi savo pusse
serę Elzbietą, Dievo įkvėpimu y-
ra išsireiškusi: "Štai nuo dabar 
visos kar tos vadins mane palai
minta" (Lk. 1,48). Tai nepasidi-
džiavimas, tai ne prieglauda, 
praradus sūnų būti globojamai 
jo mokinio, bet Dievo valios iš
reiškimas, kad dieviškoji Motina 
bus palaiminta visose kartose, 
kad Dievo Sūnus savo Motinai 
pavedė žmones, o ją padarė žmo
nių motina. 

Bažnyčios narys yra Kristaus 
kūrinio - jo įsteigtosios institu
cijos, paties Kristaus dalis. Mari
ja, gimdydama Dievo Sūnų, gim
dė jį visą — su jo kūnu ir siela, 
su jo dievyste ir žmogyste. Ji da
vė jam kūną, bet gimdė ne kūną 
atskirai, o Jėzų Kristų, kuriame 
neatskiriamu ryšiu sujungtas 
Dievas ir Žmogus, tarpininkas 
tarp Dievo Kūrėjo ir nusikaltu
sio žmogaus. 

Marija buvo nuo amžių Dievo 
išrinktoji, palaimintoji, malonės 
pilnoji, kaip apreiškime pasakė 
jai angelas, bet kartu ji buvo 
žmonių atstovė. Ji nekaltai pra
dėta, be jokios paveldimos sutep-
ties ir dėmės, bet ji gimusi iŠ 
žmonių ir gyvenusi žmonių tarpe, 
kaip paprastas žmogus, paprasta 
mergaitė, paprasta motina. Ta
čiau jos motinys'ė veikia taip 
plačiai Kristaus — Dievo būsi
mais nuopelnais, kad ji apima 
visą žmoniją. Ji, gimdydama 
Kristų, gimdo nuolat ir jo dvasi
nį kūrinį - Bažnyčią. Tad ir jos 
globa apima ne tik visus žmo
nes, bet ir visų žmonių, pačios 
Bažnyčios reikalus, nes tie reika
lai yra ir Jėzaus Kristaus reikalai. 

Švč. Mariją katalikai garbina 
ypatingai išskirtiniu būdu, teik
dami jai pagarbą didesnę už 
šventiesiems teikiamą, bet nely
gina jos su Kristumi, kuris yra 
Dievas. Katalikai kreipiasi į Ma
riją, kaip į Kristaus - Dievo ir 
Žmogaus Motiną, bet kartu kaip 
: savo motiną, kuri savo tobulu 
šventumu, amžinu nekaltumu ir 

(Nukelta į 5 psl.). 

Karo lakūnas 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. Iru. Leonardo Pesecko pasakojimai 

Atsakęs j visus klausimus ir klausimėlius, gTJžau į 
kareivinių būstą. Žiemos vakarai ankstyvi. Sutemo, ftmė 
šalti. Apsidairęs, kad manimi niekas labai nesidomi, 
nuėjau j pastogėlę, pasibalnojau savo žirgą, s t ryktelė jau 
į balną ir... išjojau. Kelias man aiškus— Kaunas. 

Atjojau prie miesto jau išaušus, atsidurdamas Pane-
savo vertę, bet tik savo vietoje ir joms, kad motinos meile gyventų jnemunėje, paskui jojau pakrante, per medinį tiltą ir t a 

da senamiesčio gatvėmis. Lietuviškai kalbant negi rdė
jau. Maišėsi daug vokiečių kareivių, kurie tauškėjo ne 
visai įprastu akcentu. Kaip vėliau paaiškėjo, j i e buvo 
gryni saksai. Tie kareiviai dėbčiojo ne visai įprastu ak-

j2200 metų pradžioje. Tačiau pa- c e n t u - K a i p . v ė l i a ? P a a * k ė J 0 ; jie buvo gryni saksa i . 

savo laike. bent dalis visuomenės. 
PR. Gr. Istorijos pamokos ir organiza-

ŠIl"KšLfcS ILGAAMŽĖS jis polietileninės plėvelės sudils 

JAV Pensylvanijos universite-1 tvar iaus i stikliniai buteliai. Ka-
to grupė mokslininkų, remda-į s inėjant su ras t a gerai išsiliku-
miesi eksperimentiniais duome- į sių st iklo dirbinių, kur iems 4000 
nimis, apskaičiavo, po kiek laiko į metų. Vadinasi, miške pamestas 
gamtinėmis sąlygomis sudils ne- \ butel is gali gulėti kelis tūkstan-
atidžių turistų paliktos šiukšlės, j čius metų. 
Pavyzdžiui, skardinė konservų; ^ ^ t o k i e ^ ^ įr b u s 

dėžutė, numesta 194 i metų v a - | į d o m f l s a t e i t i e s a r c h e o l o g a m s . 
torą. visiškai surūdys ir dings ^ v a r g u a r n u d ž i u g i n s m ū _ 
mk 2074 metais. Tokia Dat dė- . 
žutė-iš plouos aliumininės akar- H amžininką, kuris šią vasarą 
dos sudils, nepalikdama žymės, j a te is į mišką tyru oru pakvė-
maždaug 2474 metais. Maišelis; p u o t i jm 

• 

Tie kareiviai dėbčiojo kreivais žvilgsniais, gal dėl t o , 
kad mano karinis balnas iš tolo žibėjo, o ir a rk lys ne 
iš prastųjų... Iš miestelėnų sužinojau, kad gusarai esą 
apsigyvenę ten, kur ir alaus bravoras. Ar tai t iesa, a r 
jie tik šaiposi iš manęs? 

Radau būrelį gusarų, įsikūrusių tuščiuose ir nykiuo
se mūro namuose, kurie priklausė jau keli metai nevei
kiančiam alaus bravorui. Tapnoju žirgui per sp randą . 
Atkeliavome! 

Pirmasis lėktovas 
Eskadrone greit prigyju ir jaučiuosi ka ip *avo 

namuose. Gaunu karišką kepurę, diržą su vokiška *ag-

ir mokėmės karo meno. Atneša ir padalina karabinus. 
Juos pirmiausiai įteikia tiems, kurie turi arklius. 

Susipažįstu su dviem "mediniais gusarais" — Vy
tautu Rauba, kilusiu iš Šakių. Pusdešrių kaimo ir 
Juozu Kumpiu, šiauliečiu. Pirmasis — dvidešimties 
metų amžiaus, o antrasis — vos aštuoniolika sukakęs. 
Abu visai neseniai sugrįžę iš Rusijos, kur mokėsi M. 
Yčo gimnazijoje. Varoneže. Inteligentiški vyrukai. Są-
moringi, linksmi, bičiuliški. Jie papasakojo kaip t r au
kėsi karui prasidėjus iš Lietuvos ligi Varonežo... Apie 
klasės draugus ir kaip visi svajojo, ilgėjosi tautinio 
atgimimo. Juodu abudu labai bičiuliavosi, valgė iš vie
no katiliuko, abu vienodai buvo nepatenkinti, kad ne
turi arklių ir greit ėmė vaikštinėti į vieną netolimą 
namą Ukmergės plente, kuris priklausė iš Rusijos grį
žusiam Fugelevioiui. Tai vyras, jų žodžiais, lakūnas 
ir dabar organizuojąs aviacijos mokyklą... Kai Rauba 
su Kumpiu kalbėdavo apie savo naują pažįstamą — 
žėrėte žėrėjo juodviejų akys. Viskas bus nauja ir ne
paprasta. Skristi: Štai kam verta gyventi. 

J ie ir mane kalbino prisidėti. O kur aš arklį pa
dėsiu? Mano arklys ir balnas skir tas frontui. Josiu 
kariauti . 

Greit abu mediniai gusarai Rauba ir Kumpis per
sikėlė gyventi pas Fugelevičių. Juos išbraukė iš gusa-
rų eskadrono sąrašų. 

Vasario pradžioje ateina žinios iš fronto. Kauno 
kryptimi slenka rusų bolševikų daliniai. Linijoje Jiez-
nas-Prienai-Kaunas nėra nei mūsų kariuomenės, nei 
įtvirtinimų, kurie rytų priešui stotų skersai kelio. 

I š Vilniaus į Kauną pervažiavusi Lietuvos vyriau
sybė rankų nenuleidžia. Skubomis telkiamos jėgos pa-

timi, šepetį arkliui valyti Kasdien blizginome žirgus sipriešinti šaukia ir mūsų gusarų būrį ' 

Skersai pečių užsimetame karabinus, prikemšame 
šovinines. Jo jame per Nemuno tiltą, kylame į Alekso
to kalną. Apsnigtą Garliavos miestelį pralekiame leng
vu aliuru. I frontą! 

Žiema. Vėjas neša sniegą. Šaltis lenda pro mūsų 
menkučius rūbus, smaigsto ligi kaulų. Greitai šuoliuo
dami bandome sušilti... 

Vienur ki tur sutinkame priešo raitelius. Pasvili
name jiems iš karabinų. Priešas smunka ir slepiasi 
žiemos migloje. O mes dedame atgrubusius delnus an t 
įšilusių karabinų vamzdžių... 

