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"LKB Kronika" Nr. 20 

Pavojus Nerijos kopų 
išlikimui 

Ir ten pražudyti 3-4 ha miško, beieškant naftos šaltinių 

13 

Neseniai Pedagogikos moksli
nio tyrimo instituto darbuotojai 
"Tiesoje" atspausdino viešą laiš
ką, kuriame išreiškia savo susi-

pį melioratoriai, vaikydamiesi los esančios advokatams pavojin 
premijų, Čepkelių raiste atvėrė gos ir, teismui vykstant ne Mask 
žaizdą, kurios jis nebeišsigydys. voje, advokatų kolegija negalė 

sianti savo darbuotojams padėti. 
S. KOVALIOVO BYLA Be to, Apraksino nuomone, jei^ 

,rt__ .. nč. , . . . gu S. Kovaliovo teismas būsią. 
197D rugsėjo 26 buvo uzbaig- ° J . . ., . . . ,. 

rūpinimą dėl Nerijos kopų liki- t a s S . Kovaliovo bylos parengti- n e t f"raS' ^ t i k r i a u s i a i gale-
mo. Kopos slėnia, mažėja. Naf- n i s t a r d y mas. Jo byla buvo iš- S i ą d a l y v a u t l t l k a r t i m i a u s l ^ 
tos kaina pasaulinėje rinkoje ky- skirta iš bylos Nr. 345. m ineS* 
la, todėl jos ieškoma net Neri- S. Kovaliovo žmona Boicovž 
joje. 1968 m. pavasarį iš naftos Rugpjūčio mėnesį S. Kovalio- paprašė ginti vyro bylą lenin-
gręžinių išsiveržus sūriems van- v o ž m o n a kreipėsi į Maskvos ad- gradietį advokatą A. L Rožanskij 
denims, žuvo 3-4 ha miško. v o ka t us S. V. Kalistratovą ir D.I. p Q to, kai S. Kovaliovas susipa 
Cia mišką siaubia statybininkai, Kaminską ir šie sutiko teisme žino su savo byla, nuo advokato 
naminiai gyvuliai. Vietoj per pa- P n t i s- Kovaliovą. Tačiau Mask- paslaugų atsisakė, 
rą galinčių aplankyti Neriją 3000 v o s miesto advokatų kolegijos ("Einamųjų įvykių kronika", 
žmonių, faktiškai čia pabuvoja prezidiumo pirmininkas Apraksi- " — 
žymiai daugiau, kasmet apie n a s neleido advokatams S. V. 
100000. Įžūliai elgiasi svečiai iš Kalistratovai ir D. L Kaminskai 
"broliškų" respublikų, nes šie dalyvauti šioje byloje. Pirminin

ko Apraksino nuomone tokios by-

Nr. 37). 

STREIKAS ŠIAULIŲ 
AUTOBUSU PARKE 

puikiai žino, kad gamtos apsau
gos inspektoriai nuo 1962 m. ne
teko teisės pažeidėjus bausti vie
toje. Lietuvos visuomenė ramina
ma, kad greitai Neringa tapsian
ti nacionaliniu parku. Ar jos ne
ištiks Čepkelių raisto likimas? 
1948 m. šis raistas buvo pa
skelbtas rezervatu. Po kelių metų & 
iš unikalaus Lietuvos raisto bu- ' 
vo atimta teisė naudotis rezerva
to priveligijomis. Š.m. spalio mėn. 
Čepkelių raktui vėl sugrąžintos 
rezervato teisės. Ministrų Tary
bos nutarimu neleidžiama raiste 
"bet kokia veikla, galinti pažeis
ti natūralių gamtos procesų eigą 
ir neatitinkanti rezervato tikslų 
bei uždavinių". Pavėluota išti
sais 25 metais! Per šį laikotar- Sergiejus Kovaliovas 

Šiaulių m. autobusų parko di
rektorius Barščius išleido įsaky-Į 
mą. kad visiems vairuoto j amsi 
nubraukiami progresyviniai atly-1 
ginimai. 1975 spalio 1 d. 5 vai 
ryto vairuotojai pasiėmė kelionės 
lapus, bet į reisus nei vienas ne
išvažiavo. Kilo triukšmas - rmo-* 
nes negalėjo nuvykti į darbovie 

tes. Atvykęs direktorius žadėjo, 
kad atlyginimai ateityje bus iš 
mokami, kaip ir ankščiau, betj 
vairuotojai neklausė. Vėliau a t 
vyko Vykdomojo komiteto pirmi 
ninkas ir pirmasis partijos sekre 
torius, kurie liepė parko direkto 
riui parašyti įsakymą, kad atly 
ginimai bus mokami normaliai. 
Po trijų valandų streiko autobu
sai išvyko į savo kasdieninius' 
reisus. 

Apie Aus.Talijos 
liberalų ištesėjimą 
Kensington, Viet., Australija. 

— Apie naujos Australijos vy
riausybės ištesėjimą pažadų pa
balti ečiams Australijoj leidžia
mas laikraštis "Tėviškės Aidai", 
Nr. 1, 1976.1.3 rašo: 

"Priešrinkiminį: programoje 
Uberalai pasisakė, kad jie nepri
pažins Pabaltijo valstybių inkor
poravimo į Sov. Sąjungą. Tą jie 
ištesėjo. Tik laimėję rinkimus, 
tuoj pranešė Australijos amba
sadoriui Maskvoje, kad jis ne
laikytų Pabaltijo valstybių So
vietų Sąjungos dalimi, šią ži
nią paskelbė Australijos laikraš
čiai, o taip pat gruodžio 18 d. 
apie tai rašė "The New York Ti
mes" ir "The Washington Star". 
Pasirodo, kaip darbiečiu vyriau
sybė (Mr. Whitiam) visai pap-

KODĖL PAŠTAS BANKRUTUOJA 
Paštas su pinigais elgiasi taip, kaip New Yorkas 

Neleidžia eiti 
kunigo pareigų 

Maskva. — Reuterio spaudos 
agentūros Maskvos atstovybė 
pranešė. kad sovietų valdžia 
gruodžio 21 uždraudė stačiatikių 
kunigui Dimitrijui Dudko eiti 
klebono pareigas netoli Mask
vos esančioje parapijoje, kur jis 
buvo perkeltas iš švento Mykolo 
bažnyčios Maskvoje. Klebonau
damas Maskvoje kunigas Dudko 
savo pamokslais atvirai kalbėjo 
apie priverčiamųjų darbų sto
vyklas, nevengdamas ir kitų ak
tualių temų. Ištrėmus jį iš Mas
kvos, jo pamokslai "samizdat" 
būdu plito tikinčiųjų tarpe, ir 
tai iššaukė naują valdžios akci
ją. Dudko pareiškęs; "Aš nesi
priešinu sovietų režimui, kaip 
tai tvirtina politinė milicija. Aš 
tiktai matau, kad pasaulis be 
Kristaus yra patekęs j akligat-
vj : suardytos šeimos, sugriauta 
moralė, alkoholizmas, chuliga
nizmas, įvairūs nusikaltimai ir 
ydos iškreipė mūsų tautos vei
dą. Todėl nori priversti mane 
tylėti". 

Beirutas. — Kruviniausią die
na visam civiliniam kare buvo 
trečiadienis, kai Libane užmuš
tų priskastoma 218, o sužeistų 
399. 

Šį savaitgalį Libano preziden
tas Šulei man Franjieh susitiks 
su Sirijos prezidentu Hafez As-
sad ir tarsis, kaip sulaikyti sek
tantiška karą. 

Geriau girdėsime Libiečių studentų 
Vatikano stotį 

Vatikanas. — Vatikano radi
jas sako. kad jie įsirengė naują 
sukamąją radijo anteną. Dabar 
jo programa bus lengviau pasie
kiama visam pasauly ir mažiau 
veiks tyčia daromi trukdymai. 
Kokios šalys daro trukdymus. 
Vatikanas nesako, bet yra ži
noma, jog trukdo kai kurios ko
munistinės valstybės. 

500 karines 
šlovės muziejų 

1975 m. gruodžio vidury Vil
niuje įvyko trijų dienų pasitari
mai tarp Gudijos ir Lietuvos 
švietimo ir karinių darbuotojų. 
Buvo nagrinėjama pradinio ka
rinio ir komunistinio auklėjimo 
problemos bendrojo lavinimo 
mokyklose. Praėjusio karo gau
sus visokių karinių dalykų pa
likimas renkamas ir dedamas j 
muziejus. Jau visoje Lietuvoje 
esą įkurta daugiau kaip 500 
karinės šlovės muziejų, kamba
rių ir kampelių. (E.) 

Roma. — Romoje buvo Itali
jos katalikiškojo akademinio 
jaunimo visuotinis suvažiavimas 
tema: Evangelizacija ir žmo
gaus ugdymas krikščioniškoje 
dvasioje. Katalikiškojo akade
minio jaunimo sąjūdis yra vie
na svarbiųjų Italijos jaunimo 
organizacijų, 

protestai 
Washingtonas. — Libiečiai stu

dentai Washingtone trečiadienį 
1 okupavo Libijos ambasadą ir 
vakar tebelaikė. Valstybės de
partamento žiniomis, okupacija 
įvyko "ramiai", niekas iki šiol 
nešaukė policijos pagalbos. Dar 
neaiiku, ko jie nori. 

Bomta. — Studentai libiečiai. 
protestuodami prieš savo kolegų 
studentų persekiojimus pačioj 
Libijoj, jau tris dienas tebelai
ko okupavę Libijos ambasadą 
Bonnoje. 

Gubernatorius prieš 
teismo sprendimą 
Frankfort. Ky. — Kentucky 

' gubernatorius Jultan Carroll. 
Į sudarydamas dvejiem metam 
i biudžetą, nenumatė pinigų fi-
i nansuoti teismo verčiamai vaikų 
j vežiojimo programai Lcuisville 
; mieste. 

•Ioharowsburg, p . Afrika. — 
Prosovietiniai daliniai Angolos 
šiaurinėje dalyje pasiekė tam 
tikrų laimėjimų ir antimarksis-
tus nuvijo iki Zaire sienos. Liau
dies išlaisvinimo fronto radijas 
iš Luandos patvirtino, kad ku
biečiai jiems daug padėjo. 

| Pietvakarių Afriką, valdo
mą Pietų Afrikos, laiveliais at
bėgo 800 angoliečhi pabėgėlių. 

Malcolm Fraser 

! rastai Pabaltijį užrašė sovie
tams, taip liberalų vyriausybėj 
(Mr. Fraser) šį užrašymą atšau-

jkė. Be jokio parlamento spren-
' dimo Mr. Whitlarr pranešė savo 
j ambasadoriui Maskvoje, kad Pa-
i balti jo valstybes bikytų Sovietų 
| Sąjungos dalimi. Taip lygiai da-
I bartinis min. pirm. Mr. Fras?r 
; tam pačiam ambasadoriui pra-
! nešė, kad Pabn'ijo nelaikytų 
Sovietų Sąjungo? dalimi". 

Addis Abcba. - Daugiau, ne
gu 300.000 ligonii; Etiopijoj kas
met gauna medicinos pagalbą I 
trijose katalikų vedamose ligo-, 
ninėse ir 19 klinikų. Be to. ka- į 
talikaį išlaiko dar dvi ligonines 
raupsuotiesiem ir nemažai sani- į 
tarinių ambulatorijų. L'goninės- . 
dirba 260 daktarų ir medicinos 
tarnautojų. Slaugymo tarnybo
je daugiausia dirba seserys vie
nuolės 

New York. — "Time" žurna
lo direktorių tarybos pirminin
kas Andrcw Heiskell Amerikos 
pašto problemos reikalu para
šė raštą prezidentui Fordui, raš
to kopiją įdėjo žurnale (1.19). 
Rašte užsimena prezidento su
sirūpinimą paštu, kai tą pro
blemą sulygino su New Yorko 
miesto bėdomis. Heiskell su tuo 
sutinka. New Yorkas iki praė
jusių metų taip pat elgėsi neat
sakingai, brido j skolas, paten
kino visų riksmą kelti atlygini
mus ir plėsti personalą. Lygiai 
tas pats ir su paštu. Kai paštas, 
norint geriau tvarkytis, pa
darytas autonom'ne, pusiau pri
vačia įstaiga, nesulaikomai kas 
metai duoda didesnius nuosto
lius. 1973 fiskaliniais metais de 
ficitas buvo 13 mil. dolerių, 1974 
paaugo iki 438 m'l. dolerių, 1975 
pasiekė 825 mil. dol., o šiais me
tais, kurie baigiasi birželio 30, 
numatytas deficitas jau 1.4 bil. 
dolerių. 

Heiskell mini vieną priežastį 
— atlyginimus. 85 proc. visų 
išlaidų yra algos 700.000 tar
nautojų. Jeigu vidutiniokai A-
merikoj gaisrininkas per metus 
uždirba 11,200 dol., mokytojas 
11,600 dol., policininkas 11.800 
dol., kolegijos profesorius 12,600 
dol., tai paštininkas gauna 13, 
400 dolerių. Ir čia istorija nesi
baigia: iki 1978 numatyta paš
tininkams pakelti atlyginimus 
iki 16,500 dol. Vien tas algų pa
kėlimas pakels pašto deficitą 
2 bil. dolerių. 

Kai paštininkų atlyginimai 
taip neracionaliai keliami, kelia
mas ir tarifas. Bet siunta ne 

kyla, o priešingai, pradėjo kris
ti. 1975 paštas persiuntė mažiau 
siuntos nei 1974. Ypač mažėja 
siuntiniai. Organizuojama siun
tas pristatyti privačiu būdu. 
Tai pigiau ir greičiau. Bankai 
čekius pradeda siuntinėti elek
troniniu būdu, be pašto pagal
bos. Magazinai, skaitant ir "Ti
me", bus pristatomi kitu būdu. 
Tą pat. jau daro ir dienraštis 
•'WaU S-reet Journal". Laik-
rašč'ams ir žurnalams šiandien 
didžiausia problema jau pasi
darė paštas. Pašto neefektingu-
mas ir brangumas labiausiai pa
kerta spaudą, ją daro skaityto-
ui per brangią. Prašo prezi

dentą imtis naujų pašto refor
mų. 