Atsidūrėme kažkur netoli Jiezno. Pėstininkų 
kuopa, esanti priekyje, retomis salvėmis apšaudo prie
šą. Mes nujojome į vieną tarpumiškį, kad patikrin
tumėme, a r priešo kavalerija netykoja užpulti iš spar
no. Tušti lediniai laukai. Svilina pasiutęs šaltis. Snie
go negalės ir keliukai pradingę pusnyse. 

Pastebime sniegynuose būrelį juodų figūrų. Išsi
sklaidę jojame artyn. Mūsų pėstininkai! Jie apspitę 
niekad iš ar t i nematytą, tik laikraščių paveiksliukuo
se aptinkamą aeroplaną. Dumiame artyn ir akis iš
sprogdiname. Taip viskas įdomu! Aeroplanas turi di
deles plokštumas, tarp savęs suraišiotas plonomis vie
liukėmis. Jo nosyje geltonuoja propeleris. Raudo
nuoja ženklas — penkiakampė žvaigždė. Bolševikų 
aeroplanas! 

— Kur skridusieji? — klausiame. 
— Jie jau toli... — juokiasi pėstininkai. Ir aiški

na, ką girdėję iš kai'ii.ečių. Aeroplanas nusileidęs Į 
sniego laukus. Kaip tykus paukštis, visai neburgzda-
mas. Išsiritę du vyrai ir keikėsi, kad nė lašo nebeturi 
degalų. Jie rekvizavo kaime roges su arkliu ir nudūmę 
per laukus rytų pusėn. Juk frontas čia pat! I r skys
tas lyg kiauras rėtis. 

CBnadauciauį ^ > 

i 
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Mūšy kolonijose 
Worcester, Mass. 

T R U M P A I 

— Worceste~*io L:?tu\ių pasi
rodymo savaitės (.Auburn Mali 
Outlet dep.) darbuotojai ir jv. 
pareigūnai turėjo posėdį, kur 
Liet. Organizacijų tarybos pirm. 
P. Molis priėmė finansų apy
skaitą ir išreiškė padėką už pa
vyzdingai gerai atliktą darbą. 
Raštu padėkos bus išsiuntinėtos 
merui T. Eariy ir kt. 

— Balandžiu 29 d. \Vbrces-
terio LB apyl. v-bos pirm. V. 
Židžiūnas buvo sušaukęs vaidy
bos narius į posėdį, aptarti eina
muosius reikalus. 

— U'orcesterio radijo (WICX) 
liet. valandos vadovybė, gegu
žės 21 d. Maironio parke rengia 
pietus. Jų metu Įdomi programa 
H* po to šokiai. Worcesterio ir jo 
apylinkių bei visų artimųjų 
miestų lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti. 

— Į LB apygardos ir apyl. 
pirmininkų suvažiavimą Brock-
tone iš Woreesterio vyks LB 
pirm. V. Židžiūnas ir keli valdy
bos nariai. 

— LB VVoreesterio apyl. val
dyba paskutiniame savo posėdy 

M O T I N U 

Žaliuoja žeme. pasipuošus 
Baltais žreideliate obelų. 
Nuskinsiu žiedą ag mamytei. 
Ir pasakysiu, kad myliu. 
Nuskinti Žiedą yra lengva 
— Mylėt yta labai sunku, 
Nuakynus žiedą obelų, 
Prabėgs dar daug jaunų dienų. 
O, kas iš to, kad aš nuskinsiu 
Žiedelį baltą ©belų, 
Ir jei nebus brangios mamytės. 
Kam pasakysiu, kad myliu. 

Regina Krutalytė, 
Donelaičio mok. 6 kL mokinė 

P A G E S B S r i U S i m t J N U S I U S — SLs&i prtežaagių P ^ a n » a 
M0&3LK i padaryti Žmogų nelinksmą, kai 

, . „_. rčėra rąstą, jis khrps ant šiaudo. 
Chicagos negrai nepatenkinti, J Swift 

kad jų žmonės atkreipia ąiamoj, 
menės dėmės] daugiausia tik at
letikos laimėjimais ar nusikali
mais. Todėl antradienį surengė 

— 
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pagerbimą 40-čiai janfflų Begnj, 
pasižymėjusią moksJe. 

— Įprotis yra Žioplių pftaty-
mas. Vatakargk 

PADĖKA 
J^uoS^džiai dėkoja Dr: J. 

Sfeskauslhif pagydžitisiam mane 
i i suniūos ligosi. 

Mari ja Delta 

iiiiimiiiiiinjiiiittiutiittiiifiufitituiififtt 

C L A S S I F IED G U IDE 
ISNTOMOJAMA FOR BENT 

sigrožėti Čiurlionio ansamblio 
dainomis, kanklių muzika ir tau
tiniais šokiais. 

Balandžio 30 d.. Worc. 
YWCA patalpose, Moterų s-gos 
narės, vadovaujamos pirm. 
Mack, turėjo Uet valgių stalą. 
Čia pat buvo įvairios progra
mos. Taut. šokiais pasirodė lie
tuviai (Žaibas), airai* rumunai 
ir graikai. 

— Gegužės 20-22 d. Worces-
terio vyskupija ruošia maldi
ninkų kelionę į Nekalto Prasi
dėjimo šventovę, Washingtoną, 
D. C. Kelionė — 190 doL 

— L.B skelbto spaudos vajaus 
metu Worcestery 22 asmens už
siprenumeravo po laikraštį ar 
žurnalą, 

paskyrė Lietuviškosios Skauty-
bės fondui ir Woreesterio liet. — Mūsų spaudos vis didėjan-
valandos radijo po 50 dolerių, čių rūpesčių sumažinimui, bei 

— 200 vorčesteriečių buvo 30S palaikymui LB Wbrcesterio 
nuvykę j Providence, R. L, Ve- apyl. v-ba šįmet jau yra sky-
terans Memoriai auditoriją, pa- \ rusi per 200 dol. 3. B. 

LIETUVOS VYČfŲ • 
MiD-ATuarnc APSKRITIS 

Ruošia pagerbimą vakarą ilgametei Lietuvos Vyčių organi-
l zaerjojfe nusipelniusiai veikėjai, "Vyties" redaktorei 

1 LORETAI I. STU10ENEI 
ir visus maloniai Itvieela- jame dalyvauti šeštadieni, gegu
žės 21 d. švč. Trejybės parap salėje, 207 Adam St., Xewark, 
New Jersev. 

Snuom. buvusio savininke 2-Ją 
miegamą apšilo, butas. O10 vIMni-
mas, "buiH-m" orkaite, Pims Esege-
low kalimai visam bute. Puikiai deko
ruotas. 2 blokai nuo 5v. Kryžiaus lt 
gooinėo. Susitarimui apžiūrėti sfcanv 
oinkit nuo pirmad. * i penktad. tafp 8 
r. t. u* 5 v. v. teL 627-6CV2 

ISNUOM. apSnd. "Garden apt." 1 
miegamas. 185 dol. meneaiui. Ga
lima dabar užimti. 7947 $. Kedzie. 

Skambuti; 778*639% 

I 

Reikalinga moteris prižiūrėti na
mus — nemokamai kamb. ir visi 
buto patogmnaL Skambint 776-1518. 

Iš>TUOM. Union Fier — butai vie
šam sezonui. Butai po 1- ir 2 miega
mus. Jei reikalinga galėsime nu-
vežft iŠ Marąuette Parko į Union 
Pier. Ejreipti* Caicagoje teL — 

434-3180 

B 1 A L E S T A T E 
• » • 11 — i m 1 • i n . i 1 » i • • •• 

TROKŠTI NAMU 
PARDAVIMO! 

Budraitis Realfy Co. 
DR\rDEtfAl ĮVAIRU; RCŠIC 

Vakarienė 6:30 v. v. Programa, k- šoktai 
Auka 15 dol. asmetriui. 

Bilietai gaunami pas p. Mary Stonis, 

§ 35 SaJter Plane. 
Maptetvood, JKF 07048 

£^K^*s3^eii^ia^lE*ii^Bare«įiis3aiKfciisSB&» 
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A L E X A U T O R E P A I R 

C0MPLETE BO0Y - FENDER 
W0RK, 

TAIPGI IR DAŽYMAS 
Turime patyrimo užsienio ir Amerikos automobilhiese. 

5757 S, Kedzie. Chicago, III. $0629, Tel. 430-3699 
Savininkas ALEX KUNISKIS 

8348> So. Archer Avenue, Wilk>w 
Springs, IR.,. 6T kamb. (3 miejf.) mito 
bungakm: jrengfas- rūsys, 2 mas. ga-
ražas Platu? iotas Š4«,50&. 

Marąuetee Pke; 4 miegame arar. 
Arei bala. ir mokyklos. 2 mas. gara
žas. Nebrangus^ 

6 miegamu, mūr. rezidencija su pa
na valgomuoju. 2 mas. maro gara
žas. Prie 66-os ir Mozart 

1% anksto mūr. 5^ kamb. apa-
apeeio} ir 4į£ kamb. viršuj. Įrengtas 
rūsys. Mur. garažas. ApyL 62-os ir 
Kolin. 

8 moderato botai Labai genu išlai
kytas namas. Visi butai po 4 kanb. 
Apyi. 55-os ir Kedzie. 

Brigbcon Pke, Getas- investavimas. 
3 mūro namai po % botus. $20,060 
kiekvienas. Pardavėjas pagekiauia 
vieno pirkėjo. 

60 akru rarma į pietvakarius nuo 
ileSRJnt, Ttt. Galima' iSdatyti skitais 

«OOOOOOOOOOOOOOOO«OOOOOOM aauiai statybai. Kaina $5500 ož akrą. 

D E M E S 1 0 ! 

VAŽIUOJAME { FLOKIDA 
yra 2 - 3 iaJavos vietos. Sui^ere-
resooti keiione skambinkite. -*-

HBLP W%NTED - HOTERYS 

Reflrafanga aninaml moteris pn-
aūrtfi vaiką 5 (fenas savaitėje, 

Sfcamhina 4245597 

Išnuom. 5V% kamb. butas 1-ofe 
aukšte. ApŠfl^ymas ir karstas van-
<feo. Uždari porčiai. 5iarqu*tte Pke. 
Skambins tel. 476-4435 

MISOELLAKBOCS 

Reikalinga- moteris prižiūrėti 3 mer
gaites 4 dienas savaitėj. Orland 
Parke (Ghieagos priemiesty). Atei-
soati arba gyvent vietoje. Skam
bint vakarais 349-1911. 

SEWI3CG miiCTL OPERA3TOR 
Mušt be experienced. 

American Guard-tt Mfg. Co. 
1240 N. Homan Ave. 
Tet — 235-6436 

NAMŲ APŠILDYMAS 
tmojoa p«-

Stoa. Pigiai 
Ir perdirba dSl dujn. {deda 
illdytnvas. Kretptto 

A. BANYS — t*L 447-8908 
l! oooooooooooooooooooeoooooe 

i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MOVING 
. SER&NAS perkransto baldu* ir ki 
: tos daiktus. Ir iš toli mieste '•*£ 

mai ir pilna ipdrauda 
TEL — WA S-J)00S 

GĖLES MOTINAI! 

PRISTATOME \ MAMUS 
MOTINOS DIENOS PROGA 

10% NUOLAIDA 

UŽSAKANT TELEFONU 
SKAMBINTI: 442-9430 

Vida rr Algis Ingauniai 

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, sūnų 
STASĮ TAMUU0N1 ir jo b m ą Mild? 
ai užjaučiame. 

Zofija ir Steponas Stirbiai 
Gražina ir Vitalis Damijonaičiai 
Vida ir Robert Br©wn 

A. t A. Jūratei Bulotaitei-Avižienienei 
mirus, skausmo prislėgtiem* tereliams KOTRYNAI ir 
ANTANUI BULOTAMS, sūneliui AlGIUinn, broliui 
KĘSTUČIUI, dėdei SKRUZDOTI ir tetai RADAUSKIE-
NEI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

JANINA Dl PRANAS GAIGALAI 
DALIA IR VTTAS JAKCSKCAI 
LADirjTft KISIELIENfi 

Parfehsiae nuomfeii-.krM 

424M, VV 6Sffd S t teL 767^600 

*><f-.->*s roaio Uumr.tUnr. 3 mieg., 
valgomi^is. Arti" mOšų raŽtlnSUL 

2 Vita! ir t*izni$ le> ~A gftra tHtHfr-
.portacJja; Artf bainyčiba-

favernot ir 6 k«Mtri». batSm vir9tt|«. 
RelV.ia g -̂ett pardudJŪ T>uokft pa^JKy-
mą. 

2-J»* buto mediaift >1*,00». 

Š ! M / H T ! S REALTY 
._ «»» ,»«„ ^. ^ Instrraacc — Incoine rttx 
MARIJA NOREIK?lvNfi __ A C 4 < i . ^^ ^—^ 

V¥TAt!T\s CTTKArSKAll^51 W - 6 3 r d S t l t t * — « 8 - W W 
SIUlfTimAr Į LIETUVA 

Labai pa#exlanjamo* ?«rr» rAM 
prekSa. Mat̂ AM {£ Korepea <*a«Sttir 
M 0 6 W. «9til St.. ChK««o, fH 

TEL. — WA 5-r»87. 

VYBAI m JiocEircs 

; 

SKELBIMAS 

lvairlq piekto pastrtakima* a » 
ararųfiai H mosq sandelio. 

OOSBfOS FA£CLLS £XPRE5S 
SIUNTINIAI f LIETUVą 

SSSS s . Hafcrted St., Cbtoa«o, UL i g g g 
»601 W. 0* St., (^bJcaao. DL «0Wt 

TeM. 925-2737 — 2M-3S20 
V. Vi 

ooooooceoeooooooooooooooot 

COSIPA>nON For Elderly LAI>V 
Permanent. Stay. Top wages and 
bonus to ąuaMied person. Own nn., 
bath and T.V. Near North Hotel. 
Piain cooking; References reąuired. 
Mušt speak Engiish. 

Ehone—fl»*-5129 

PROGOS - OPP6RffUNmE8 

PARDUODAMA 

Plėnys Defitafessen 
Ska r̂Mst 416^4622 

P l t D C O S A M I 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 

t. BCBMTB — T*L RE 7-SUi 
aooooooooooooooooooooooooo 

4 betą mūras. Atskiri 
j nauji gazu šlidynsaL 2 auto mūro ga-
I ražas. Platus sldypaS. Marąuette PBe. 
! $«,900. 

Tvarkingas 3>ių bnhf mOras. Nan-
i jas g^cu sadymaa. 3̂  ^to- mūro- g>-
i ražas. Dideiis sklypaa. Gage Pke. 
j $38,600. 

Gražiai apkaltas, su nauju stogu 
12-ju. aukgfų didžiufis namas. !®*sjas 
gano šadymas, nauįt eiektra, I>yigft-
bai platus *typas. Vakaru M«t»iette 
Pka. Pelningas. 525,900. 

2 botą gražus mūras Marąuette 
Pfce. 2 atsfar: gaŽ9 Adymai Įr«ng«fa 
beiament». Garažas. $32.00O-» 

9 kandy. mMudii, t»irto mflro. 
Prki parką. Labai didaU kambariai. 
114 vonios. $26JX». 

V ALDIS VEEAL ISTATE 
M38 Wert Tirt StTCct 

TeL 7*»-7ait 

1967 FORD 0ALAX*E 500 
2-door hardtop. 51,000 milea. New 
tirea. Aiways starts. Very beau-
Htai csr. ^T75;00. 

Phone — 264-27 24 

f l $ I » N C 0 5 I O T I 

E>vt«ar£ ^jangusisai fefeaiingas 4 
ar 5 kamb. bu&s Marąuette Parke 
arba tonaa į vakaras. Skambint 

436-QTfe9 

I.A. Š I M K U S 
NOTART P T B U C 

rTCOME TAX KKKVHJg 

f MES STENGIAMĖS DUOT! LIETUVIAMS GfRUtUSI* 
PATARNAVIMĄ !R GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS, 

ISIG1 RiTE LABAI P YTVAKIA IR KROTUOMISK-Ą 
SLSISffi*LAIO PRIEMONĘ. 

i, seneliui, mušu bi bičiuliui 

Ano* 1€0 

žtausia naujiena! PLYM0UTH-'rARR0W" 
patvarus, 4 cilinderiur ekonomiškas iki 35 

mylių galionu ir karna nuo $2,995.00 
Tnrime jaunuoliams masino: Cadillac, Bniek, Pontiac, Otdisniobile 
ir kifq, taipgi importuoto. Įvairią kainą. Pradedant nuo fftft. MS-
su dirbtuvė** prityrę mechanikai pataUys karoseriją (Body), 
sparnus fFendtrs) ir sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobiliu pardavėjas CSbicagoje, ferbiamas viri 96 
metą. 

PLYMOLTH - VOLARE-CHKXSLEB - ARROW L 
s : JP 

A. A. 

Gen. ŠI. pik. ANTANUI RĖKLAICRJI 
m i r u s , 

liūdinčius sūnų VTTATJT# ii dūkią VTDJ| ii }ų 
seimas giliai ii nuoširdžiai ūžiančiame. 

Terese Paulionienė 
Vytaufas, Stati ir Nerijus PaifReniai 
Augustinas Paulionis Ir Sūnus 
Vytas ir Joyce Paulioniai 
Bronius ir Zuzana ttevanavičiai 
Vaidevutis ir Nijali Draugeliai ir šeima 
Elena PauHonlea* ir šeima 

SPA MEALTY, kuri Jt* flot Sprfegs 
\emm ft&i paroavsimf Ramą pešta*-
i tankams ui žemas kainas. JW smks-

C » So. Mapfesrood. teL Ž»Jfm\&** atsitel* a GMcagas ir aorStu 
Taip pat daromi Vtr.HTIMaT į joms padėt. 