Kissingeris kaltina 
Maskvą 

\Vashingtonas. — Kissingeris 
kaltina Maskvą, kad jie į Ango
lą pasiuntė ginklų ir karinės 
medžiagos už maždaug 200 mil. 

j dolerių, daugiau negu visų kitų 
į šalių sudėjus kartu priešingai 
i pusei. Angolos ir ginklų apribo
jimo reikalais Kissingeris kitą 

t savaitę ir skris į Maskvą. 
Sovietai yra pažadėję padary-

ti 'žymių nuolaidų'" derybose 
dėl ginklų. Žadėjo nusileisti i r 
A.-r.erika. Daug neaiškumų bu
vo ir bus dėl pačių naujausių 
ginklų, pvz. žemai skrendančių 
raketų ir naujų bombonešių. A-
bi pusės tokius ginklus gamina. 

j Nėra aišku, ar s u t a r i m ą , jei 
toks bus pasiektas, Kongresas 
tvirtins. Kongrese yra žinių, kad 
pirmąjį susitarimą sovietai lau
žo, surado būdų pasirašytą žodį 

i išsiaiškinti kaip jiems patinka. 

Amerikietiškos 
prekės Hanojuje 
Hong Kong. — Keleiviai, grį

žę iš šiaurės Vietnamo, pasako
ja, kad Hanojaus krautuvėse 
atsirado tokių prekių, kurios bū
davo gaunamos tik Pietų Viet- } 
namo amerikietiškose parduotu
vėse, kaip nešiojami radijo apa
ratai, gėrimai, kvepalai ir kitos 
prekės. Prekės atkeliavo iš Pie
tų Vietnamo, užėmus komunis
tams. Hanojus jų dar nėra ma
tęs. Hanojaus gatvėse atsirado 
ir amerikiečių paliktų Saigone 
automobilių. 

Kas buvo anie 
keleiviai? 

Maskva. — Vakar dienos "Chi-
cago Daily News" aš Rytų Euro
pos šaltinių žiniomis, paskelbė 
kad šio mėnesio pirmomis die 
nomis Maskvos aerodrome kil
damas sudužo keleivinis lėktu
vas su 87 žmonėmis, ir visi ke
leiviai žuvo. Tie patys šaltiniai 
sakė, kad iš to aerodromo lėktu
vai kildavo tik į Leningradą, Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. Maskva 
apie nelaimę nepranešė. 

Washuigtonas. — Anne Arm-
strong, buvusi Nixono laikais 
Baltųjų rūmų patarėja, Brita
nijai yra priimtina, ir Fordas 
ją formaliai paskyrė ambasado
re į Londoną. 

Hamburgo uostas po neseniai praslinkusio uragano 

Amerikos karo 
laivai Australijoj 

Canberra. — Australijos prem
jeras Malcolm Fraser pranešė, 
kad jo vyriausybė leis visiems 
Amerikos karo laivams, įskai
tant ir atomine jėga varomiems, 
pasinaudoti vakarinės Australi
jos uostais. Buvusioji darbiečiu 
vyriausybė to neleido. 

Panašiai kaip Australija, at
siliepė ir naujoji konservatorių 
Naujosios Zelandijos vyriausy
bė, kad ir jie leis savo uostuose 
sustoti visiems Amerikos karo 
laivams. 

Saugos visą amžių 
Washingtonas. — Buvo aišku 

iš pradžių, kad sovietai nepri-
leis CIA laivo Glomar Explorer 
vėl į tą pačią vietą, kur Pacifi-
ko dugne, 750 mylių į š. v. nuo 
Hawajų, guli jų atominis povan
deninis laivas. Dalį laivo labai 
slaptai pasisekė išgriebti, o kai 
Amerikos spauda iš to padarė 
sensaciją, atidengė visas detales, 
sovietai pasiuntė karo laivus ir 
budi visą laiką. CIA bandė pri
plaukti ir ištraukti likusią dalį, 
bet jau neįmanoma, ir to plano 
išsižadėjo. Sovietų laivas nusken 
do 1968 metais. 

Cape CanaveraJ, Fla. — Va
kar j padanges buvo iššautas 
vakarų vokiečių satelitas Helios 
U. Erdvėlaivis skirtas Saulei ty
rinėti. Jo orbita bus nuo 27 iki 
90 milijonų mylių nuo Saulės. 

KALENDORIUS 
Sausio 16: Marcelinas, Pris-

cilė, Jovaras, Gedanė. 
Sausio 17: Sulpicijus, Leoni-

lė, Dovainis, Vilda. 
Saulė teka 7:16, leidžias 4:45. 

ORAS 
Daugiausia apsiniaukę, iš ry

to dar galimas sniegas, apie 30 
laipsniu, 

file:///Vashingtonas


DRAUGAS, penktadienis. 1976 m. sau3io mėn. 16 d. 

ged. Vytautą* Grybauskas, 4144 So. Maplewood, Chicago, IL 60632 
Telefoną* namuose: 847 IV^, darbe: 3&t-~.'±i: 

ŽIEMOS OLX>IPL\DA 
UŽ POKOS SAVAIČIŲ 

į Dvi jaunučių komandos pradėjo 
varžybas parapijų lygose, jaunių 

j A komanda neseniai įveikė To-
Kai Denver, Colorado, ats isa- j ronto Vyčio jaunių A 61 - 52. o 

kė, negavę valdžios nei žmonių j jauniai B laimėjo net 70 - 24. 
pritarimo ir paramos, rengti šią • Tačiau stalo teniso sekcija ypa-
žiemos olimpiadą, Innsbruckas. į tingai judri ir jau pajėgi neblo-
Austrija, su džiaugsmr. ir iš- ! gai pasirodyti ir kanadiečių tur-
skėstom rankom sutiko. Aust- j nyruose. Jos trenerė, vadovė, 
rai, jau kartą tokią olimpiadą i globėja ir šoferis yra ne kas 
organizavę, gerai žinojo, kiek • kitas, kaip V. Subotninkaitė, 
visokeriopos naudos tai a tneša į pati buvusi puiki stalo tenisi-
ne tik jų miestui, bet i r visam ninkė ir bendrai sportininkė. J i 
kraštui. Hamiltonui t a s pats. kaip J. Ne-

Kad iki šiol apie šią olimpia- į šukaiti s Torontui. Ir kas gali ži-
dą maža tebuvo girdima, n ieko: noti, gal užaugins ir panašių 
nuostabaus. Mat. ten visi pasi- j žaidėjų. Vienos tokių būsimų 
ruošimai vyko labai tvarkin- i žvaigždžių didžiulė nuotrauka ir 
ęai. be streikų, nesutikimų, iš- Į aprašymas jau tilpo "Hamilton 
eikvojimų ar pan. Daugumas į- • Spectator" puslapiuose. Tai Ra-
rengimų jau buvo ir bereikėjo \ mona Raguekaitė. 
tik sumoderninti. Iš naujų įren-j i k į ^ ^ n e t e k o 

girnų didžiausias buvo rogių: . . . . . . .. . . ... . » 
* * _ ° 7 • girdėti, nes ji gimė vos tik pnes 
varžybų kehas kamavęs o nu! • 1 Q T a č . i a u a t r o d o k a d J 
dolerių. Tos išlaidos jau seniai a v ę i n t o t . ir nusimato ^ r a ^ ! ^ t nuskambės visoje Kanado-
peinas. nes jau 1.300.000 bilietu f 1T ^ I ? ° ^ ° g a I * * . * * M 
parduota v Uau. V. Subotmnkaite su ja dir

bo vos porą metų, bet ji jau kaip 
Nežiūrint, kad viskas vyks ta | sena žaidėja, važiuoja iš turny-

planingai, dar dvi didžiules pro- < ro į turnyrą. Kanados tautinės 
blemos guli an t organizacinio parodos turnyre 12 metų gru-
komiteto pečių. Tai te roras i r lpė je laimi antrą vietą. Ontario 
sniegas, šiais laikais per d a u g ; uždarose pirmenybėse 13 metų 
dažni teroro veiksmai duoda grupėje vėl antrąją vie*ą. pana-
daug rūpesčių bet kokių paren
gimų organizatoriams, o tuo la
biau olimpiniam komitetui po 
paskutinės olimpiados Muenehe- I 
ne. 

I nnsbnrke šią atsakomybę I 
pasiėmė valdžia. Sportininkų ka i ' 
mėlis jau aptvertas elektronine ' 
tvora, o 3.000 specialių polici- j 
ninku ir kariuomenės daliniai; 
bandys juos saugoti nuo tero- Į 
ristų. 

Sniegas šiuo metu kelia taip 
pat nemaža rūpesčių, bet ma
žiau, negu apsauga. Jau yra bu
vę, kad kareivių būriai prinešė 
reikiamą kiekį sniego. Panašiai 
bus padaryta ir šį kartą. Pasi
rodo, kad kažkokie vėjai, a tke
liavę net iš pačios Afrikos, su
trukdė normalų sniego iškriti-
mą ir yra priežastis t i rš to rū
ko. Dalis slidininkų ir šuolinin
kų, atvykę anksčiau, negalėjo 
net pasitreniruoti. Tiems vėjams 
nukeliavus, dar tikimasi, kad 
sniego iškris pakankamai ir vis
kas susitvarkys. 

Sullivan mokyklą, kurią užtik
rintai įveikia 4 7 - 3 5 ir pasipuo
šia pirmąja vieta. O Tomas Da-
kota išrenkamas eeriausiu tur- • 
nyro žaidėju. St. Ritos tu rnyre 
dalyvauja net 38 komandos. 41 
puikios pergalės, ir Neris vėl j 
baigmėje. Šį kar tą priešininkas-j 
jau žymiai stipresnis, geresnis j 
ūgiu. net pasistiprinęs. Tai St . Į 
Benedict mokykla, kuri i r laimi ; 

46:37. Neris turi pasi tenkinti , 
antrąja vieta, o A. Liškunas 
gauna sportiškumo trofėją. I r j 
pagaliau St. Lawrence t u m y r a n į 
suplaukia 34 komandos. Šį kar tą į 
t rys pergalės atveda j pusfinalį, j 
kur vėl ta pati St. Benedict ko
manda, šį kar tą sukovoja pui
kiai, beveik visą laiką t u r i per
svarą, ir 3 sek. prieš pabaigą j 
dar veda 3 5 - 3 4 . Tačiau nelai- . 
minga bauda, ir St. Benedict iš- į 
lygina 3 5 - 3 5 . Pratęs ime Neries j 
keletas nevykusių klaidų, ir St . 1 
Benedict laimi 47 - 42. 

Visuose trijuose tu rnyruose ; 
buvo renkama "all s t a r s ' " ko- { 
manda, ir visus t r i s ka r tu s buvo i 
išrinkti A. Uškūnas , T. D a k o t a ! 

i ir L. Jonikas. Joniko pavardė i 
pereitą kartą per klaidą liko ne
paminėta : jig y ra padaręs di
džiulę pažangą ir y ra vienas iš 
komandos šulų. 

Dar reikia pridėti, k a d Gage j 
Parko lygoje Neris eina be pra- ' 
laimėjimo. 
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R. MISEVIČIUS m 
ST. PUIDOKAS GERIAUSI 
VVashingtono St. universi teto 

komanda ypatingai st iprios Pa
cific lygos rungtynėse įveikia 
Stanfordą 6 2 - 6 0 . St. Pu idokas 
dominuoja lentas ir su 2 3 t a š 
kais užtikrina savo komandai 
pergalę. 

Providence žaidžia vėl pr ieš 
televizijos publiką pr ieš favori
tą LouisviUe ir patiekia nemažą 
staigmeną, laimėdama 63 - 60. 
Stebėtinai greit išmokta i š ta r t i 
Misevičiaus pavardė buvo kar to
jama daug kartų, nes j i s buvo 
Providence autorius. J is diriga
vo Aora.-.čos /.ikiiraą su autor i -
*-:ti;. g-.--ru kamuolio valdymu. 
r u;K:-mis pasuotėmis, pridėda-
mss dar 12 tas-kų. Nenuostabu, 
kad televizijos pranešėjo po 
.-".:r.gtyr.;u būvi- iškviestas pasi
kalbėjimui. Pirmą kartą tokia-
m- pasirodyme j is nedrąsiai i r 
:.ul ~:Ą-.-> za.vu. atsakė , keletą 
K.ausiiniį. 

JI:GOSL.%VLIOS MEISTERIS 
KRENTA 

K'irr.-.-os tau'•ė?- vay-žybc>se Ju-
?<">?!Jiv:ios m^'ist^riss Zadar su 

Pirmieji žingsniai krepšinyje New Yorko Lietuvių atletų klubo. 

r:~"*s a;.-:?.:? L l " ^ ? VA v.~.;.-'<''--: 

II AM n . TON \ < 

Hamiltono Kovag visuomet 
bsfO aktyvus ir geraį organi
zuotas. Tačiau, kai nuo pereitų 
n-ttu klubo vadov2.vimą perėmė 
K riaronas, o klubo ra tus su 
uar didesniu entuziazmu pradė
jo suk*: Algis Grajauskas, tas 
veikimas dar labiau pagyvėjo, 
-lariu r a i č i u s padidėjo, o Įdėtas 
d a i t m jau neša pergales ne tik 
Hamiltone, bet ir kitur. 

Bet pradžiai keletas gal blo
gesnių žinių. Vienas iš pagrindi
nių klubo steigėjų, ilgametis pir
mininkas, organizatorius, rėmė-
ja.> ,>Kts buvęs krepšininkas, 
feoM Bulionis neseniai turėjo 
sunkią operaciją, o šiuo metu 
sveiksta namuose. Hamiltonas 
ir visas lietuviškas sporto pa
saulis linki j am greitai pasveik
ti . Via dar aktyviai pasireikšti 
negab' dr. Algis Saunoris. daug
kart inis Lietuvos stalo teniso 
meisteris ir buvęs vienaa iš ge-
-W3<Į-V. Europos žaidėjų. Pui
kiai pasirodęs keliuose turnyruo
se, per vienas finalines rungty
nes j is susižeidė koją. kur i vis 
dar nenori gerai j udė t i Tiki
mės jį vėl greitu laiku pamatyti 
prie žalio stalo. 