GtMT>rrC SkvleOEMd, fUdfvaa 
PTLdSTTBfiS PBAgtMAl «• S P A B E A L T Y 

1121 Central Avenoa, 
Hat Sąrmga, Ar. ? l » l 

ooooooooooooooooooooooooo< i TeL — oOl—fl!4-44Kt 
N A M U R E M O i T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengia 

virtuves ir na-ujaa 
kambarius rjey. 
23gmas, teL TfemgZ po 6 v. tok. 
K>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO 

M^uaaa^MMaBBBaVaMNMMBTBl 

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

Maiąuatte Pke. patduodanaat % bu
tą po * kaa#i, aojkiaai stovy n»*wajr 
3 rass. gaiažas. Bmttor peymaor 

,S750.flO ter n#n. Prašoma katoa 
i $54,500, Apyk <B ir Campb^ Ave. 
iDeT mformacijos rašykit* adrese: 
JRJU&, P-O. **« Sf30« 

Beacfc. norios 33MH 

anscEiXAxix)us 

P T J S S E C I T T I 

$57.90 
Oceroje 

(10/20/5AJM) 
PensJEinkan? auto apdrauda 

Amžius 62 iki SO ra. 
l_ B«XimiIS -^ 778-2X33 

for tu Chicoecu miesto leidim*. 
3Mrt« ir užmiesty. Dtrba sr«ttat, 
»ara»tl»*s.i ir saiSTsirta*. 

E L E K T R O S 
TVEMMAI — PATAfeTMU 

KLArDTJT^ PUMPCT13 
« • » S. Wailiwaaaw Av. 927-3369 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

K K A L E S T A T B 

Į Prfe 7S fif Troy 6 temis, mūro wi-
! marf. gg^umniBė virtav*, valg»«»-
f aH *• .1 m** Brangi votda, fraag-
' tjfe rftsv«. Platu* eklypag. 

ftdrtefts. 3-la batu f« S kanai. 
[if*ri<£s* S*H«AS riBjf». Našta* ge-
' ri?A. Art* 72-os ir taiflun. 

- • t Marinis. 8 lamo. 3 ia«f. if įsalgo-
m?isšs. Dideli Svtesfl* kanfbartai 
GraSaf įtengtas ffey*. Arti prie 

f TJ-o's1 Ir* C-riŽorsb. Čterag ir ne-
j brangis. 

P L U M B I N G B r o k a s P. ŽI^IBAKIS 
Vonnt virtuvas stata} ir Tandena Tėl.. PR ^6976 

Hldytuvą specialistas. Virtuves ii f ~ •- - , ... • . i ...^ 

Atdara* apsolrėjonui aeloaad. 
nao I iki 5 v. popiet 

2918 W. 43 Street 
2-ją butą marims po 2 mtegamus 

Kama apie ?4fl,006 
BUOkATIK RKALT* 

BTJTC NUOMLAVIMAd 

uMejppi 
Draodlmai — iacome Tax 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
*» a \ r g v i e i t a 

«455 So- Kedzie Ave. — 7&-S23S 

vonios kabteetal. KeramfšoS Ir Irt 
plyteMs. Glass Moeks. Sfekos vainz į m-
džiai išvalomi elektra RrdptL* « r 
7 iki R vai ryto *rbn pc 5 vai. v«|t 

SERAPJS AS — Hs-rnaS 

I i I f l T f l T E D A B A K 

I 
iimiltinmitiiHniiiiiiiiittnimHfliHiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
M I G L I N A S TV 

Spalvotoa Ir Fapraatos Radt»i 
Stereo ir Oro V'esiBtuvai 

Pardavimaa ir Taiaymaa 
M I O I N A S T V 

B U W, 9Bth Sf,. teL 778.14*8 
••lllllllllllllllllllliyi 

SupdžincGnkune HmerBrefins su nrnsu tautos 
kančiomis ii tikioSųpl pefsekioymu — 

TIE VIOUTKHIS &r HUMAM RfGtiTS lt S0VHT 
GOCUPIED UTHUANIA, a reoart ftr 1976. 

Knyfa dokumentuota ir akadeailkal psruofta.. tf& 
fru-y » i « d o JAV L a Krtfto VaMyba. Kaiai $4 .X a 
parūtintlmu. Gauaama: DBATJ6AS, 45^5 W. 9Srė %U 
Chkago, Ii m& 

file:///Vbrces-


PHILADELPHIA IR 
Į k » 

LAIMOS RASTENfYTĖS — 
LAJfNSKIpNĖS L Ė U U 

TEATRAS 

„įpjjfną kąr:% Pfriladelphijaję t£j 
kpL i$ k©J%aejttj, iiteratįfiiįįų y*T 
k$fa*, fd r ak i a i ų . pasta tymų perr 
sikįdų i pasakų pa»aplį. p i r j p 
k*ftą i l ie tuyių nąic.ų, $aĮe su&ų, Į 
žgįo, įur fcųt, ugf t raū*y ą\m* 
l>Tią|, kuris stęĮnnp savo gausai. 
Vaikų ir suaugusių, kurie kaip 
toie 

Ona Kreivėnienė, I-sis vicepirm 
kun. Kajetonas Sakalauskas, vi- į 
cemrm. 9&e. reikalams Regina 
Rau'bertienė, vicepirm. spaud. ir 
informac. Feliksas Andriūnas. vi-
pepįrsųu., garenfc. KČUS . Jįsakąus-
ką-s r^jtalu vįįd ;— sekxęi» Vytau^ 
tąą-luopys *r ^ - Henrikas MiV 
ji&yskas. 

mš&aoį&. sugebėjo vi i pa-
" mąžaįv. tarpe jpį/gį jjįč.-
, ūuiyLrnaSp jipjaą gąJįrH^i grei

čiau pamatyti Įėliu. vaidybą. , 
Uždangai atsiskleidus, prasidė

jo pirmoji mfisų liaudies pasaka 
— '^Dailidė, perkūnas ii .vekiias". 
Kai kuriose vietose vaikams gal ir 
buvo sunkoka susigaudyti. J $ ° T 
miai pavaizduota naktis, griausti
nis. Žaibavimas. "Po t o parodyta 
Prokofievo pasaka "'Petriukas ir 
v i lk»? . Stipri irfiriga. graĮįp? de
koracijos padaro gilų įspūdį žiū-
rovuį ,. . . j „ , 

"Liepsnabarzdyje" pasirodo k&l-
nų milžinas su raudona barzda. 
Pasakoje įdomiausias momentas 
milžine grumtynės su meška. 

~— -Geg«žės 2 d. Juozas Lušai-
tis a*ažiai ativsjniė- vardįneą ir 
70'na. i i£ia«s sukaktį. Sa jtrbiii-
i ar u- džiaugsmu aaliaoii še; aso? 
aariai .4r. Jbįrys d r a u g e Lūšai-
čiai išaugta** sūnų ; Vytautą ix 
dakieri - &*m*«ię>. ku r ię. y.& ; sak ū-
re,,gražias šeimas ir puikiai įsiku
rt. | | :y 
• • ,«^-.-.• - —>~«- B&. VaŠkaiūi 

DRAUGAS, *«š€a*«MS 1S77 M. ggggiea m*H. 7 4. 

A. f A. VLADUI MINGELAI mirus, 
žmonai LIDIJAI, dukrai LIUCEI ir sūnui ŠARŪNUI 
su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Teresė Radvilienė 
Danutė ir Skirmantas Radvilai 
Rūta ir Jonas Spurgiai 

Hamiltono mergaičių choras A i i a s su dirigentu sol. V. Verikaičiu 

KANADOS 2 ! N SOS 
Hamilton, Ontario 

AIDO C H O R O IŠVYKA 

jRugpjūčio 6 d. Hamiltono 
mergaičių cb-oras Aidas pakelia 
sparnus . į pietine Ameriką,, kur 
dyos eile koncertų Argentinoje, 

Paskutinėje pasakoje, pavadįn-. .Brazilijoje, Urugvajuje, Kolumbi-
toje '^Raudonkepuraitė", be vair i°i e i r Venepueloįe. Nors dalį 
i y b e s apste *nupKo§. fcatriga gra-j kelionės išlaidų apmoka Kana-
deda vystytis jau pažįbje p/adžio^ dos \yriausybė, tačiau didelę su-
je. Pasaka kelis kartus buvo per- j «Ht H l M s®rinkti ehpro tėvų ko-
traukta p lo j ima i Suarus iuose , mitetui vad. į. Pleinio. Tam tiks-
o gal būt ir vaikuose, didelį pe- ; hn rengiamos madų parodos, lote-
sigėrėjima sukėlė penkių .metų rijos, koncertai ir pasilinksmini

mai, visuomet remiami hamilto-
niečių ir ap. lietuvių. Išskirtiną, 
pavasarinį koncertą, tėvų komi-

Ajp Lapinsko kiškio rūbuose, gral
ius grojimas smuiku. Teatrui pa-
sibatgas, jo mamai Laimai buvo 
įteikta puokštė gėlių. 