Žymiai geresnės žinios yra, 
kad Kovas smarkiai ruošiasi a-
pygardos pirmenybėms i r net 
su 6 krepšinio komandomis. Vy-
fį <omaxida dalyvauja Central 
Oktano A'Coje o kita koman
da žaidžia universiteto lygoje 

Skocik, Je rak ir p j e rd jak . lai
mėje? s?, v "i n a m i:ose prieš pran-
("jzu Lyon vos 73 - 70. L y t -
pralaimi 70 - 65 ir iškrenta iš 
tolimesnių varžybų. 12.000 žaū-
r-;vų tr:ukšm:n?aį sveikino savo 
k mn^dą. Ta; ta? ; ^ t s Lyor.. ; 
kur:s sKrfUdoka: r.ubaud.' r mū
sų rinktinę ir kurio keletas "ži-j 
novų" nelaikė rtumar-da ar net i 
r..>žinojo, <ad egzistuoja, žino- j 
ma. t r y s amerikiečiai, kurių vie- • 
r.as priėmęs prancūzu piiietybę. i 
komandą, kaip dauguma Euro
pos geresnių komandų, gerokai s 

sustiprina. Su šia pergale Lyon J 
pateko j pusfinalines, ka r tu s u 
italų Varese. Rea! Madrid ;r Tel-
- Aviv. 

XEW YORKO JAUNIAI 
NE . \TSTLIER\ 

Lietuvių Atletų kluko jaunių 
A komanda CYO lygos pirmeny
bėse laimi prieš Our Lady of 
Hope komandą 5 3 - 3 5 . Geriau
siai sužaidė Binitis, Naronis i r 
Česna-vičius. Jaunių B komanda 
turėjo kietesnj priešininką. P o 
'ygiog kovos, paskutinėse mi-

Ramona Raguekaitė 

šiai ir Ontario atvirose pirme
nybėse ir pagaliau West Central 
turnyre žemiau 15 metų grupė
je taip pat antrąją vietą. Tie 
laimėjimai ją kvalifikavo Onta
rio žiemos žaidynėms, kurios į-
vyks vasario mėn. Toms žaidy
nėms taip pa t kvalifikavosi ir 
15 metų amžiaus L- Kuperskytė. 
Paskutiniame turnyre ji laimi 15 
metų grupę, o moterų B klasėje 
antrąją rietą. 

Tikimės apie jas ateityje dar 
daugiau išgirsti, jei tik V. Su
botninkaitė ir toliau negailės 
darbo ir laiko. 

KREPŠINIS 
NERIES JAUNT'ČIAI LAIMI 

Žaisdama už Marquette Par
ko mokyklą Neries jaunučių ko
manda įpusėjo antrą sezoną, gal 
da r įspūdingesnį, negu pirmykš
tis. Jau sužaista net 30 rungty-
nių ir laimėta 28. Dvejos pra- I rutėse padariusi keletą klaidų 
laimėtos rungtynės buvo prieš j ji pralaimi 4 0 - 4 1 . Rungtynes 
tą pačią, ūgiu aukštesnę, juo-1 stebėjo S i m a a Kudirka, 
dūkų komandą iš S t Benedict j TTĮnnflfTC 
mokyklos. Tikrumoje dalis žaJ- 1 U M * x i n i a 

dejų net nėra mokyklos moki- į Vyt. Gerulaičio pirmasis šių 
metų turnyras buvo gana sėk- j 
mingas. J is vyko Monterrey 
mieste, ku r po dviejų laimė ji- j 

bet prala imėjo 7 - 6 i r 7 - 5. Vė-
Uau finale Dibbs užtikrintai j -
veikė ir Solomon 6 - 4 , 6 - 3 , o 
šis s a v o ruožtu buvo laimėjęs 
pr ieš Ramirez. kuris neseniai 
savo pergale prieš Connors at
nešė Meksikai pergalę Davis 
Cup varžybose. 

Sekan t i s Gerulaičio t u r n y r a s 
bus Indianapolyje. 

T a pačia proga reikia svei
kinti Vy to seserį Rūtą, kuri 
Miami mieste laimi kvalifikaci
nes varžybas ir oficialiai buvo 
pr i imta į Virginia Slims profe
sionalų tarpą. 

Chicagoje K. Mikonis ir V. 
G r y b a u s k a s laimėjo YVimbledo-
no k lubo dvejeto varžybas, baig
mėje nugalėję Foster ir Laugb-
lin 6 - 4, 7 - 5. 

N A U J A LAK VALDYBA 
Xew Yorko Lietuvių Atletų 

klubo visuotiniame susirinkime 
gruodžio 12 d. buvo išr inkta 
nau ja klubo valdyba. Naujuoju 
pirmininku tapo ilgametis klu
bo veikėjas Stasys Prapuolenis, 
p i rmas vicepirmininkas ir spor to 
vadovas Pv. Gvildys, a n t r a s vi
cepirmininkas V. Steponis, to
liau V- Kulpa, A. Šilbajoris, A. 
Šimkus, A. Matulaitis ir papil
domieji nariai L Gasil iūnas ir 
R. Šileikis. 

Linkime našaus darbo, o ge
rais vaisiais neabejojama, nes 
darbuotojų nemaža ir patyr imo 
daugybė . 

&AC i. i -TAI 
— Talinas. P. Kereso vardo 

šachmatų namuose susitiko Pa
baltijo sostinių rinktinės. Ryga 
įveikė Taliną oVo - ^xh ir prieš 
Vilnių sužaidė lygiomis 5 - 5 , ta 
čiau turnyrą laimėjo Talino rink 
tinė, nes įveikė Vilnių geru san
tykiu 6V2-Sy2- Talinas — 11 
tš.. Ryga — 101/2. Vilnius — 
8iĄ taško. 

— Vengrijos pirmenybes aš
tuntą kartą laimėjo didmeiste-
ris Lajos Port iš , surinkęs 12\£ 
iš 17 taškų. Pustnškiu atsiliko 
didmeisteris Z. Ribli. 

— 1975 m. Lietuvos pirmeny
bes laimėjo A. Butnorius (Kau
nas) — II1-.- iš 16, Vladas Mi
kėnas (V.) — 91._,, H. Žemaitis 
(K.) — 8Lj ta^ko. Moterų — 
V. Kaušiiaitė (V.) — 9*£ iš 14. 
S. Lakiūnaitė (Pan.) — 9 tš. , 
N. Ivanovienė (K.) — lx'-> t š . 

— Bostono tarpklubinėse, So. 
Bostono L P D šachmatininkai 
rungėsi sausio 9 prie I Brockto-
no Š- klubą, tačiau gr-žo pralai
mėję 1-4. Vieninteli tašką 
mums laimėjo šių eilučių auto
rius, fiazys Merkis 

DR. ANNA BALIUKAS 
2858 W«rt &Srd Street 

AKIŲ, ALSŲ. NOSIES IR 
GERKLSS LIGOS 

V&landoe pagal susitarimą 

DR, K. G. BALUKAS 
Ako4erC» ir m o t ė m Ugi* 
Ginekologine CblrosgiJ* 

8449 So. PoJa&ld Road <Cnwford 
Priima ligoniu* pagal vusltarlm^. 

Medkal BnJfcfing) TeL LU 5-6446 
Jei oe&talliepl&, ak&mbtntl S74-8012 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqaett« Aledlcal Oenter 
6182 So. Hedxt« Are. 

Vai.; pk-mad., antrad. ir ketrlrtad. 
6 Iki 7:S0 vai- vakaro 

Seitad nuo 1 iki t vai. 
Pagal soaltamna. 

Ofiao teief. WA fc-M70 
Besld. »eL WAlbrook 6-S04S 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. S88-23SS 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 We*t 71st Street 

Vai. pirm., kwv 1 lkl 6 popiet 
antrad., penlct. 1-S. tr*& Ir *eėt tik 
•oaltaraa 

TeL ofiso ir bato OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS Bt CHIRURGAa 
1443 So. 50th Avenae, Cicero 

Ka*dl«n i-M vai. Ir 6-8 rai. rak. 
Uskyrua tr«£ladle«ilua. 

atsAtadienittla 12 Ir * »«•..-. popla* 

Dr. Ant. Rodoko kabtnet* per im! 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West f l s t Street 
T E U GR 6-S40U 

Vai.; pagal •ualtaiima: plrmad. tr 
<MtT. 1—t ir 7—»: antrad. Ir penk-
tad. 16—4, ieftad. 10—t vaL 

Ofs. teL TS5-44T7 Bes. PR 8-8960 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IB C H I R n i G * 
Specialybė — Nervo Ir 

Emootnftn Ligott 
: R I W P O R D MEDICAJL BuruorNO 

•44* So. Pnlankl Road 
Valandoa pagal vualtarlraa 

— Neverta sakyti: mes daro
me, kas geriausia. Tau pasiseks, 
kai darysi ta i , kas reikalinga. 

— Winston Churehin 

GERIAUSIA DOVAVA — TAI JTB VAISTAI GAX,VOS ODOS-
PLAUKU PRIEŽICRAX Šveicarijos Patentų Instituto garan
tuoti. Geriausia dovana jūsų giminSms, pažįstamiems ir sau. 
JIB 8 oz., 16 savaičių vartojimui. Jūsų užsakymus siųsti su 
K.00 a p m « « J l m u — JIB LABOR-\TOIiY. 14:57 So. 49th A ve., 
Otcem. n i . KO«r>o. JTR Atstovybe. 2498 DamraU Rd., Wind8or. Mt, 
Ont- Canada. JTB r-lcyrius: 7 Stottgart 50, Duisbargerstr. 7-1* 
W. Crmiinr. Vai-t<nese: J & J. 2557 W. «9th St. CbJcago; 
SOth \ve . & 14U» <t-. Cioprr-: 1«40 \V. *7<h St., Cblcago, 2»2S N. 
MilT* * ik«>e A v c . !147 X. AfibUnd Ave^ Cbicago u* t. t. 

niai, o geresni rajono žaidėjai. 
Kalėdinių švenčių metu Ne

ries jaunučiai dalyvavo net tri-

PASSBOOK 
SAVINGS 
thabest vvayto 

C V 4 % 

see us for 
ttfV^Jįį financing. 

10W ?A.TTS 

wm« f**Pamm.**t 

Ccmpovr:d*4 
Q u z r t e r ! y 

"OUR 9AVIN0S 
CERT1FICATES f 

EARN UP TO 

3 4 

juoee didžiuliuose turnyruose, j mų Vytas pateko j pusfinalius. | 
De la Salle turnyre da lyvavo 'č ia jo priešininkas buvo E-
24 komandos. Po trijų laimėji-! Dibbs, lėtų aikščių specialistas 
mų Neris atsiduria finale pr i s i (Vytas vsdė 8 * 0 pirmame r a t e , 

SavingsandLoan|§ 
CH1CAGO. ILUNOIS €0«» 
Pnonci ^Tr înla 7*7747 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Prrni KAZAKACSSAS, PmUmt 

BCOISi J ton .Tus .rr l .9 -4 Thur.9-8 S a t . 9-1 

SERVING CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1905 

Rerid. teL — GI S-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

UfUSERHA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGES"*: CHIRURGUA 

81S2 So. Kedde Ave^ WA 5-2670 
Valandos pagal steltartma. Jet ae> 

atsUiepta, afcambtntt: M3 1-0001. 

TeL — B E »-589» 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
specialybė Akiu U.^m 
8967 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef, PB H-Z220 

DR. JANINA IAKSEYIČIUS 
i O K A A 

V A I K Ų L I G O S 
2856 Wert 6Srd Street 

MTtnad.. s.Dtrad.. ketvlrtad.. *r p^nkt. 
nno 1* iki t »al. Ir nuo i lkl S 
7ai. vak. ie*tad. e o c 3 lkl 4 TaL 

OtK Po 74*006 Rex. GA S-7T78 

DR. A. IENKINS 
GTDYTOJAS IR CHIP.URGAS 

8844 Went BJtrd Street 
V&lando* pagal eruntarimą 

DR. K. A. V. JUČAS 

TeL REBasce t-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 West S9th Street 
/ai .: plrmad., antrad.. kvtrtrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vaL p p. t - l 
vai. vak. dettad. 1S-1 Tat p. a, 
trečlad. uid&ryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
S r o i K I I IR VAIKŲ LIGOS 

8PrXJIALISTS 
Ki. lU' vf. BC1LDI5G 

715* Soath Weet«ro £w*mam 
Valandos: Kasdien nno 1* rai ryt» 
lkl 1 vai. popiet. 

Offtoo teiet. RE 1-11M 
Re*k- tetet. U9-I91* . 

Ofiso HE 4-1818. Rea PR S-MS) 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-o* h> CampbeU Ave^ k a m p u ) 
Vai.: plrmad.. antrad., ketv. Ir penkt 

Nno t lkl ? vaL p. p. 
Tik imatai-na 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
BIRDD3S m VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 Street 
Valandos pagal susitarimą 

TeL —282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

•JSJCU LIGOS — C H l B O K O U i 
M M 

111 S. KABASR ATB. 
4S00 M. CENTRAIi AVR 

Valandoa pagai auaUartma 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba 'lietuviškai) 

. 2618 W. 7Lst SL — TeL 7S7-614S . 
TtkriTM. akte. Pritaiko afctnro* to 

"oontact I—Br" 
Vai. pagal Kudtartona. Uilaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; m . 448-5541 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A 8 

Adresą*: 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RE ft-4410 

RezldencUofl telef. 6 R «-OSl» 
į Valandos: plrmad., antrad., kulvlltaA 
j Ir penktai, nuo 1 lkl I TaL popiet. 

Į DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Ilgos 
Oflaas Ir rea. 26&S W. SStfe Ba 

TeL PRospeci 8-1S28. 
Ofiso vaL: Pirm., antr., trec. b 

penkt. nno 2 iki 4 vaL Ir nuo « Qd t 
• • . ftentad. 2-4 vai. popiet tr kits 
laSkn pagal •osttartma. 

— L O i-4«e» 
tet ĮMmmiUylm Ml-1070 

ODOS LJ008 — CHIBGROUA 
Ofisai: 1002 No. Western Avenoe 

1214 No. Westera Avenoe 
Valandoa pasai atuatarlms 

VW telefonai 652-1381 

I DU. F. V. KAUNAS 
I GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Ooort. Cicero 
VaL: kaadJeo 14-13 tr 4-7. Tračiad. 
ir MHad. tik naltarua. 

Ofiso teL HF. 4-212S, narna Qf 8-SltS 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
24*4 Wes« TLst Street 

VaLT pirm., antrad. ketv. a penkta* 
M ir 6-7 — • aakato aasltarBa 

TeL Ofiso PR 6*6446 

DR. F, C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 We«t 71st Street 
Valandos: 

Trpft. ir sefitad. 
-6 vai. ponlef. 
pa^al Bugitarlma. 

Ofiso teL 586-3166, namii 636-4850 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6284 3. N'airagansett Averroe 
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Prisimintina sukaktis 

LIETUVIŠKOS KNYGOS FRONTE 
Prof. dr. Antano Kučo veikalas raštus, Mūsų Lietuvą ir daugybę 

"Lithuanians in America" pri- kitų leidinių. Vien Lietuvių en-
mena daug sukakčių, ypač šiais ciklopedijai išleisti jis sutelkė 
metais, kada JAV švenčia 200 1,500,000 dol. kapitalo. Tai vis 
m. sukaktį ir kada tenka prisi- pavyzdžiai, kuriuos turime pa
minti lietuvių kultūrini įnašą gerbti ir kurių entuziazmu sekti, 
šiame krašte. 1973 metais suėjo * 
100 m kai Shamokine, Pa. M. Šioje srityje gražių laimėjimų 
Tvarauskas įsteigė pirmą JAV-se yra pasiekusi ir organizuota ini-
lietuvių spaustuvėlę, jau prade- eiatyva. Vieną iš pagrindinių po-
jusią spausdinti knygas. zicijų čia turi "Draugas" su savo 

_ , . . . . , _ _ . pastovia romano premija, Lietu 
Prisimintina, kad šiemet suei viškos knygos klubas, į kurį įsi

jungdami nariai ir patys gauna 
pa piginimą ir tampa mecenatais 
naujų lietuviškų leidinių, padė
dami jiems dienos šviesą išvysti. 

• m J J - , i • . <«7. i Panašiai galime pasidžiaugti ir 
no 10 d. pradėjo leisti "Vienybę A _ , , . ^ * , _ , „ :

P ^T^linu 
Amerikoje ak-

na 90 metų nuo pirmosios žymes
nės lietuvių spaustuvės JAV-se į-
steigimo. Ją įsteigė buvęs anglia
kasys, vėliau prekybininkas Juo
zas Paukštys, kuris 1886 m. vasa-

_ . . . . . . Anglijoje aktyviai 
Je. ankstybesnieii fiu N j d o s W u b u 

Amenicos lietuvių laikraščiai, 

Lietuvninku' 

kaip "Gazieta Lietuviška'*, "U-
nija'\ "Lietuviškas Balsas" Hau- s k a u t i j o s l e i d v k l o s . T i e s i o g m a . 
giau remesi vienokiu ar kitokiu i i . . j i y... _-_«.« ^ 

tyviai veikia ir Ateities. Algi
manto Mackaus, Akademinės 

lonu, kad knygnešių ainiai te-
bepasilieka gyvi lietuviškos kny
gos fronte. 

Tačiau čia dar ne galas. Lie-
. . . . , . , . tuvišku leidiniu versmė yra Ne-

mercimais pagrindais, kur apie ^ p r a s i d ė j 
40 proc. visos talpos buvo ski-

idėjiniu pagrindu. 'cVienybė Lie
tuvninkų", be ištikimybės lietu
viškai ideologijai, buvo pirmas 
laikraštis, pradėjęs tvarkytis ko-

Himo vienuolija Put-
, „ . T . name, pranciškonai, tarpais iš-nama skelbimams. Jau p n m a m e i -j». T .. .. . „ j j -, „ . *T_. . leidžia ir jėzuitai. Parodo demesĮ 

— . - i_. Vvenybe, •• . .-, • , 
. lietuviškai knygai 

numery jis skelbė - - netuvisKai knygai ir privačios 
zgaoa, meyle artvmo, ir tikras gi- l i e t u v i š k o s s p a u s t u v ė s , kaip dr 
vveni^nas katal-k^kas otay gar- M k o l o M o r k ū n 0 j y i a d o Vijei 
sas muso... Dabartės Brolej Lie-
tumiikaj in jus atsil'epem su 
prasimu! imkite ta jauna muso 
raszteh in sawa apieka, duckite 
yysy pagialba tam jaunam ku- n i a i $ ^ r i n k o j e p - S J W b Ue_ 
dikiuj, pribukite su rodą ir c'arub ..- -« c .._ »•—-•».'•. i._-,..v:. 

kio, o taip pat dar nepasitraukia 
pensijon Jonas Karvelis. Nemažai 
leidinių davusi ir Chicagos Lite
ratūros draugija, su savais leidi-

in pagielba, idant gelėtu stot an t tuvių fronto bičiuliai, krikščio-
. . . . . t t u 5 : u i r i nvs demokratai, socialdemokra-
ko,u n sawa iszmmcze iszsiauksz- ^ l i t e r a t ū r o s f o n d a s „ N e m a ž o 5 tintu terp nepiiteliu gimines lie- ; 
tuvviizkos..." iniciatyvos yra parodęs ir Anta

nas Skyrius su "Lietuvių Dieno-
Minėdami pirmos Amerikos mis" bei Vilties draugija, lei-

liet vių spaustuvės ir jo leisto džianti "Dirvą" ar "Laisvoji Lie-
laikraščio sukaktį, turime pasi- tuva" Chicagoje. 
džiaugti, kad iie'.u\išk..»; knygos Daugelį nustebino pralaužda-
reikalui Amerikos liet. yra g ra - m a s ledus angliškų knygų fronte 
žiai pasitarnavę. Minėtas Juozas su lituanistiniais leidiniais ener-
Paukštys išleido apie 50 lietuvis- gija ir sumanumu apdovanotas 
kų knygų. Perėmęs leidimą jo Stepas Zobarskas, pateikdamas 
brolis Tomas vėl išleido 65 angliškai skaitančiai publikai 
knygas su apie 45,000 egzemplio- lietuviškos beletristikos, poezijos 
rių tiražo. ir kitų leidinių. 

.-r ,. . . . . . . r*, . Džiugu, kad atsiranda vis nau-
loliau iniciatyvą pereme Cni- . . . ~ . . , . . „ , 

, , . , , .. , . jos iniciatyvos, kaip prel. V. Bal-
caga. kur didelę energiją parode CZ. , , , . ,. 

. . , . ciuno sukurtas knygų leidimo są-
zmomo visuomenininko Antano ._ ,. „Tr ., , v . . . „ 
i-vi- 4.- « /-M* i judis Krikščionis gyvenime , 
OI 10 tėvas Antanas Olšauskas, i , ., . ~f 
nuo 1894 m. iki 1917 m. išleidęs J .au d a v * % v i f * " J į P r e . m l -
apie 131 veikalą, jų tarpe 45 bu- ^UOtU. . T * * * 5 f " " i • *** . . ,- , _ ' . . . . , . remeiai. jau išleidę du Lietuvos vo originalus kuriniai su tokiu T. ;., „ _ v. , ., „ . 
, . , . . , . . T ,. .. . Katalikų Bažnyčios kronikos to-
leidiniu. kaip Antano Lalio lietu- . . . v «... 

•v, . ,.J, . ,-vi . i, mus ir jau pasiruošę trečiajam 
viskai-anghskas ir anghškai-lie- . J . v . *^ 7TT . t> j 
. .v, r.„a A <->i' i tomui. Gražį yra Lietuvių Bend-
tuviskas žodynas. A. Olšauskas . . .%_ , 
i- . . . . , . . ruomenes įmciatyya su vadove 
lietUVl'l \ i a i n T n p n m rt«.o o m a * 
400,(X 
leidinių. 

vių visuomenei davė apie . . . T . . r , 
400,000 egzempliorių lietuvišku 1 ,a is. '. " f ^ J * » / o n d o ?*Ta™ 

naujiems kapitaliniams veika-
m lams pasirodyti, kaip Pr. Naujo

kaičio "Lietuvių literatūros isto
rija". Visiems staigmena buvo 
Lietuvių katalikų akademijos 

•̂ i . i ,™ , „~ ^ studijiniai veikalai. Lituanisti-
± ^ _ _ ! 8 ° ^ T : J 3 0 ' ? 0 0 5 : kos institutas bei Pedagoginis Ii-

tuanistikos institutas taip pat pa-

Išleistų knygų skaičiumi, bet 
ne egzempliorių gausumu, jį te- j 
pralenkė kun. Antanas Milukas, 

zempliorių. Jo išleistas Lietuvių 
albumas 1900 m. pateko į Pary
žiaus parodą. Spaudos laisvės at
gavimo sukakčiai paminėti jis 
parūpino tokį leidinį su fotosta
tinėmis kopijomis, kad net dabar 
mes jam neprilystame. Tai buvo 
gera prasme knygų leidimo 
apaštalas, lietuviškų leidinių at
siradimui XIX ir XX šimtmečio 
sąvartoje panaudojęs apie 100,-
000 dolerių, kurių apie 30,000 
panaudojo savo paties. 

si rodo su knygų dovanomis lietu
viškai visuomenei. 

Šiais ir kitais čia nesuminėtais 
mes turime be galo džiaugtis, jų 
pasiaukojimą pagerbti, jų užmo
jus paremti, ypač Vasario 16 d. 
proga pasirūpindami papildyti 
savo namų ir mokyklų knygynė
lius, bandydami įvesti daugiau 
lietuviškų knygų į universitetų ir 
miestų bibliotekas, verbuodami 
naujus narius į knygų klubus, 

Tas pavyzdys buvo uždegantis, ugdydami paprotį dovanoms pa-
Ir vėlesniais laikais ėmė atsirasti rinkti knygas, organizuodami 
tokių entuziastų lietuviško rašto knygų siuntas Europos, P. Ameri-
rėmėjų, kaip prel. Pr. Juras, ku- kos, Australijos lietuviams, ku
ris yra išleidęs apie 40 knygų. Jo riems Amerikos leidiniai dėl jų 
remiami pasirodė Maironio. Bal- kainos yra sunkiau beprieinami, 
trušaičio, Kiršos, Aisčio, Vaičių- * 
laičio. Maceinos veikalai. Kokiam Su pirmos lietuviškos spaus-
skaičiui lietuviškų leidinių duris tuvės atsiradimu JAV-se stipriau 
atidarė ir dar atidarys prel. J. Ka- ėmė stotis ant kojų ir mūsų išei-
ralius. dar poranksti spėlioti. vijos periodinė spauda. Lietuviš-

Iš pavienių iniciatorių, tur būt, kų laikraščių prenumeravimų 
pirmą vietą užims Juozas Kapo- skatinti, juos platinti, juos remti 
čius. išleidęs 36 tomus Lietuvių lėšomis ir raštais bei pagerbti 
enciklopedijos, šiemet numatąs tuos, kurie juose dirba, nepaisy-
užbaigti ir 6 tomų Encyclopedia darni sunkesnių ekonominių są-
Lituanica. davęs Vinco Krėvės lygų, visų mūsų pareiga. J. Pr. 

SKOTUOS NUSIVYLIMAS 
Londone paskelbtas škotų laisves projektas 

A. J. STANIUS Pagrindas susitarimui Po dvylikos mėnesių laukimo 
Londono vyriausybė lapkričio 27 
d. paskelbė būsimosios škotų ne
priklausomybės įstatymų projek
tą. Apie tą projektą, jau nekal
bant apie pačius škotus, britų 
tautinės spaudos, politinių ko
mentatorių ir atskirų partinių va
dų nuomonė, bendrai kalbant, 
yra neigiama, žinoma, išskyrus 
vyriausybės narius, kurie tą įsta
tymą paruošė. Britų akimis žiū
rint, Londono vyriausybė paža
dėjo škotams viską iki tokio taš
ko, kad jau toliau nebebuvo ga
lima žengti, neišardant jungti
nės karalystės. Tačiau, kitų aki
mis žiūrint, škotams buvo nu
mestas tik plikas kaulas. IŠ tik
rųjų Škotija pagal tą projektą 
negauna nieko naujo ir naudin

go, kas pasireikštų laisve. Gal tik 
galima jai duoti naują vardą: 
Škotija — nauja britų kolonija. 

Kas žadama 

Škotija turės savo parlamen
tą iš 142 narių, renkamų ket
veriems metams visuotiniu balsa
vimu. Išrinktasis parlamentas 
turės teisę leisti tik Škotiją lie
čiančius kai kuriuos įstatymus ir 
juos administruoti. Parlamento 
nariai išsirinks Vykdomąją Ta
rybą (ne ministerių kabinetą) ir 
tos Tarybos pirmininką. 

Administravimo sritis bus gry
nai naminiai Škotijos reikalai: 
sveikata, auklėjimas (išskyrus 
universitetus), socialinis darbas 
(išskyrus valstybinę apdraudą), 
statyba, transportas, keliai ir teis
mai. Škotijos vyriausybė neturės 
jokios teisės kištis į krašto na
tūralius gamtos turtus (jūros 
naftą, gazą ir anglis), į laivi
ninkystę ir žvejybą, valstybinius 
mokesčius ir saugumą, politiką ir 
jos santykius V. Europos Bendrą
ja rinka. 

Škotija neturės savo atskiro 
biudžeto. Abišaliu susitarimu 
Škotijai bus skiriama nustatyta 
suma iš jungtinės karalystės 
bendrojo iždo. Maždaug tiek, 
jos reikalamas. Jei tos sumos 
siekta visiška nepriklausomybė, 
doleriu į metus). Jei tos sumos 
škotams nepakaktų, jų vyriausy
bė turės teise savo piliečius pri
versti mokėti papildomus mokes
čius. 

Ryškiausias projekto bruožas 
yra, kad Londono vyriausybė pa
naudos veto prieš tokius škotų 
įstatymus, kurie Londonui nepa
tiks. Be to. Škotijos vyriausybės 
ir parlamento darbus prižiūrės, 
kaip ir dabar, britų vyriausybės 
ministerių kabineto narys Škoti
jos reikalams. Jis turės teisę at
leisti vykdomosios tarybos narius 

ir net patį pirmininką, jei jam 
atrodys tai reikalinga padaryti. 