Protarpiais pasikalbėjimuose su 
gyvuliais .pasirodydavo ir lėlių 
teatro autorė bei režisorė L. La
pinskienė. Pasakose gėris kovojo 
su i>lpgiu. Pastarasis vjsur pra
laimėjo. Triumfayo teisingurnas. 
Atrodo, kad vaikai lėliu, teatru 
buvo patenkinti. Suaugusių nuo
monės, kaip ir dažnai parengi
muose, buvo įvairios. 
,; jKitį .-aktoriai buvo „Rasa^ Ka-

^ - . Ą u d r i u s Viktorą-
ir'garsus tvarkė muzikas 

Darias Lapinskas, Lėlių teatrą. 
Philadelphion pakvietė ir pasą-, 
kų mėgėjams sudarė sąlygas pasi
džiaugti energingasis šeštadieni-
HLĖS Vinco Krėvės mokyklos tėvų 
komitetas, kuris vakaro dalyvius 
pavaišino ir skania vakariene. No
risi pastebėti, kad visais mokyklos 
reikalais nuoširdžiai ir su dideliu 
ryžtu rūpinasi jos vedėja Teresė 
Gečienė. 

TRUMPAI Į 

—Gegužės 7 d., šeštadieni, 7 
vai . vak., Lietuvių namuose, 
2715 E. Allegheny Ave., įvyks 
šauanus pavasario parengimas, ku
ris susidės iš koncerto — operetės 
ir foto darbų parodos. Meninėje 
dalyje dalyvaus Xew Yorko vyrų 
choras "Perkūnas" rr sol. G. 
Ugianskienė. Vietos foto mėgėjai 
pa^redys sa savo darbais. Veiks 
bufetas, baras ir šokiams gros 6 
asmenų orkestras. Rengėjai, Lie
tuvių namų bendrovė, kviečia 
visus atsilankyti į šį kultūringą 
pavasario pobūvi. 

—Metmiame Balfo nariu, ir 
rėmėją susirinkime buv« išrink
ta nauja valdyba, kuri pareiga* 
mis pasiskirstė sekančiai: pirm. 
• — ^ — i I I • • i nm i 

š RIMTIES VALANDĖLEI 
f Atkelta ii 3 pusU 

išskirtiniu prasidėjimu yra ar
čiausiai Dievo tobulumo. Tačiau 
ji yra tik žmogus, tik visų moti
na . Bet ji yra ii visos Dievo kūri
nijos išrinktasis indas, kuriame 
sutilpp dieviška malonė. Ją gerb
ti - tai garbinti dievišką išmin
tį, dievišką meile ir Dievo pa
slaptis. -

A. Dh. 

tetas surengė balandžio 23 d. ne
dėkingoje dainavimui (bloga 
akustika) Jaunimo centro salėje. 
Diriguojant sol. V. Verikaičiui, 
Aidas koncertą pradėjo J. Nauja
lio "Lietuva brangi...", J. Švedo — 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
(abi dainas kartu su sol. V. Veri
kaičiu}, toliau sekė M. Noviko 
"Devynbalsė" ir vėl J. Švedo — 
"Puota girelėje žalioje". Sol. V. 
Verikaitis išpildė St. Šimkaus 
"Tamsioje lankelėje", A. Kača-
nausko "Tų mergelių dainavi
mas" ir P. Čaikovskio ariją "Jei
gu mylimos mergytės". 

Antrą programos 
pradėjo Pr. Šuberto 

dalį choras 
"Upėtakiu", 

• • • • • 

Mano brangiajam prieteliui, žurnalistui-rašytojui 

A. f A. 

VLADUI MINCĖLAl mirus, 
giliame skausme likusius — jo žmoną Lydiją. dukrą Liuciją ir 
sūnų Šarūną su šeimomis širdingiausiai giliai užjatičiu ir ka r tu 
skaudžiai liūdžiu 

• 

Lietuvos S. M. Geležinkelio valdybos buv. Lydijos bendra
darbė 

Janina Cepkanskaitė-Dauiioriene 

. . - - . j - t * * 

A. + A. 
Inž. LADUI GIR10NU1 mirus, 

leižkiame nuoširdžią užuojautą žmonai d r. VITALI
JAI ir SŪNUMS. 

Birute Martinkienė 
Rozalija Petroniene 

Bostone, Masfi. 

A. + A . 

Gen. šf. pik. ANTANUI RĖKLAIČIUI mirus, 
sūnui VYTAUTUI REKUEIUI, dukrai' VIDRI JUR-
KUVIEUEI, ju šeimoms ir giminėms reiškia gilią už
uojautą. 

Petras Sūkurys 

Mielam broliui 
\ < 

8 8 5 visom* progoms 
H U 4 GOJBVCIA 

2443 WEST «3rd SREET 
PS 8-0S33 tr Pft MSS4 

T^p p*t naujoji Bartara* it 
Drtahlų krautuve. 

a : r 

Hvy, Oak Lamm. 
TU 4M-1SU 

A. f A. BRONIUI KIRKUI 
mirus, seserį LEONIDĄ KAZĖNIENĘ, brolį 
KIRKŲ ir ją šeimas giliai užjaučiame. 

Vernas ir Gražina T ra ško t 
Kęstutis ir Janina Kirvaičiai 

LIUDĄ 

Minis mūsų Bičiuliui 

A. f A. BRONIUI KIRKUI, 
jo broiį L i ^ D Ą KIRKŲ, seserį LEONIDĄ KAZĖNIE-
NĘ, jų šeimos narius ir kitus ar t imuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge Budime. 

R a t a ir 
\ttkai 

daina'', J. dailininkų paaukotų paveikslų 
oūtų', A. j paskirstymas burtų keliu if pasi

linksminimas, gausiai dalyvau-

A. Bražinsko ^Ilgėsi 
Gaižausko "Jeigu ta 
Raudonikio "Skinsiu 
žę" bei klausytojams > rašant dari .. •. , . . . " 
- . . . o • i \ • J a n t jaunimui ir senimui. Atrodo, 

priedo A. • BrazinsK \.-mune-| 
jį" kad parengimas davė gražų pel-

Po programos vyk mūsų m e - ! n ? Juo labiau, kad prel. J. Tada-
nininkų — 20 JAV r Kanados rauskas atsisakė salės nuomos. 

A. t A. BRONIUI KIRKUI mirus, 
mielus prietelms. brolį LIUDJį ir IRENJį KIRKUS, 
seserj LEONIDĄ ir GEDIMINĄ KAZĖNUS ir yų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia 

Aleksandra ir Eugenijus Ukanderiai 

A. t A. BRONIUI KIRKUI mirus, 
jo seseriai LEONIDAI ir broliui LIUDUI su šeimomis 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Loretta ir Rovena Kasis 

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, jos dukrą 

Antaniną Konfrimaitę-Spakauskienę 
ir jos visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
jungiamės i Jų gilų liūdesį. 

Juoze Augaityfe, Valerija Buinienė 
Ona iurskiene, Snieguole Jurskyfe 
Kaze Pliuškoniene 
Uršulė ir Vytautas suopiai 
Česlovas Tamašauskas 

Philadflphia. Pa. 

P A K A 
JONAS ANTANAS SLEGATTIS 
Mirė 1977 m. balandžio 21 dL, 8 vai, ryte. sulaukęs 83 m, ainžiauss 
Gim5 Lietuvoje, Jurbarko mieste. Amerikoje išgyveno 68 metus. 

Buvo Pirmo pakulinio karo veteranas. Pastaruosius 18 metų gyveno 
Hot Springs. Arkansas. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Maryte, brolis Walter, sese
rys. An»»e Ray, Helen Murdock. Brone Jonelis. Martha Roberts, drau
gai ir pažjstarr.i. 

Laidotuves ;vyko balandžio 23 «L; Sw. Jono bažnyčioje, Hot 
Springs, Arkansa>, kun. Petras Patlaba atlaike pasialdas ir palydėjo 
į Calvary kap-* s. Grabnesiai: P. Balčiūnas, V. Mozuraitis, T. Domb-
rauskas, J. Grigaitis. A. Piezinis. A. Cibulskis, J. Kalvėnas ir A. 
Bertulis. 

• 

Nuoširdi pafieka viskmš dal>"vavu*jeBJs bažnyčioje ir kapinėse 
bei atsiuntusien:s gėles ir aukojusiems šv. Mi^oois. 

M. SLEGATT1Š 

A. t A. Teis. ANTANUI RIMKUI 
Chicagoįe mirus, sūnus RIMVYDE ir EDMITNB̂  ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liū
dime. 

Jonas ir Sofija Narbutas 
Petras Ir žibute Klimas 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTCRN A/E. 