Svarbesnės nuomonės 

Škotijos tautinės partijos vadai 
tą Londono vyriausybės projek
tą apibūdino ne tik kaip škotų 
nusvvylimą, b?t tiesiog jų įžeidi
mą, traktuojant juos kaip mažus 
vaikus. T a s projektas jiems visiš
kai nepriimtinas. Pirmaeilis škotų 
siekimas yra turėti savo atskirą 
biudžetą ir laisvai bei savaran
kiškai tvarkyti savo krašto gam
tinius išteklius ir pramonę. Ki
taip škotai niekuomet negalės pa
kelti savo žmonių pragyvenimo 
lygio, nes tikrai yra tokių rajo
nų, kur žmonės gyvena labai 
skurdžiai. Negalės sumažinti be
darbių skaičiaus, parūpinti dau
giau butų ir mokyklų bei ligo
ninių. Priešingai, Škotijos išlai
dos padidės, nes reikės mokėti 
algas naujiems parlamento na
riams ir vykdomosios tarybos na
riams. Juk tai ekstra išlaidos. 
Norint turėti daugiau pajamų, 
reikės priversti savo gyventojus 
mokėti pridėtinius mokesčius. 
Taigi škotai gyvens skurdžiau, 
negu britai. 

Britai gi galvoja, ir visiškai tei
singai, jei jie škotams administ
ruoti ir naudoti perleidžia jūros 
naftą ir gazą bei kitas įmones, 
Britanija ekonomiškai yra palai
dota. 

Kiti škotų tautiniai vadai su
tinka, kad britai škotams nume
tę laisvės virvės galą. į kurį įsi
kabinus bus galima iš Londono 
vyriausybės ištraukti vis daugiau 
ir daugiau laisvės, kol bus pa
siekta visiška nepriklausomybė. 

Britų vyriausybė yra numačiu
si, kad škotų tautinės laisvės sta
tutas tetaps įstatymu tik 1977 m. 
Taigi duodami ištisi menai ško
tams ir britams tą projektą vi
sapusiškai padiskutuoti. Neabejo
tina, ka*d jame bus daug patai
sų. Tai yra tik apmatai, o kaip 
atrodys išaustas audinys, niekas 
dar negali pasakyti. Viena tik 
aišku, kad škotų nepriklausomy
bės klausimas paaktyvės ir pa
aštrės. Rezultate gali stipriai nu
kentėti VVilsono darbiečių partija. 
Škotija dabar VVestminsterio par
lamente turi 71 atstovą, tarp ku
rių 11 yra škotų tautinės parti
jos nariai, per paskutinius visuo
tinius rinkimus tris vietas laimė
ję iš darbiečių ir aštuonias iš 
konservatorių. Jei VVilsono vy
riausybė būtų priversta pasitrauk
ti, tai neabejotina, kad škotai, 
nusivylę paskelbtuoju laisvės pro
jektu, žymiai papidintų savo ats
tovų skaičių Londone ir jų spau
dimas į naują vyriausybę, kokios 
partijos ji bebūtų, būtų stipriai 
jaučiamas ir škotai tikrai pasiek
tų daugiau laisvės. 

Prisiminant Valiją, kuri taip 
pat reikalauja autonomijos, jai 
pažadėta daug mažiau, negu 
Škotijai. Ji galėtų turėti seimelį 
su 72 nariais, bet jis neturėtų 
teisės leisti platesnio masto įsta
tymų, nei jų administruoti. Jų 
vietinė valdžia būtų tik komite
tų formoje. Taip pat neturėtų 
ir savo iždo. Bet valai dėl to ne 
sijaudina, nes jaučia, kad tik 
naujos išlaidos pasunkintų gyve
nimą. 51 procentas valų nori pa
silikti prie britų tokioje padėtyje, 
kokioje dabar yra. 

ĮVAIRIASPALVIS GYVENIMAS 
IR DARI 

Chou En-lai vaidmuo Kinijos politikoj 
K. TAUTKUS 

;->v,.,"»% ^ ^ ' ^ ^ ^ ~ * 

Š. m. pradžioje visi vokiečiai iški'mingai paminėjo buv. Vakarų Vokie
tijos pokario meto kanclerio Konrado Adenauerio 100 metų gimimo sukaktį. 
Be kitų atliktų svarbių darbų, jis su-kūrė ir gerą kariuomenę. Cia ma
tome kancleri 1964 metais. apŽiūrintkarinius dalinius. 

Komunistinės Kinijos min. pir
mininkas Chou En-lai. miręs 19-
76 m. sausio 8 d., savo gyvenime 
yra suvaidinęs labai įvairiaspalvį 
vaidmenį vidaus ir užsienio po
litikoj. Komunistų partijos nariu 
pasidarė studijuodamas Prancūzi
joj. Dirbo ir mokėsi Britanijoj. 
Japonijoj ir Vokietijoj. Kinijon iš 
u/Menio sugrįžo 1924 metais. Bū
damas 26 metų Chou ėmė vado
vauti Kinijos karo akademijai, 
kurios komendantas buvo jaunas 
karininkas Chiang Kai-shekas. 
Tuo pačiu laiku visai nežinomas 
kaimietis iš Hunan provincijos 
Mao Tse-tung vadovavo steigia
majam Kinijos komunistų parti
jos susirinkimui mergaičių mo
kykloje Shanghajuj. 

Gen. Chiang Kai-sheko, vėliau 
iškilusio į Kinijos nacionalistų va
dus, panosėje dar gerokai prieš 
Mao iškilimą į Kinijos komunis
tų partijos pirmininkus, Chou jau 
komplektavo komunistinės ar
mijos kadrus ir slaptai ruošė na
cionalistų pašalinimą iš valdžios 
Kinijoj. Jis sugebėjo parodyti su
manumą ir lankstumą, kad parti
jos buvo įtariamas pataikavimu 
gen. Chiang Kai-šekui ir Kou-
mintang partijai, kurios prieša
kyje žygiavo gen. Chiang Kai-
shek su savo kariuomene. 

Japonijos užpuolimas 

1931 m. rugsėjo 18 d. Japoni
jos kariuomenė įsiveržė į Man-
džūriją, paskelbė Manchu impe
ratoriumi Henry Pu-Yi, "Man-
chukuo" imperijos valdytoju. Ja
ponai tuo nepasitenkino, bet o-
kupavo 1937 m. liepos mėr.esį 
Kinijos Šiaurines provincijas. Ja
ponams pasipriešino gen Chiang 
Kai-shekas. Jam pavyko pavo
jaus akivaizdoje apie save sujun-
ti visas kinų patriotų jėgas ir pro
vincijas, nepatekusias į japonų o-
kupaciją. 

Kinijos komunistai kovose 
prieš japonus ėjo kartu su nacio
nalistais ir tarpusavy nesipyko, 
bet vieni kitus rėmė ir ginklu 
priešinosi japonų okupacijai. Ko
munistams kovose vadovavo gen. 

I Chou En-lai, o politikai vadova
vo Mao ir buvo partijos pirmi
ninkas. Vieningai dirbo, kol 1948 

Į m. Japonija buvo priversta JAV 
Į karinės galybės be sąlygų kapi-
: tuliuoti ir pasitraukti iš Kinijos 
! bei kitų teritorijų, okupantų ja

ponų antrojo karo metu. 

Civilinis karas ir komunistų 
pergalė 

Chou En-lai sumanumas, 
lankstumas ir sugebėjimas diplo

matiją ir karinius reikalus taip 
suderinti, kad net nacionalistų 
vadas gen. Chiang Kai-shekas, nei 
Kinijos sąjungininkai negalėjo į-
tarti. kad Chou jau buvo suorga-
nizavęs komunistus remiančias 
ir jų kontrolėje esa įčias karines 
jėgas. Amerikos politikai ir ge
nerolai savo tarpininkavimu Ki
niją pasukti demokratinės lais
vės kryptimi tik dar labiau padė
jo komunistams savo karines jė
gas stiprinti ir išvystyti puolimus. 
Nė metų netruko ir komunistų 
karinės jėgos, vadovaujamos 
Chou En-lai ir Mao Tse-tungo, 
išvarė nacionalistus & Kinijos. 
Nacionalistų kariuomenės liku
čiai, vadovaujami gen. Chiang 
Kai-sheko, pasitraukė į Formozos 
salą ir vėliau sukūrė Tautinės Ki 
nijos respubliką, kuri ir dabar te
bėra. JAV ir Kinijos diplomatinių 
santykių sunormavimui ir šian
dien Formoza yra sunki kliūtis. 

Kom. Kinijos vadovas ir politikas 

Nuo 1949 m. spalio mėn. kom. 
Kinijai vadovavo Chou En-lai 
kaip ministeris pirmininkas, vi
daus ir užsienio politikos tvarky
tojas. Mao Tse-tung liko ir tebėra 
Kinijos komunistų partijos pirmi
ninkas ir ideologas. Jis yra Kini
joj galingiausias asmuo. Antra
sis asmuo yra ministeris pirmi
ninkas. 

Mao ir Chou dirbo sutartinai. 
Ministerių pirmininku išbuvo i-
ki mirties. Kaip Maskvos komu
nistų vadai vienas kitą naikina, 
taip buvo ir kom. Kinijoj. Tūks
tančiai dingo be žinios mažes
niu, bet ir nevienas krito ir dides
nių: kom. Kinijos prez. Liu Shao 
chi, maršalas Lin Piao, Pekino 
burmistras Peng Chen. Mao sek
retorius Chen Po-ta. Tačiau visas 
aulras, "kultūrines revoliucijas'' 
ir raudorrjų "sargų siautimą ne 
tik .pergyveno, bet ka:ip vyriau
sybės gaiva Chou krašte atstatė 
tvarką. Jam pavyko savo kietu
mu išgeibėti ir nuplėštą garbę 
atstatyti buvusiam Kinijos parti
jos gen. sekretoriui Teng Hsiao-
ping, kuris buvo jo pavaduoto
jas, o dabar, mirus Chou, liko 
jo įpėdiniu. 

Chou En-lai savo margame gy
venime buvo komunistas, karys, 
karo vadas, politikos vidaus ir už
sienio reikaluose strategas, pasi
žymėjo toli siekiančiais prama-
tymais. 

Kovoje su savo priešais jis bu
vo kietas ir labai žiaurus. Niekas 
nežino ir negalės sužinoti, kiek 
komunizmo įsigalėjimui Kinijoj 
reikėjo paaukoti kraujo aukų. 

Imi ŽEMELĖ 
i. SLAVĖNAS 

7 
— Ei, Jokūbėli, — šūkavo vyrai. — a r jau pasi

rengęs? Ar neužmiršai atsisveikinti Onytę? 
Viduje Jokūbėlis atsisveikino su dėde ir dėdiene. 

Pabučiavęs abiem rankas Jokūbėlis atsiklaupė prie sta
lo. Abu Kalvaičiai uždėjo ant Jokūbėlio šviesiaplau
kės galvos rankas . 

— Tegu Dievas tave saugo. Jokūbėli. Mes melsi
mės. Neužmiršk: būk geras ir doras. Paskiau peržeg
nojo. Kalvaičiai savo augintinį pabučiavo į kaktą, o 
Kalvaitis, paėmęs nuo langinės savo darbo kryželį, pri
spaudė prie Jokūbėlio lūpų. Jokūbėlis pabučiavo kry
želį, atsistojo, paėmė pundelį, o dėdė dėžutę ir žengė 
per slenkstį. Abu Kalvaičiai sekė paskui jį. 

Sėdį vežime vyrai priėmė Jokūbėlio pundus, pas
kiau padavė rankas Jokūbėliui. Jokūbėlis, pasispirda- j lauktuvių?*'. Kai Kalvaičiai sužiuro, j is išsitraukęs iš 

Pr ie to dar prisidėjo visa eilė kitų nemalonumų. Pa-, 
krikusių vokiečių gaujos bastėsi po kaimus, net die-i 
nos metu plėšikavo. Ypač atiminėjo maisto dalykus, 
smulkius gyvulius ir paukščius, kurių jau ir taip ne
daug tebuvo likę. Neramu būdavo naktimis, buvo gir
dėti šaudant. Iš rytų atėjo žinios, kad ten bolševikai 
pasistūmę net iki Nemuno, šiurpu būdavo klausytis 
pasakojimų apie jų žiaurumus, žudynes ,kankinimus, 
plėšimus. 

Kalvaičiams betgi dar liūdnesnis šis ruduo. Jau 
artėjo Kalėdos, o nuo Jokūbėlio jokių žinių, jokio laiš
kelio. Nėra pas ką pasiteirauti. Paš tas tuo metu buvo 
labai prastas. Laiškai būdavo nereguliariai parvežami 
j valsčių, čia raštininkas po pamaldų juos prie šven
toriaus perskaitydavo. Kalvaitis kar ta i s nesulaukęs 
sekmadienio jau vidury savaitės brisdavo purvinais, 
pažliugusiais, per karą išmaltais ir niekeno netaiso
mais keliais į valsčių... Bet laiško vis nebuvo. I r kai
mynai skundėsi negauną žinių. 

Bet vieną dieną, prieš pačias Kūčias, Kalvaičiams 
net nesitikint, atėjęs seniūnas pasakė: "Ar laukiat 

— Popiežins Paulius YT, pri- nyčia visuomet pasiliks ištikima 
imdamas naujojo Paragvajaus Paragvajaus tautai . Bažnyčia 
ambasadoriaus prie Šventojo ugdys tautoje krikščioniškąjį 
Sosto Juan Angana skiriamuo- tikėjimą, kurio šviesoje žmogus 

mas į vežimo ratą. įšoko j vežimą. 
Vežimas pajudėjo, vyrai vėl pradėjo šūkauti, mo

juoti kepurėm. Mojavo ir Jokūbėlis. 
— Jokūbėli, tik būk atsargus, saugokis — dar 

pratarė akis skarele šluostydama Kalvaitienė. 
— Būsiu, būsiu, dėdiene, atsiliepė Jokūbėlis. Su

die, iki pasimatymo! 
Vežimas riedėjo į kitą kraštą kaimo, kur dar tu-

kišenės rudą. suglamžytą vokelį atkišo į Kalvaitį. 
— Tai jau, tur būt, Jokūbėlis. 
Kalvaičiai net nušvito. Abu pačiupinėjo laiškelį, 

atplėšė ir išėmę nedidelį, mėlynu pieštuku prirašytą 
popierėlį, pavartė, lyg norėdami skaityti , atkišo į se
niūną. 