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

E U D E I K I S 
UUD0TŪYIŲ DIREKTORIAI 

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

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

4605-07 South Hermttagt A venų e 
Telefonai — YArdi 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

AUTAMS Ik PHIUIPS 
TOMAS Ir LAURYHAS UBANAUSKAS 

SS07 SO. UTUANIOA * VU Tat Y Arės ?-«4§l 

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) ir S0NŪS 
B U W 2Srd PLACE teL Vfrgtah 7-4671 
M24 W. «9th STKCETT TeO. BEpafaOo 7-1218 
11029 Soattmest mghw»y, Pmk« HHta, m. N . 9744410 

PETRAS BIEUONAS 

4S48 l O . GAUPOKKIA AVB. Tri. LAO^^ta J-M73 

POVILAS J. RIDIKAS 

SSM 80 . HALSTED STEKKT t e l TA^h 7-1911 

JURGIS F. RUOMIN 

S819 SO, UTCANTCA A V U Trt 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1440 SO- fiOtk A n , CICERO, SLU TeL OLjmpfe M0OS 

. » 
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X Southvvest Nevrs-Herald" 
laikraštis gegužės o d. laidoje 
išspausdino nuotrauką, kurioj 

j matyti kaip sodinami medeliai 
Marijos aukšt. mok. aplinkoje. 
Iškilmėse dalyvavo mokyklos 
mokslo klubas ir kai kurie Chi-
cagos miesto pareigūnai. 

X Amerikos Lietuviu Taryba . x Izabelės Motekaitienės dai-! 
apeliuoja į lietuvių visuomenę, navimo studijos mokinių kon-j 
prašydama skubiai s.ųsti tele- certas įvyks gegužės 13 d., penk 
gramas senato Užsienio reikalų todieni, Jaunimo centre, 
komisijos nariams, prašant rem-1 x Dail. Giedra Trečiokaitė 
ti sen. Ch. Percy rezoliuciją, nupiešė viršelį Andriaus Mirono j 
kad Amerikos Balsas būtų pa- knygai "Santakai", kuri spaus-; 
darytas atskira institucija, o ne dinama "Draugo" spaustuvėje. | 
priklausytų Valstybės departa- Knyga — novelių rinkinys grei- I 
mentui. Komisijos posėdis tuo tai jau pasirodys knygų rinkoje, j 
reikalu bus gegužės 10 d. Tad j x Juozas Skeivys, žinomas 
labai svarbu telegramas greitai visuomenės veikėjas, po operaci-
siųsti. Jas pasiųsti šeštadienį ir jos guli Šv. Kryžiaus ligoninėj, 
pirmadieni pagelbės ALTos būs-' 
tinė, 2606 W. 63 St., telef. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Thicagos Marijos aukšt. mok. tėvų klubas suruošė parengimą gegužės 6 
c. Nuotraukoje matyti klubo nariai, besirūpiną tuo parengimu. Iš k. i 
d.: Richard Kaminski, Francis Skilnik, John Ditchman ir Oharles Bas-
co 

X "The New World" gegužės 
CHICAGOJE !R APYLINKĖSE 

778--6900. 6 d. laidoje įsidėjo ilgą kun. J. 
X Diakonai Petras J. Mikala- Pnmskio stmpsnį apie katalikų 

junas ir Teodoras Ploplis gegu- P ^ k i o j i m u s okupuotoje L:e-
žės 11 d. Mundelein seminarijos ^ J Į Į į f ' g ' g , e n U , p a n a U ' 
koplyčioje tarp kitų 31 bus į- * o t a 1S LKB Kronikos ir p a 
šventinti kunigais Chicagos a r . : duota amerikiečių katamų de- ; 

kivyskupijai. Kun. P. Mikalaju- įraesmi-
. m T> • J X Aukų po penkis dolerius 

nas yra Teresės ir Raimundo1 . , .* ^ r 

ku T Į atsiuntė sie prenumeratoriai: 
Kazimieras Jankūnas, Lodi, 
Liuda Vilūnas, Chicago, 
Jonas A. Poderis, Soutfield, 
Viktoras Kelmelis, Chicago, 
A. Paulauskas, Hemet. 
Visiems maloniai dėkojame. 
X A a. kapitono Prano Gu-

dyno, tragiškai žuvusio nuo te
roristų kulkos, 48 metų mirties 
metinėse už jo sielą lietuvių jė-

VELECKYTĖS BALETO IR 
P U N O STUDIJOS 

REČITALIS 

J. A. VALSTYBĖSE 
— "The Music of Lithuania" 

savaitinė radijo programa N. 
i'ork ir New Jersey valstijoj iš 
radijo stoties VVSOU (89.5 
F. M.) perduodama pirmadie
niais 7:30-8:30 v. v. Stotis yra 
vadovaujama Seton Hali uni
versiteto studentų. 

— "S t Petersburg Times" 
balandžio 18 d. laiškų skyriuje 
patalpino A. Gruzdžio laišką 
"Russia feeds people shameless 
lies", kur taikliai buvo atsakyta 
į balandžio 8 d. pro-sovietinį 
pareiškimą. 

— Floridos senatorius R. Sto
ne, atsakydamas į St. Peters-
burgo LB visuomeninių reikalų 

rengimą. Bet ypatingai gerai ir j komisijos raštą, užtikrino, kad 
nuotaikingai buvo atliktas gana j Jis gins Lietuvos ir kitų Balti-

i tą ir pažadėjo jam parašyti laiš
ką į aprūpinimo namus, kur da-

I bar jis laikomas. O. Kajeckienė 
dabar gyvena privačiame bute. 

BRAZILIJOJE 
— Kun. med. dr. Ferdinandas 

A. Bendoraitis, Amazonijos Gua 
jara -Mirim ligoninės viršinin
kas, kelias savaites sunkiai sir
go hepatitu, bet dabar vėl įsi
jungė į darbą. Ligoninės staty
ba pamažu eina pirmyn. Jau yra 
136 lovos ir vaikų skyrius. Taip 
pat baigiami statyti trys kam
bariai gydytojams-internistams 
ir dvi salės, sudarančios vaikų 
užkrečiamų ligų skyrių. Tuoj 
bus pradėta ligoninės raštinė, 
biostatikos skyrius ir archyvai, 
o taip pat naujas chirurgijos 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

Mikalajūnų sūnus, o 
Ploplio tėvai yra Mirowskiai iš 
Tinley Park. 111. Balandžio 30 d. 
toje pačioje seminarijoje diako
nu įšventintas Michael T. Ya-
kaitis. 

X Švč. M. M. Gimimo parap. 
gv. Vardo dr. nariai šį sekma
dienį, gegužės 8 d., priims Šv. 
Komuniją 8 vai. Šv. Mišiose. Po 
Mišių salėje bus motinų pager 

Sekmadienį, gegužės 1 d , 3 
vai. p. p. Jaunimo centro salėje 
įvyko Irenos Veleckytės bale
to ir piano studijos pasirody
mas, mokslo metų užbaigimas. 
I. Veleckytės baleto mokykla 
veikia nuo 1962 m. Pirmasis 
viešas tos mokyklos mokinių 
pasirodvmas įvyko 1965 m. Šie- . ,. „ 
metinis yra tos mokyklos 13 ,P į ° ; Choreografija, kostiumų 
pasirodymas. 

' skyrius. Pernai ligoninė apžiū-
ilgas Schuberto "Kariškas mar-! jos valstybių reikalą Belgrado į rėjo 33,000 pacientų ir paguldė 
šas", kurį paskambino 12 ir 14! konferencijoje. Sen. Stone yra ' per 4,000 ligonių. Kun. dr. Ben-
metų amžiaus seserys S. ir M. | "Commission on Security and \ doraitis nesiriboja vien tik ligo-
Zaleski. Jos pianino mokosi nuo Cooperation in Europe" narys ninės darbais. Šiuo metu smar 

. . - * •» - ^ ^ i • • * - m * ' - * iu* * * : : • \*t_*. 3971 m. ir gerai yra apvaldžiu- i r pats vyks į Belgrado konfe-
sios. j renciją. 

Keturios "pianistės" dalyvavo 
ir abiejuose baleto vaizduose. 

Pirmojo baleto vaizdo muzika 
P. Čaikovskio, o antrojo F. Cho-

bimas ir nariams pusryčiai. Na-!zuitų koplyčioje bus atnašauja-
riai prašomi atsivesti žmonas ir mos šv. Mišios ši sekmadienį, 
motinas. 10 vai. ryto. Pamaldas užprašė 

X "Tėviškės" liet. evangeli-! velionio ginklo draugai — kari
kų liuteronų parapijos Jaunimo į ninkai. Visuomenė kviečiama 
ratelio tautinių šokių grupė, va- dalyvauti. (pr.) 
dovaujama Hzės Peteraitienės, x Lituanicos Futbolo klubas 
gražiai pasirodė Concordia Tea- maloniai kviečia visus dalyvau-
cher's kolegijoje, profesoriams j ti šokiuose, šeštad., geg. 21-mą 
ir studentams sušokusi keletą j <JM 7 v . v. Dariaus-Girėno Ame-
lietuviškų ^okių. rican Legion salėje, 4416 So. 

x Gegužinės pamaldos b u s j W e s t e r n A v e - G r c s Vytauto 
laikomos Lietuvio sodybos paž- Dargio (Vytis) orkestras su 
monio metu, sekmadieniais, nuo^S"11111^11 Mikužiu. Bilietai gau-
3 vai. po pietų, šį sekmadienį'nam^ ^ anksto l i ths kiube, 
dar bus rodomas filmas ir duo-i2 6 2^ W. 69 St. Tel. 476-9479 
dama sveika užkanda. Visi lau- a r D a P r i e įėjimo. įėjimas 3 dol. 
kiami. (pr.) 