— Paskaitykit. 
"Sveikinu mielus dėdę ir dėdienę. Aš, Jokūbas, esu 

rėjo įsėsti keli vyrai. Kalvaičiai stovėjo prie vartų, kol į sveikas ir gyvas, dabar ilsiuosi iš fronto, Nebuvau 

neužmiršo, — pro ašaras kalbėjo Kalvaitienė. — Die
ve, saugok jį ir toliau! 

Nušvito Kalvaičiai. Jokūbėlis sveikas, gyvas. Ga
lėjo daugiau parašyti, bet fronte nėra kaip. Džiaugė
si Kalvaičiai. Kad tik karas greičiau pasibaigtų. 

Ir tokios mielos Kalėdos Kalvaičiams. Net ir oras 
pasikeitė — kiek pašalo, pasnigo, purvai sumažėjo. 
Laužė Kalvaičiai Kūčių vakarą plotkelę. minėjo Jokū
bėlį ir jo dalį nutarė įdėti į laiškelį ir pasiųsti. Nors 
Jokūbėlio čia nėra. bet jau gerai, kad jis gyvas ir svei
kas. Rytojaus dieną kaimynas parašė Jokūbėliui laiš
ką. Kalvaičiai įdėjo plotkelės gabaliuką ir eidamas į 
bažnyčią Kalvaitis nunešė į valsčių. 

Tik apie užgavėnes Kalvaičiai gavo antrą laiškelį, 
irgi trumpą, paskubomis rašytą. Jokūbėlis dėkojo už 
plotkelę ir rašo .kad vis tenka eiti į frontą. Apskritai, 
sekasi gerai. Gal atostogų gausiąs. 

Kalvaičius pasiekė žinios, kad vienas kitas vyras 
jau žuvę kovose, kiti sunkiai ar lengviau sužeisti. Ne
ramu širdyse. Kalvaičiams. Aišku, ir Jokūbėlis tu r i pa
vojų, tik jis apie juos nerašo, nenori skaudinti . Kad 
nors atostogoms parvažiuotų. Jie taip pasiilgę. 

Vieną birželio mėnesio popietę į Kalvaičių kiemą 
įžengė jaunas, uniformuotas vyras. Kalvaičiai ne t išsi
žiojo. Koks dabar Jokūbėlis! Ir aukštesnis, ir ly<g su-
stambėjęs. Bučiavo Kalvaičiai savo augintinį, nežinojo 
ko klausti. — kur buvęs, ką matęs, kaip kariavęs. Jo
kūbėlis sakė, kad dar negalįs visai namo sugrįžti. Esą 
vokiečius jau sutvarkę, su bolševikais baigta. Bet grei
čiausia dar teks su lenkais. 

— O kaip. Jokūbėli, a r labai baisu kare? — tei-
vežimas išnyko iš akiračio. Abu grįžo į pirkią, č ia taip 
tuščia ir nyku. Abiem atrodė, lyg iš pa t širdies gel
mių kažkas išrauta. 

Niūrus buvo šiais metais ruduo, gal dar niūres-

sužeistas. Viskas sekasi gerai. Gal tuoj pasibaigs karas, I ravosi Kalvaitienė. 

sius raštus, užtikrino, kad Baž-1 atranda savo tikrąjį kelią, j nia nei kitais. Purvas , nuolat purškalaa lietus rūkas. I 

grįšiu ir Jus asmeniškai pasveikinsiu. Sudie, sudie! 
Linksmų Kalėdų". 

Jokūbas. 
— Dieve, Jokūbėlis! Ačiū Tau, Viešpatie, sveikas, 

— Ne. dėdiene, karas tik iš tolo baisus. — ra
mino Jokūbėlis. — Ve. jau daugiau pusė metų, o net 
nesužeistas. 

(&ui dominu} 
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MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
\u.\ r. i IMAS 

į sinti kavute ir užkandžiais. 
Mykolo Krupavičiaus minėji

mą rengė Clevelando LKDS sky
rius ir ateitininkija. 

Visas minėjimas, užtrukęs tik
tai I vai. ir 15 min., buvo pa
vyzdingai apgalvotas, įspūdin
gas ir puikus, kaip ir pridera mu
šti didiesiems valstybininkams ir 
kultūrininkams pagerbti. 

Petras Kliorys, vienas ryskiųfų 
Liet. Krikšč. Dem. sąjungos vei
kėjų ir dabartinis Clevelando sky
riaus pirmininkas, pasirodė kaip 
puikus organizatorius. 

ATEITIES KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 11 d. Clevelando lietu
viai prasmingai prisiminė Lietu
vos politiką, žemės reformos ini
ciatorių ir vykdytoją. Krikščio
nių demokratų partijos lyderį, 
Vliko pirmininką, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vieną iš ak
tyviųjų kūrėjų, kunigą ir rašto 
žmogų — prel. Mykolą Krupavi
čių pamaldomis Dievo Motinos 
N. P. bažnyčioje su kleb. kun. G. 
Kijausko pamokslu, iškilminga 
akademija, filmu ir vaišėmis. 
Mūsų garbingasis visuomeninin
kas prieš penkerius metus mirė 
Chicagoje 1970 m. gruodžio 4 d. 

Arti dviejų šimtų lietuviu susi
rinko erdvion Dievo Motinos N. 
P. parapijos salėn. Tarp gėlių sce
noje didžiulis prel. Mykolo Kru
pavičiaus portretas. 

Clevelando Krikšč. Dem. sąj. 
skyriaus pirm. P. Kliorys trumpu 
žodžiu atidarė sukakties minėji
mą. Po kun. G. Kijausko, SJ, in-
vokacijos, paskaitą apie Mykolą 
Krupavičių kaip kovotoją skaitė 
A.J. Kasulaitis. buvęs KDS c.v. 
pirm. Krupavičius buvo gimęs 
grumtynėms. Be kryžiaus nėra 
prisikėlimo. Nuo pat jaunystės 
dienų vedė kovą už socialinį tei
singumą, lietuvišką kalbą, lietu
višką spaudą. Kovojęs su carišti
ne Rusija, išaugęs i vadus, Kru
pavičius už savo principus susi
rėmė ir su broliu lietuviu . Lie
tuvos Nepriklausomybės idėjos 
a skus šalininkas. Aštrus plunks 
nos kovotojas. Pagal kalbėtoją, 
per 6 metus, kada Krupavičius 
buvo valdžioje, priimta 90 proc. 
vijų pagrindinių Lietuvos jstaty- i 
mų. Bolševikmečio ir vokiečių i šokiais. Pakvietimai po 12 dol. 
okupacijos metais kova prieš te-i gaunami pas baliaus rengimo ko-

Sį sekmadienį, sausio 18 d., 12 
vai. Dievo Motinos N. P. parapi
jos mažojoje salėje šaukiamas A-
teities klubo narių susirinkimas, į 
kurį kviečiami visi nariai atsilan
kyti. 

DIRVOS BALIUS 

Clevelando tautinės minties lie
tuvių laikraštis Dirva — garbin
gas sukaktuvininkas. 60 metų iš
tikimai tarnauja lietuvių interesui. 
Si sukaktis turėjo būti atšvęsta jau 
pereitais metais, bet įvykęs gaisras 
planus pakeitė. Iškilmingas jubi
liejinis balius įvyksta sausio 24 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Slove-
nian Auditorium, 6417 St. Clair 
Ave 

Baliaus meninėje programoje 

NAUJA MAGISTRĖ 

Birutė (Masilionytė) Fiaherty 
1870 metais baigė katalikišką 
aukštesniąją mokyklą. Už labai 
gerą mokymąsi gavo Daytono 
universitete pilną stipendiją 4 
metams. Tais pačiais metais ru
denį pradėjo studijuoti —• psicho
logiją — filosofiją ir politinius 
mokslus, kuriuos per 3 metus bai 
gė keturių meių kursą labai ge
rais pažymiais, gaudama baka-
laureato laipsnį "Magna Cum 
Laude" iš filosofijos. Metus laiko 
pailsėjus tam pačiam universite
te gavo stipendiją ir pradėjo tęsti 
toliau studijas, kurios buvo ap
vainikuotos 1975 metais gruo
džio mėnesio 20 dieną mokslo 

baigimo diplomu ''Master of 
Science in Education" aukščiau-
šiais pažymiais. 

Daytono universitetas labai 
aukštai įvertino Birutės moksli
ni pažangumą ir pakvietė dirbu 
tame pačiame Daytono L'niver-
sirete. kaip "Assitant Director of 
Placement''. 

Giminės ir draugai džiaugiasi 
moksliniais laimėjimais ir linki 
sėkmės naujame darbe 

— Pasaul i s neužmcka žmo- | 
gu i už tai , ką j is žino; užmo
k a už tai , ką jis d a r o su savo 
žinojimu. — M. F o r m a s 
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nyčiose. Minėjimas Dievo Moti
nos N. P. parapijos salėje 4 vai. 
Pagrindinis kalbėtojas Valdas 
Adamkus. Meninę programą iš
pildys Čiurlionio ansamblis. Ren
gia Akos Clevelando skyriaus 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
žurn. Algis Rukšėnas. 

VESTUVINIAI VARPAI 

— Klevelandiečių Vytauto ir An
gelės Staškų - Staškevičių duktė 
Rita vasario 14 d. išteka už Ro
berto Šilbajorio, Algirdo ir Da
nutės Šil'bajorių iš N . Y. sūnaus. 
Sutuoktuvės įvyks vasario 14 d., 
šeštadienį, 2 vai. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje. 
Vaišės Lietuvių namuose. 

— Cikagiečių Bronės ir Bro
niaus Nainių (PLB pirm.) duk
tė išteka už Irenos ir Alberto Su-
šinskų sūnaus Kęstučio. Sutuok
tuvės įvyks vasario 21 d. 3 vai. 
p. p. Nekalto Prasidėjimo parapi-

M A B U A NORRIKIKNfc 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Labai pageidaujamos greroa rašlea 
prekta. Mai*ca» » Europos aand«Hu. 
2<vt«i W. «Mh s*., CtUca«o BL «M»» 

TEL. — WA S-2787 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

visų rtfių rrindis. 
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Maloniai jums patarnaus 

"AIBON" CORP. 
Aulo Sody Shop 

A -kanai vista karoserijoa darbas. 
ssio w. 4An SL, Oitragn, BL 

(Arti CaMonria, AT.) TeL 847-3882 

REMKITE •DRAUGE" 

B. Masilionytė Flaherry 

tas, ved. Ryto Babicko, su sol. 
Irena Grigaliūnaite, poetas Balys 
Gaidžiūnas, buvęs ilgametis Dir
vos redaktorius ir Vladas Vijeikis 
iš Chicagos. Šokiams gros Slabo-
dos orkestras. 

Karšta vakarienė su gėrimais ir 

dalyvauja Clevelando Vyrų okte- ; i o s bažnyčioje Chicagoje. Vaišės 

v n ės okupantus. Vėliau — 10 
metų Vliko pirm. Amerikoje pra
dėjo savo gyvenimo rudeni. Ak
tyviai dalyvavo spaudoje, nepa
gailėdamas aštrių žodžių ir savo 
konfratrams, lietuviško žodžio 
niekintojams, barė ir mokė vie 
ningo darbo skaldytojus. Kovo
tojas už principinius dalykus. 

A. J. Kasulaitis savo paruoštą 
paskaitą perdavė įspūdingu sti
liumi ir gražia kalba. 

Vytas Kliorys paskaitė tris Kru
pavičiaus raštu ištraukas: apie 
gimtąją kalbą, tėvynės meilę ir 
jo isunųjų dienų atsiminimų frag 
mentą apie knygų platinimą. 

Dr. Danguolė Tamulionytė 
trumpu akademišku žodžiu pri
statė Petro Maldeikio monogra
fiją "Mykolas Krupavičius*'. Kaip 
daKturė pati prisipažino, kad 500 
puslp. knyga pristatyti klausyto
jams per 13 minučių nebuvo 
lengva. Klausytojai betgi gilėjo 
-usidaryti vaizdą apie knygos tu
rine 

Kun. A. Kežio spalvotas filmas 
î  paskutinių prel. Krupavičiaus 
gyvenimo dienų Ch'.cagojs grąži
no mūsų didį tautos sūnų į mū
sų tarpą. 

K. Vaičiūnienė. Ateities klubo 
pirm. padėkojo programos daly
viams ir pakvietė visus pasivai-

miteto pirm. dr. Antaną Butkų, 
tel. 932-9944 arba Dirvoje tel. 
431-6344. 

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus į balių! 

LITERATŪROS VAKARAS 

Sausio 31 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Lietuvių namuose mokslei-
viai-studentai ateitininkai ruošia 
šeštąjį literatūros vakarą. Šiemet 
literatūros šventėje dalyvauja ra
šytoja Nijolė Jankutė - Užubalie-
nė. Pereitų metų literatūros va
kare ateitininkai turėjo rašytoją 
— dramaturge Birutę Pūkelevi-
čiūtę. 

Po programos bus vaišės ir šo
kiai. Pakvietimai jau dabar plati
nami: iš anksto įsigijusiems — 
jaunimui ir pensininkams — po 
2 dol. ir 2.50 dol. prie durų. Vi
siems kitiems bilietai, įsigijusiems 
iš anksto po 2.50 dol. ir po 3 dol. 
prie durų. 

Bilietus galima užsisakyti pas 
Vytą Kliorį, tel. 291-3607 ir And
rių Razgaitį, tel. 524-2357. 

Visi maloniai kviečiami. 

VASARIO 16-JI 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas šiemet rengia
mas vasario 15 d. Iškilmingos pa
maldos abiejose lietuvių kat. baž-

Manor pokylių salėje. 
Geriausi linkėjimai. 

KLAIPĖDOS MLNĖJIMAS 

LVS Ramovė sausio 25 d. ren
gia Klaipėdos atvadavimo minė
jimą Dievo Motinos N. P . para
pijos salėje. Pradžia 12:15 min. 
Meninę programą atliks Ramo-
vėnų choras. 

V. R. 

KINIJOJE REKORDINIS 
DERLIUS 

Kinijos sostinėje Pekinge pa 
skelbta, kad nežiūrint nepalan
kių, oro sąlygų, derlius Kinijoje 
prašoks visus ligšiolinius rekor
dus ir pasieks 280 milijonų to
nų. Ir tai nežiūrint sausros Šiau 
rės Kinijoje ir stiprių liūčių ir 
potvynių Centrinėje Kinijoje. 

Praeitais metais Kinijos grū
dų derlius, pagal maisto ir že
mės ūkio (FAO) organizacijos 
pranešimą, siekė 274,9 mil. tonų 
ir prašoko Vakaruose numatytą 
kiekį. Derliaus padidėjimas aiš
kinamas ankstyva kukurūzų ir 
kviečių sėja ir pagerėjusia že
mės ūkio organizacija. ( t ) 
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FRANK'S TV and RADIO, IN& 
8848 8 0 . HALSTBD STREET TEL. — CA 1-7888 

RADIJO IR~STEREO APARATŲ >ARDAVTMAS IR TAISYMAS^ 
DTDELI3 PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
APARATV 

— Amerikoje yra 21 mil. pen
sininkų. 

. A. + /L 
Dantų gyd. EUGENIJAI JAKULIENEI 

mirus CieveUnde, jos vyrui ZIGMUI ir įo šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Alfonsas ir Elena Mūreliai 
Leopoldas Mūrelis 

A. t A. BARBORAI MALĖTIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnų PETRĄ, marčią AKVILĘ, 
anūkę RIMĄ ir jos vyrą VITALI nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

P. ir B. Tamošiūnai 
Z. ir i. žilioniai 

Lietuvos kariuomenes kūrėjui savanoriui 

A.+A. J O N U I S T A S I U I 
mirus, jo žmonai TEODORAI, vaikams, giminėms ir 
pažįstamiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

U K ar, Kur, Savan. S-gos 
Vytauto Didžiojo Chicagos skyriaus 
Valdyba ir Nariai 

'uarUan \ V;;̂ r* 
n :MC?S tf 

t:tt e t 
Tautų festivalyje Cteveiande sovietų kalimams gjiti komiteto dalis prie sa
vo stalo. Kairėj Linas Johaosonas, dešinėj Eriks Ievins. 

Nuetr. VI Bacevičiaus 

R E C E P T A I 
PHARMACY STEEPLES PHARMACY J. & J , 

2557 W. 69th Street 
Telei. PR 6-4363 

2434 W. 71 st Street 
TeL 737-1112; jei už-
daryta, tel 776-4363 

T , ^ , P R I S T A T Y M Ą * N E M O K A M A I 
Važiuojam** kfidftfc ramer.tat tr k t Jj*nkiai pirkti a- auomott Lmpor-
tuotf ixM.»teMt, K n w k l *r JVnay M*y flMlM 
ApfltrOptTiklt* nUmiaAis: a.p«MU4n«t n»o t^ntMliymų ir ftlr<U<« *iuit4o-
rtaimui Vtt*jcla* E. Ir kt. Tortas lr gydomu Žolių. 

Nemokamai 
žolių 

sopakoojam* dorana 
AVOEJbA Ir m W t t IKBUAI , 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E B T A T E 

SKOKIE & NORTHERN SUBURBS 
1, 2 & 3 bdrms becoming avail.. 
From $200 plūs. CaU 2864700 

HOMESEEKERS. FEE. 
5003 W. Irvk« Park 

Hrs. 8 A.M. to 9 P 3 t — 7 Days 

B O L I N G B R O O K 
2 bedroom townhouse $2,500 plas 
existing mortgage. Seller will pay 
all cloeing eosts. Refrig., stove, 
water softener, many extras. 

Pilone — 34S-6089 
Savininkas parduoda 2-jų aukštų na

mą su restorano bizniu. Viskas naujai 
įrengta. Brighton Pke. ant Western 
Ave. Parduoda dėl senatvės. $32.500. 
arba pasiūlymas. Nepraleiskite pro
gos. Skambinkit 523-««45 art>a 254-6S45. 

B E A L E S T A T E HELP W AXTEB — MOIEBF1 

Parduodamas 240 akrų ūkis. 100 ak
rų dirbama žemė. Gyvuliai, mašinos, 
geri pastatai. Užsiauginsite sau gyvu
lius, daržoves, uogas, medį. Rašykite 
arba skambinkite Evelyn Olson, Car-
ney, Mich. 48812, teL (90£i 6Xhmt. 

Parduodamas restorano biznis su 
namu ar be namo. {steigtas prieš 11 
m. Atdaras nuo 6 v. r. iki 3 popiet, 
nuo pirmad. iki šest., sekmadieniais 
uždarytas. Pietvakarių miesto daly. 
Skambint po 3 vai. p. p. RE 5-7432, 
klausti 

J Ū S Ų L A I M E I 
Liuksas o w j a rezidencija. S kamb., 

t inka ir pajamoms. Arti Talman ban
ko. Ekstra piatua lotas. 2 auto gara
žas. $38,000. 

Didelis mūr. namas. 6 kamb. Pui
ki vieta. Marąuette Pke. Graži vonia. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. — 
$21.000. 

Modemus 4 butu mūras. 3 auto 
mūro garažas. Atskirt nauji šildymai 
Centr. air conditioning. Arti Maria 
High. $45.000. 

8 botu mūras. Naujas gasn šildy
mas. Nauja elektra. Alumis, langai 
$15,000 pajamų metama. Arti mfiaj 
$71,700. 

Modernus 2 anksto m m w , S anto 
mflr. garažas. "Radianf SUdymaa. 
Puiki apyL Marųaette P k a Vartas 
daugiau bet gavom už $38,800. 

2 butu modernas muro «n"«as sa 
garažu. Atskiri Šildymai. Rami 
gatve Marąuette P k a $86,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st S t , teL B E 7-7200 

•HiiiiiiiimiiniiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
BCTC NUOMAVI3IAS 

N am ų pirkiroaa — Pardavimas — 
Valdymas 

Draodlmai — Iaoone Tas 
Notariaiaa — VertiBai 

BELL REALTY 
i- B A C E V I Č I U I 

64SS a. Kedale Ava. — 778-22SS 
«I I I I I I I I I I I I I I I IH IHIHHI IMIHHUMI IHI I I I I I» 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

M. A. Š I M K U S 
RFAL ESTATE VOTAJRY P r B I d C 

INOOMK TAX SERVICE 
42o9 S. >taplewood, teL 254-745A 

Taip pat daromi VERTTMA1. 
OI>aNH7 KKVTETIMAl, pildomi 

PTLlETTBaa PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai 

Du už vieno kainą 
2-jų butų mūr. namas, kaina 

$27.500. 2-me aukšte, 3-jų miega
mų, idiiuomujama už 160.00 dol. 
Pirmai MkalBS laisvas, galima 
tuoj užimti. Pilnas rūsys. 100 amp. 
elektra. Gazu-karštu vand. apšild. 
2 maš. garalas. .Marąuette Parko 
apyl. 

McKEY & P0AGUE 
Įsteigta 1890 m, 

314S W. 63rd St. — 737-5600 

GENERAL OFFICE 
Typing skills reąuired 

J. L BilLDWIN COKVITOBS 
3736 No. Asfaįsad, Chicago 

Phoae — 281-0477 

HELP WANTED — VTRAI 

REIKALINGAS VYTUS 
įvairiems medžio darbams. 

CASEY & ASSOCIATES 
733 So. Federal SL — 341-1691 

P A I N T F O R E M A N ' 
Esperieneed only. Good startkig 
salary and fringe beneflts. 

Call Personnel Departmefnt 
COSTBiESTAL TCBE CO. 

2491 Gmnt AT^ Befiwe«4, Hl-TiM 
An Eanal Opportuaity Employer 

ARLINGTON HTS. 
3pac. 3 bdrm. 2 ba. split lvl. 2V2 
c. gar. Frplc. c/a. Walk to train St 
sch. iminac. Imm. possesion. 
$64.900. 

L-4RSEN 398-0401 

PROGOS — OPPORTUXtnES 

AUTOMonrrvE FOREIGN CAR 
SERVICING & GARAGE 

One of Chicagolands best known For
eign Car repair and servicing business. 
Business and building package deal. 
36000 sąuare feet, 13 lift hoists. Ter-
rific money maker. Financing availabie 
for right bayer. 

Call Ben Levitt 
brvestment Divisien 

HEIL. HEIL, SM-VRT & GOLEE 
S«6-74«0 273-3434 

EXPANDESG SUFPLY 
COMPANY 

Needs personnel wiflt Beauty Sop-
\*r or anS oraer or drug e^r^ev/ee. 

Warehousemenp 
Pickers, Packers 

and Gheckers 
Pttll Ck>mpany Benefits and 

Employee Discounts 
OaB MR. MLTIPHY — 243-160» 

BAILErS BEAUTICIAM 
SUPPLY COMPAKY 

2243 W. Harrison Street 

I I I 8 C E L L A N E O U S 

irnitlilIlU.IMIIIIIMIIIIMI'HUkltHimttMt 
Jvalrių pi-ekiu pa"<irinklmaii, n«-

brangrlai iš mūsų sand€lio. 
COSBfOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

2501 W. «9th A Oiieago, IJL 60029, 
SX8S So. HaU««<l rhlca«o, TO. 8 — 0 . 

TeL V A 5-27S7, 2.V4-S320. 
V. Valantinas 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' IH I I I I I I IMI I I I l I f l imi t l IMHI I l I i i 

S bntal p o 4 kamb. nrSr. 2 auto ga-
ražaa Gazo pečiaia šUUymaa Brigh
ton Pke. 

S batai lr kranta*&>* patalpa. Medi
nis, ererai prižiūrėtas namaa BrUrbton 
Parko centre. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Inrarance — Incnme Tax 

2951 W. 63rd SL 4S6-7878 

H&MU APŠILDYMAS 
Tatem oiMoa h* fdedn nanJfM 

eta*. PUriai tfralan taipel alyrl 
Ir perdbrbn del dują. įdeda •aadcas 
MMjtmua. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 

! 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT -

HŪOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave., 254-5551 
Lcmonte, JS3th * Arelier Ava. 

ToL — 257-5861 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Archer Ava, 
CMeago, m. 606S2, teL 977-5MA 
ooooooooooooooooooooooooo< 

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

ŠĘftn »ifltas perkraustymaa 
lvH?rii| at>tnmp 

82?! WEST 84th PLACB 
Te]. — FfrAt ier S-18S2 

N O R I P I R K T I 

Privatus asmuo nori pirkti gintafi-
niu papuoSani i§ privačių žmonių. 

Skambint 488-2S17 

Ieškau, iš antrų rankų, pirkti, gn 
Hetnviiko raidyno priedu, ražoma-
įą mašinėlę. PraneSt tel. 476-3950 

P A R D A V I M U I 

Dėl išvykimo išparduodami visi 
buto baldai. Žemiau pusės kai
nos. Dėl informacijos skambint 
476-6640 

ISNTOMOJAM.4 — FOR RKNT 

Išnuomojamas garažai 
2558 W. 69 Streeet 
Skambint 7V-9K2 

Kmuam. dalinai apstatytas nama« 
apyKnkėje 65-os ir St. Loįris AT«. Tft 
suaugusiems. $150.09 mėn. 7764741 

Moderniškas 2-jų miegamų butas. 
Virimui ir šiktymui gazas nemokamai. 
Tik nuaugusiems. Jokiu namine gjrru-
liukų. Rekomendacijos reikaiinaos. 
Apyl. 56 ir Oakley. 73?-»m 

ISNUOM. 5 kamb. butas Brigbtec 
Pke. Pageidaujama penaieuikai. 

7S741S5 

ISNUOM. apsild. b»tas au baidaie 
beiamente. Marąuette Pke. Skam
bint 925-1943 

ISNUOM. švarus 4 kamb. dalinai 
apstatytas butas. Jekių kačių ar 
Minų, 6812 S. Talman. Skambint 
po 4 v. popiet 737-1369. 

Biznieriams apsimoka akHbtta 
rto akeibiaai dkmr. "Draage" . PUtinkite "Draugę". : 



DU DRAUGAI IŠKELIAVO i AmŽIKASI&S DAUSAS 
A. JUŠKA 

Kiekvieneriais metais vasarą, 
kai <^ulė žeme ridinčja, u/ \\ 
kegano State parko, prie pat Mi-
chigano ežero bangų, tarp gels 
smilčių, už kuklaus stalo susitik
davo trys draugai kunigai, lietu
viškų parapijų vikarai — kun. dr. 
A. Baltinis iš Sv. Jurgio, kun. Z. 
Ramanauskas iš Sv. Baltramie
jaus ir 5q eilučių autorius iš Šv. 
Antano. Kai užeidavo Šaltos ir 
lietingos dienos, privatūs subuvi
mai būdavo Chicagoje. Ir tai su
darėme mažą, bet labai draugiš
ką kompanija. Bet anos linksmos 
dienos jau praeityje. 

Pereitų metų rugsėjo 4 dieną 
staiga mirė amžiumi vyriausias, 
66 metas sulaukęs, iš trejukės ir 
mokyčiausias kun. dr. Andrius 
Baltinis. Gruodžio 22 dieną šir
dies priepuolio ištiktas su pasau
liu atsisveikino jauniausias — 
kun. Zigmas Ramanauskas, teiš
gyvenęs 53 metus. Kaip ir keista 

—abu jie buvo geros sveikatos, 
fiziškai ir dvasiškai pajėgūs, visa
da linksmi ir draugiški. Gal per 
šaltos buvo jiems šio krašto žie
mos, kad Dievo ranka juos nuve
dė i saulėtas dausas. 

Anos trejukės \yriausia galva 
buvo kun. dr. A. Baltinis. Jam vi
sada prie širdies buvo kai kurios 
filosofinės ir religinės problemos. 
Jis jomis degte degė. Dažnai iš 
kišenės išsitraukdavo pluoštą 
prof. d r. A. Maceinos laiškų. Ste
bėdavomės, kad šie būdavo labai 
ilgi. Jų pradžia atsitiktinė, vidu
rys šiurkštus, bet pabaiga drau
giška. Andrius buvo Maceinos ger 
bėj-as, artimas bičiulis, bet kartu 
ir švelnus kritikas. Mums tai bu
vo gyvas pavyzdys, kaip galima 
būti- skirtingos minties, bet arti
mai draugauti, asmeniškai vie
nas kito neužgaunant. Baltinis 
buvo rašto žmogus, turis įvairiau
sių temų, kurių maža dalis tebu
vo atbaigtos, kitos ir balto popie
riaus nelietė. Čia kaltos gyveni 

ruginėje. Tarp jauno sūnaus ir 
ligotos motinos buvo nuo

stabus ryšys. Jis ją išlaikydavo. 
Jai kiekvieną dieną po kelis kar-

-.ambindavo. Net ir atosto-
ggs prie šiltų vandenų vien su 
motina praleisdavo. Jos labiausiai 
ir gaila — kokios sunkios bus jos 
senatvės dienos be savo kun. 
Zigmo. Liūdėjo jo brolis Kostas, 
brolienė Marytė. Gaila jo ir 
mums visiems, kurie ji pažinome. 
Ir iš akių veržėsi karti ašara, kai 
jį karste paskutinį kartą stebėjo
me, su juo atsisveikinome. 