^ *w . . . . . x "Kūlgrindos" spektakliai 
X Operos sol. Algirdo A. Bra-Į p r a s i d ė s p u n k t l i a l i a i . ą š e š t a . 

no vadovaujama ekskursija j | d i e n l 8 v a I . v a k fr s e k m a d i e n i 

talcr^V^ I^ ? J*3*" 3 v a L P°Piet- « * * k a s a K*' 
S 1 T ! nn ? nl ~ ^ ^ i * • aukštesniosio3 mokyklos 
S i t a S i 1 8 n f a g ° % ( d v i e S e i auditorijoje bus atidaryta dvi kambary). Del informacijų j v a l a n d a s a n k s č i a u i e § S D e k . 
kreiptis į American Travel Ser
vice Bureau, 9727 S. Western 
Ave, Chicago. m. 60643. Tel. 
238-9787 (sk.) 

taklių pradžią. Dainavos an
samblis nuoširdžiai prašo publi
ką nesivėluotl. (pr.). 

Jaunučio Puodžiūno Bale-
rfed n J ^ r r a n ? ^ ^ ^ k D " t 0 * » * * » dešimtmetis, šia pro-
ria, progai - kristalas, porcela- g a g a l ė s i t e p a m a t y t i d u Jetu 

tai populiariąją Gershwm'o 
nas, sidabras, gintaras, aukso 
papuošalai ir brangenybės. Di
delis 14 ir 18 Kt. aukso grandi
nėlių pasirinkimas. Terra atda
ra kasdien iki 5 v. v.; pirm ir 
ketv. iki 8 v. v. Adresas 3235-37 
W. 63rd St., Chicago, Blinois, 
telef. — 434-4660. (sk.) 

X Į Sunny HDls, Florida, iš-
skrendame geg. 28 d. ir grįžta
me geg. 30 d. Dėl informacijų 
kreipkitės į: 
V. Beleckas 
New Yorke 212 — 382-6440 
J. Zubavi&us 
New Jersey 2-1 — 381-3198 

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

(ak.) 

lt 

STASE'S FASHiflNS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 

6237 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-4184 

Sav. Stasė Bace^inc-p 

Mėlynąją rapsodiją ir D^arionio 
Mažąją siuitą. Vakarą- įvyks 
geg. 21 d., šeštad., 7:30 v. v. 
Jaunimo centre, dalyvaujant V. 
Karosaitei. J. Puodžiūnui ir vi
sai baleto studijai. Bilietai gau
nami prie įėjimo. Maloniai kvie
čiame visus. (pr.) 

X Akiniai siuntimui į Lietu
vą, Kreipkitės į V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte* 
naw Ave., Chicago, UI. 60629-
Tel. 778-6766. (sk.) 

X Keliones planuoti reikia iš 
anksto. Tik kelionių biuras gali 
jus geriausiai informuoti apie 
papigintas skraidąs ir nurodyti 
kaip keliauti įmanomai p^iausiu 
būdu. Kreipkitės į WEISS 
TRAVFX BUREAU, 4837 W. 
Irving Pk. Bd., Chicago, DI. 
60641. Turim visą eilę grupinių 
skraidų į Europą, Havajus, Ka
ribų salas ir kt. Skambinkite 
R. Raslavičienei tel. (312) 545-
6466. (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 
Burstein, 185 N. Wabasb Ave.. 
? *n<! n"l<šras rbi^.Tjrn. T" To! 
263-5826. ( * J 

Rečitalis susidėjo iš trijų da
lių: pianino mokinių "koncerto" 
ir dviejų baleto vaizdų: "Kara
laičio sapnas" ir "Les Sylphi-
des" (kitaip dar vadinamo 
"Chopiniana)". 

Pianino pasirodyme dalyvavo 
9 mokiniai, paskambindami 10 
dalykėlių. Koncertą pradėjo 
Aldutė Jacobs (Jokobonytė), 
jauniausioji pianistė, paskam
bindama Ecksteino "Of to 
camp". Po to pasirodė Daniel 
McCrea, Laimutė Vadeišaitė, 
Aušrinė Mikutaitytė, Linda Bal
čiūnaitė, Regina Vadeišaitė, Su
są n Zaleski, Vida Vizgirdaitė ir 
Magareta Zaleski. Visi piani
no pasirodymo dalyviai parodė 
rūpestingą pasirengimą ir pa-

x Izabelės Motekaitienės dai
navimo studijos Pavasario kon
certas įvyks š. m. gegužės 13 
d., penktadienį, 7 vai. vak. Jau
nimo centre didžiojoj salėj. Pro
gramoj — solo dainos, duetai ir 
t ro . Po programos — Tėvų vai
šės, kur:oms vadovauja Aureli
ja Polikaitienė. Maloniai kvie
čiama visuomenė atsilankyti. 

(pr.) 
X Už a. a. kun. Prano Mane

lio sieią, 30 dieną nuo jo mir
ties šv. Mišios bus atlaikytos 

; Tėvų Marijonų koplyčioje 10 d. 
gegužės. Mišias užprašė Andriu^ 
kaičių šeima. (pr.) 

X Venecuelos Lietuviu drau
gija rengia Motinos dienos pa» 

— Ona Kajeckienė balandžio 
28 d. buvo Tarptautinio klubo 
Washingtone pakviesta į priėmi
mą pagerbti diplomatinių misijų 
vadovams. Ta pačia proga klu
bo pirmininkas Louis Corea, ge
ras Kajeckų draugas, perdavė 
savo pareigas Henry Cirnning-
tonui. Priėmimo metu O. Kajec-

praeitų metų baleto antrojo vaiz k į e n ė ^ diplomatų su-
sitiko su diplomatinio korpo de
kanu Nicaraguos ambasadorium 
G. Sevilla-Sacasa, kuris teira-

eskizai ir muzikiniai įrašai pa
daryti mokyklos vedėjos. Ap
švietimas — Vytauto Žygo. 

Pirmasis baleto vaizdas buvo 

buvo kur kas sudėtingesnis nei 
praeitais metais. Visos dalyvės 
savo roles atliko darniai ir rū-

baleto 
Skrai-

<:30 v. v. Visi svečiai prašomi dančios žuvys ir Undinė 
punktualiai dalyvauti. Bilietai' roles atliko labai gerai. 
gaunami prie įėjimo. (pr.) 

X Grundig trejų bangų radi-

do pakartojimas. Šiemet tame 
vaizde dalyvavo 20 mokinių 
(praeitais metais 19). Undinė 
— Rūta Pakštaitė, o karalaitis 
— Danutė Kalvaitytė, naujos į 
tų rolių vykdytojos. Jų šokiai 
buvo modifikuoti. Žolių vaid-! 

menį šoko naujos šokėjos: Ly-| 
dija Viržintaitė, Audra Mockai-
tytė, Tina Reitnerytė, Lisa Ge-
lažiūnaitė, Kristina Žiūraitytė,' 
Brigitte Cibavičiūtė. Šokio da
lys irgi buvo naujos. Gėlės bu- j 
vo Rima Polikaitytė, Aldutė Ja-1 
cobs, Daiva Vizgirdaitė, Alina 
Volodkaitė, Vida Brazaitytė. 
Jos visos ir praeitais metais 
vaidinę Gėles, bet šokio figū
ros šiemet buvo naujos, labiau 
komplikuotos. Toliau pasirodė 
Baltosios Lelijos; Lina Meilytė, 
Vida Momkutė, Enda Balčiūnai
tė. Tai visai naujas šokis, ku
rio praeitų metų pastatyme vi
sai nebuvo. 

Lelijos kerėjo karalaitį, nepri-
leisdamos 30 prie Undinės. 
Kardžuvis — A. Mikutaitytė, o 
Jūros arkliukas — L Vadeišai
tė, šiemet šokusios labiau kom
plikuotą šokį. Skraidančios žu
vys: Dalia Polikaitytė ir Vikto
rija Meilytė. šiemet jos šoko 
jau ant pirštų galų, lygiai ka*p' Sekmadienį, gegužės 1 d.. įvy-
11 Undinė. Esmėje tas vaizdas k o K e r n a v ė s t u n t o ^ S[lsįrin, 
•* « _ « • 1 2.1 • _ __ _ • I * ~; ^ ^ 

vosi apie Juozo Kajecko sveika-

Meilytė, L. Balčiūnaitė, valsą 
Ges: V. Meilytė ir D. Polikai
tytė, mazurka C (irgi perdirb
tą) : R. Pakštaitė. šiame balete 
ypatingą vaidmenį vaidina šo
kėjų sugebėjimas gerai įsijaus
ti į muzikos ritmą. Valsai buvo 
atlikti labai gerai, o visumoje 
h šiame vaizde išskirtina buvo 
R. Pakštaitė. 

Abiejuose baleto vaizduose 
pagrindinės šokių figūros pa
remtos klasikiniu baletu ir todėl 
juose negah būti jokios impro
vizacijos. Individualiai ir gru
pinėse scenose visos šokėjos 
parodė gerą ritminį judesių de
rinimą ir tarpusavį rolių suriši
mą. Sėkmingas rečitalis yra 
nuopelnas mokytojos I. Velec
kytės, kuri sugeba išmokyti 
vaikų būrį sudaryti darnų an
samblį, kuriame vaikai tikrai 
šoka. 3. Dainauskas 

KERNAVĖS TUNTO TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS 

kiai praplėtė ligoninės ūkį: nu
pirko traktorių, pasėjo daug žo
lės karvėms ir kitiems gyvu
liams ir užtvenkė upelį. į kurį 
suleido 10,000 žuvų. Visa tai 
duos nemažai maisto ir mažins 
ligoninės išlaidas, kurios ir taip 
jau yra milžiniškos. 

Boliviet:s dagininkas Roberto An-
tezana A. ir "šv. Kazimieras." vie
nas iš jo vitražų, padarytas Brazi
lijos Amazonijos Guajara-Mirim. li
goninės apskritai koplyčiai. 

Nuotr. R. J. Rapšio 

ATIDAVĖ 31,000 DOL. 

Moteris Northwest greitkely, 
netoli Barringtono, atrado pa
ketą su 31,000 doi. Pinigus nu
tarė grąžinti. Jie pateko apylin
kės teismo globon, nes savinin
kas nežinomas. Jei per metus 
laiko savininkas neatsiras, ra
dėja Polly Cooper gaus juos. 

ŠIUKŠLIŲ STREIKAS 

Napervile priemiesty sustrei
kavo šiukšlių ir atmatų išvežė-
jai. Tame priemiesty yra 9,000 
namų su 35,000 gyventojų. 

MUZIEJŲ LANKYTOJAI 

Chicagos muziejų lankytojai, 
1976 m. atvykdami į įmestą ir 
priemiesčius, išleido apie 228 
miL dolerių. 

GAISRAS LIGONINĖJE 
Degė Roselando ligoninė, ir 

gailestingosios seserys turėjo 
skubiai išnešti vienuolika nau
jagimių. 

GAUSĖJA ŽUDYMAI 
Praeitais 1976 metais skaičius 

nužudymų, atliktų Chicagos ne
pilnamečių, naudojant ginklą, 
pagausėjo 50%, palyginus su 
1975 m. Policijos superinten
dentas Rochford paskelbė, kad 
1976 m. jaunesni negu 21 m. 
Cricagoje nušovė 177 žmones, o 
kitais būdais nužudė dar 100 
žmonių, taigi nuo jų rankos Chi-
cagoje neteko gyvybių 277 žmo
nės. Iš viso tais metais Chica-
goje buvo nužudytų 814 arba 
keturiais mažiau negu 1975 m. 

PABĖGO 

Alfred Waker, 24 m., nuteis
tas kalėti iki 30 m. dėl užpuoli
mo, pabėgo iš Cook apskr. kalė
jimo, nuduodamas lankytoją. 

MEDELIU SODINIMAS 

Marijos aukšt. mokyklos 
Mokslo klubo medelių sodinimo 
nuotrauką laikraštis įsidėjo 
"Southwest News-Herald". 

0KUP. LIETUVOJE 
— Senasis Vilniaus universi

tetas šiuo metu oficialiai šitaip 
vadinamas: "Vilniaus darbo rau
donosios vėliavos ordino V. Kap
suko universitetas". 

gerbimą geg. 7 d., šeštad. Šaulių j pestingai. sukurdamos 
salėje. 2417 W. 43 St. Pradžia; vaizdą aukštesnės klasės. 

savo 

jas — 50 dol. Mažas prikrauna
momis baterijomis — 15 dol. 
Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.) 

Antras baleto vaizdas "Les 
Syphides", "Chopiniana" pava
dinimu buvo pastatytas 1966 m. 

kimas Jaunimo centre. Tunti-
ninkė Ritonė Rudaitienė pradė
jo susirinkimą su padėka tė
vams taip gausiai suėjusiems. 
Ji pranešė, kad stovykla įvyks 
liepos 9-24 d., po jos seks skil-
tininkų-ių kursai, į kuriuos pri
imamos mergaitės nuo 13 ra., o 

Lietuviai savininkai DBHTWOOD MOTELIO, netoli Palm 
Beach, maloniai kviečia visas lietuvius praleisti savo atosto
gas jų gražioje nuosavybėje, kuri randasi prie garsaus Ri
viera Beach. Patogus buteliai su virtuvėmis, vonios kamba
riais ir šildomu baseinu. Del rezervacijų kreiptis: 

.. 
• - f -

DRIFrWOOD APTS. 
2432 Park Ave., Singer Island, 
Riviera Beach, Fla, ar telefonu 
305-842-9107 

Metiniame Lietuvių respublikonų 
Illinojaus lygos bankete lygos pir
mininkas Anatolijcs Milunas skel-

| b:a buvusį ilgametį lygos pirminin-
; ką Kazimierą Oksą iškiliausiu na-
; riu ir įteikia jam atsižymėjimo 
' plokštę. Banketas įvyko Jaunimo 1 
centre Chicagojt balanuftia 23 u. 

Nuotr, V. Noreikom I Mikutaitytė 

:su tuntininkės rekomendacija 
j nuo 11 m. Ragino tėvus leisti 

Tai rinkinys grupinių, duetų ir;dukras šion stovyklon, nes rei-
solo šokių, aranžuotų pagal ži-; k l a j a u n ų i r n a u j ų vad0vių. Taip 
nomus F. Chopino kūrinius for- j p a t p r a š ė t ė V ų pagalbos ir tal-
tepionui f Tas baletas, pirmą | fcos tvarkant stovyklavietę, nes ! 
kartą, buvo parodytas balet-1 

meisterio Fokino 1907 m. Petra
pilyje ir yra apkeliavęs viso pa
saulio teatrus). 

1966 m. mokinių jau seniai 
mokykloje nėra ir šiemet tą ba
letą šoko visai naujos šokėjos. 
Noctume AB pradžioje ir valsą 
Fs. pabaigoje šoko 15 mokinių 
ansamblis: R. Pakštaitė, D. Po-
l;kaitytė. V. Meilytė, D. Kalvai
tytė, V. Momkutė, L. Balčiūnai
tė, A. Mikutaitytė, L. Vadeišai
tė, L. Meilytė, A. Jacobs. R. Po
likaitytė. A. Volodkaitė, V. Bra
zaitytė. D. Vizgirdaitė ir B. Ci
bavičiūtė, prelude A: A. Jacobs, 
R. Polikaitytė, A. Volodkaitė, V. 
Brazaitytė, B. Cibavičiūtė, D. 
Vizgirdaitė, mazurka D: V. 
Momkutė ir D. Kalvaitytė, val-
f* Cis fmrcrti] perdirbtas) • A. 

Jr 

daug nuostolių ir žalos padary- j 
ta žiemos metu. Baigdama pa- Į 
kvietė tėvų komiteto pirmininkę! 
Doną Dapkienę tęsti susirinki- j 
mą ir kartu padėkojo komitetui 
už puikiai atliktą jų darbą kelių 
metų bėgyje. I. Dabkienė sumi
nėjo komiteto nares, Birutė Po-
dienė — ižkikunkė, Laima Alek
sienė — sekretorė, Adelė Lie-
tuvninkienė — vicepirm. ir Ilo-
:ia Dabkienė — pirm,, ir padė
kojo joms už nuoširdų ir darnų 
darbą. 

Šio susirinkimo metu buvo 
išrinkta nauja tėvų komiteto 
valdyba: Ilona Dabkienė — pir
mininkė, A. R. Mikelevičius — 
vicepirm., Gražina Damiįonaitie-
nė — ižd. Lakštuonė Vėžienė — 
sekr., Virginija Kupcikevičienė 

reikalų vedėja ir One Pauli-
L. Vadeišaitė. L. Jkieaė - vicepirm. L. V. j 1 ^ 

1977 EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
— Iš _ 

Bostono, Chicagos, New Yorko 
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 
Vienos savaitės: 

Dviejų savaičių: 
Gegužės 25 — $lM5.tt 
Birželio 15 — 1I58.M 
Liepos 13 - 1195.0* 
Liepos 27 — IMS.* 

Rugsėjo 21 — 
Rugsėjo 28 — 

Rugpiūčio 10 — 
Rugsėjo 7 — 
Gruodžio 21 — 

-

$838.00 

mm 
$1195.00 
1158.00 
mw«W 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu moKcsc iii. 

TRANS-ATLAJTUC TBAVEL SERVICE 
393 West Broadway, p. o. bov 116 

South Boston, Mass. 02127, TeL 617-268-8764 
Sav. Aldona Adomoniene 
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS - PATARTINA REGISTRUO
TIS KUO ANKSČIAU. 
Dartjo valandos: kasdien nuo 9 — 5, penktadieniais nuo 9 - 7. Šešta
dieniais uždaryta. 
Prices are new. based on double oceupancy and are subject to change 
ano/or Government approval. 

1 • 
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