Zigmas, sužinojęs Andriaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

TCKSTANTLN'fi RALFO 

mas, tarė: "Antanai, mes likome j 
našlaičiais." "Dabar iš anos tre-1 
jukės vienas beiikau. Tačiau ak
meninis skausmas yra lengviau 
pakeliamas. Bet kas juos pava-1 
duos — vieną Švento Jurgio, kitą ' 
Švento Baltramiejaus parapijoje. ! Daug lietuvišku organizacijų 
\ e i vienai, nei kitai \ ikaro neora tebeveikia Brocktone, bet stip-
matoma, taip trūksta lietuvių ku riausiai reiškiasi bendrinės: A-
nigų. O prieš dvidešimts su vir- j menkos Lietuvių TVrybos sky-
šum metu jų dar buvo pertek- j rius, V ^ ^ J L ^ ^ T f ^ ^ 
liūs. Kun, Andrius daugiau negu ' pylinkė ir 

TMtATJCTAS. -nenktadienig. 107« m. sausio mėn. 16 *. 5 

Bendrojo Amerikos 
dešimt metų gyveno pajuodusio
je parapijoje. Anie sunkūs įsikū
rimo metai vieno ir kito gyveni
mą apkartino ir sutrumpino. Ta 
skaudi patirtis gal ir prisidėjo, 
kad taip anksti netekome šių 
dviejų kunigų. 

A. A. VALERIJA RUMŠIENE 
kuriuo 1940 m. sukūrė šeimą. 

Antrą kartą bolševikams oku 
puojant Lietuvą, Valerija su | 

Lietuvių šalpos fondo skyrius 
Kiekviena šių organizacijų at
lieka savo sritvse pasigėrėtinus 
darbus. Tai nuopelnas daugiau
sia tų asmenų, kurie joms va
dovauja. 

Praėjusiais metais vykdytas 
Balfo rudens vajus čia baigtas 
su gražiais rezultatais. To va
jaus pagrindu sudarytas ir Bal
fo centrui pasiųst; s 1.000 dol. 
Tai vietos skyriaus įnašas bend
riems šalpos reikalams. Į tą su
mą neįeina nario mokestis, kuris 
siunčiamas atskirai. 

L iekvieno vajaus pagrindą su
daro aukos, tai čia paprastai at
siremia į specialų banketą šal
pos reikalams, o aukos yra lyg 
to abnketo papildymas. Pernai 
toks banketas surengtas lapkri
čio 22 d. Sandaros salėje. Iš jo 

f%F 

A. a. Valerija Rumšienė 

1975 m. lapkričio 30 d. Chica
goje, Brighton Parke, netikėtai 
mirė a. a. Valerija Rumšienė. J i 
buvo gimusi 1911 m. rugsėjo 15 
d. Dilbikių kaime, Ylakių valsč., 
Mažeikių apskr. 

Jauna būdama neteko tėvelių. 
Gyvendama sunkiose saigose, iš
siugdė švelnų ir geraširdį cha
rakterį- Neturėjo progos pasiek
ti aukštų mokslų, turėjo pasiten . , OJ L, a u A S L ų juuKsių, turėjo pasiten 

fno sąlygos. Jis Chicagoje kietai k i n t i t i k vraLČŽios mokykla, bet 

savo vyru pasitraukė į Vokieti-! Kai kitose lietuvių kolonijose 
ją. Gyveno kurį laiką Hafkruge, 
o vėliau Neustadte, Schlesvig-
Holstein provincijoje. Stovyklo
je įsijungė į chorą, taip pat da
lyvavo tautinių šokių grupėje. 
1947 m. emigravo į Angliją, o 
1952 m. atvyko į Ameriką. 

Gyvendama Chicagoje pri
klausė įvairioms organizacijoms, 
rėmė visą lietuvišką veiklą savo 
gausiomis aukomis. Sužinojusi, 
kad Chicagoje gražų labdaringą 
darbą atlieka Lietuvos Dukterų 
draugija, skubėjo su gausia au
ka. Nuo pat įstojimo dienos ak
tyviai reiškėsi a. a. Valerija 
Dukterų draugijos tarpe. Jos 
malonus būdas ir dosni ranka 
paguodė ne vieną į vargą pa
puolusi lietuvį. 

Liūdi Dukterų draugija savo 
narės ir taip pat reiškia gilią 
užuojautą jos mylimam vyrui 
Pranui. 

Tavo geri atlikti darbai, mie
la Valerija, tešviečia tau kelią 
į amžinybę. P. M. 

gryno pelno gauta 685 doi., o 
aukų — 315 Jol. Tuo būdu su
daryta minėtoji 1.000 dol. suma. 
kuri pasiųsta centrui. 

Banketo reikalams įvairias 
gėrybes aukojo A. Sužiedėlienė. 
J. A. Baškauskai, St. 1. Ehrai. 
V. iKazakaitis, 0. Kašėtienė, San 
daros klubas, Kazimiero klubas: 
pinigais aukas skyrė J. Kairys, 
Fitzmaurice Motor Sales savi
ninkas, V. Kazakaitis, Lithua-
nian Village savininkas, E. R. 
Janulaičiai, V. Eikinas, A. V. 
Baruliai, V. B. Sužiedėliai, D. 
M. Milės, J. Jakulis, A. Griauz
dė, F. Janonis, P. Ausiejus, E. 
Grize, R. Sužiedėlis, A. Derin-
gas. 

Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkinga visoms organizacijoms, 
verslininkams ir atskiriems as
menims už jų. aukas gėrybėmis 
ir pinigais, o taip pat visiems 
tiems, kurie savo darbu prisi
dėjo prie banketo sėkmingumo. 
Daug triūso įdėjo pagrindinės 
šeimininkės, kaip Eikinienė, Go-
fensienė, Jurkštienė, Juknevi
čienė. Jų ir jų talkininkių su
manumo dėka banketas praėjo 
dideliu pasisekimu. 

Šiuo metu Balfo skyriaus val
dybą sudaro : M. Gofensas — 
pirmininkas, A. Sužiedėlienė — 
vicepirmininkė, M. Klimas — 
iždininkas, A. Jurkštas — sek
retorius. 

Išskirtinis Balfo darbų rėmė
ju yra J. Kairys. Jis kasmet 

skiria Balfo reikalams po kelis 
šimtu* dolerių. Banketo progra
mos vedėjas P. Viščinis pažy
mėjo, kad būtų gražu, jei visi 

1 lietuviai prisimintų J. Kairį ne 
tik tada, kai reikia aukų, bet 

. taip pat tada. kai reikia įsigyti 
automobilį. «J. Iš

kovojo už minimalini pragyve 
nimą. Jam paskutinė vieta buvo 
sunki-skirtingi charakteriai, dir
bo už kelis. Jis viešai pasiprešin-
ti nemokėjo, o skundą išliedavo 
artimų draugų tarpe. Bet ir Šie 
nieko negalėjo padėti, .padėties 
palengvinti. Jis buvo kalbus, bet 
tarsena ne visada aiški, dėlto kar
tais likdavo kitų nesuprastas. Gal 
dėlto ir jo draugų būrelis buvo 
gana ribotas. Jam širdį stipriai 
geidavo — lietuvių kalba viešose 
institucijose. Sv. Jurgio parapijos 
lituanistinės klasės uždarymą dėl 
mokinių trūkumo velionis skau
džiai išgyveno. 

Kun. Zigmą Ramanauską vie
nas jaunas svetimtautis kunigas, 
sakydamas pamokslą jo laidotu
vėse, kuriose dalyvavo apie 40 
kunigų ir vysk. V. Brizgys, pava
dino ramiu ir paprastu džentel
menu. Jis gimimu buvo žemaitis 
iš Vainuto. Joks žemaitis be reika
lo nesijaudina. Daugiau negu 
dvidešimt metų ji pažinau, su 
juo artimai draugavau. Jį stebė
jau įvairiose aplinkybėse - links
moje kompanijoje, ligoninėje, kai 
prieš kelerius metus po automo
bilio katastrofos jis kovojo su 
mirtimi, — visada buvo tas pats. 
Lengvas šypsnys lūpose, plačios 
ir gilios akys, pilnas švelnaus hu
moro. Jam taip lengva buvo su
rasti draugų, kurių jis neieškojo, 
bet kiti jį rasdavo. Prieš metus 
jam kun. J. Kuzinskas, Sv. Baltra
miejaus parapijos klebonas, su-
rengė~kunigystės sidabrinį jubilie
jų. Pilna buvo bažnyčia, pilna ir 
didžiulė priėmimo salė. Netoli 
šimtas procentų buvo parapiečių, 
nebeužteko toliau gyvenan
tiems draugams net pakvietimų. 
Tos parapijos buvęs klebonas il
gą l*rką sirgo. Zigmui reikėjo kle 
bono ir vikaro pareigas eiti, nors 
tegaudavo vikaro atlyginimą. Da 
bar Ši parapija naujo klebono 
rankose nuostabiai atgijo. Jei ne
būtų ten anksčiau Zigmo įdėta 
darbScumo ir žemaitiško kantru
mo, Ji būtų jau mirusi. Jis dvasio
je buvo jautrus, nors išorėj to 
neparodydavo. Jei buvo reikalas, 
su centu nesiskaitė, net nežino
dama*, ar bent vienai beliks pi« 

tėvynės meilė liepsnojo jos šir
dyje, buvo tauri susipratusi lie
tuvė. Gyvendama Klaipėdoje, su 
sipažino su Pranu Rumšą, su 

— Didžiausias nusikaltimas 
yra nusikaltimo toleravimas. 

Edgar Hoover 

MŪSŲ NUOŠIRDI PADĖKA 
A. + A. 

TEOFILE KAPACINSKIENE 
Mūsų mylima mamytė 1975 m. gruodžio 13 d. atsiskyrė su šiuo 

pasauliu ir buvo palaidota gruodžio 17 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, iš kurių sulaukėm daug užuo
jautos šioje liūdesio valandoje žodžiu, per spaudą bei laiškais. 

Dėkojame Tėvams Jėzuitams už lankymą ligoje ir palydėjimą 
velionės j amžinojo poilsio vietą. 

Dėkojame Rockfordo Šv. Petro ir Povilo parapijos kleb. kun. 
T. C. Brady už atlaikytas gedulingas pamaldas bažnyčioje ir Catha-
rine Johnson už giedojimą Mišių metu, palydint vargonais. 

Taip pat dėkojame visiems už veliones sielą užprašiusiems Mi
šias, prisiųstas gėles ar vietoj gėlių auką šeimos pageidavimu. 

Dėkojame grabnešiams. laidotuvių direktoriui už malonų patar
navimą ir visiems kitiems, kuriems atskirai neturime galimybės 
padėkoti. 

Jūsų visų rūpestingas, nuoširdus paskutinis patarnavimas ve
lionei mūsų liūdės] ir skausmą ramina ir pasiliks mums neužmirš
tamas. 

Duktė, sūnūs ir giminės 

A. t A. URŠULEI KOSMONIENEI mirus, 
prislėgtus jos vyrą ROBERTĄ, dukrą didelio liūdesio 

ONUTĘ ir sūnų ROBERTĄ su šeimomis nuoširdžiai už jau- I 
čiame ir kartu liūdime 

Kristijono Donelaičio Pradinės ir 
Aukštesniosios lituanistinės Mokyklos 
Mokytoji} Taryba ir Tėvu Komitetas 

t. 

A. f A. 
Teis. PRANUI KAVALIŪNUI mirus, 

jo žmonai ALDONAI, seseriai IRENAI ŠALČIUVIE
NEI su šeima, sūnui dr. ALGIRDUI, dukrai MARGA
RITAI MARCHERTIENEI ir ju šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Juozas * a!don3 Ruokiai 
Los Angeles, California 

Mielam mūsų klubo nariui 

A. f A. JONUI STASIUI mirus, 
GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Panevėžiečiu Klubas 

A. t A. URŠULEI KOSMONIENEI mirus, 
jos vyrui ROBERTUI, sūnui ROBERTUI ir dukrai 
ONAI PAULIKIENEI su šeimomis reiškia nuoširdžią 
užuojautą 

JAV LB Švietimo Taryoa 

Pranešame giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems, kad 1976 
m. sausio 14 dieną, 3 vai. ryto, mirė mūsų brangus vyras tė
vas, uošvis ir senelis 

A. * A. JONAS DOBR0VALSK1S 
Gyveno Milwaukee, Wisconsin. 

Gimė Lietuvoje, Mosėdyje 1911 metais balandžio 20 dieną. 

J Ameriką atvyko 1949 m. 

Giliame skausme liko žmona ir dukros su šeimomis, gimi
nės Lietuvoje. Kanadoje ir Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas Witkowiac koplyčioje 529 W. Mitchell 
Street, Milwaukee, Wisconsin. 

Laidotuvės jvyks šeštadienj, sausio 17 d. iŠ koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į gv. Gabrieliaus parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą- Po pamal
dų bus nulydėtas j Šv. Adalberto kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus pažįstamus šiose laidotuvėse 
dalyvauti. 

Žmona, dukros su šeimomis ir artimieji 

Mylimai mamai, uošvei ir močiutei Lietuvoje 
mirus, mielus 

IJalia, Edvardą, Raimundą, Tomą Lapus 
ir Joną ir Aldoną Kubilius 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia 
Tadas ir Irena 
Kristina, Alfe H* Paulius 
Bukaveckai 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

- T Ė V A S IR ŠONUS — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VYest 7 fsf St. Tai. fiRovehlll 6-2345-6 

U I O S. 50fh Ava., Cicerą T0wnhaH 8-2106-06 
AK&Tft ACTOMOBCULAMB STATYTI 

A. A. 

S E S U O M. PRISCILJLA 
CHEPUL1S 

(HELEN R. CHEPCLIS) 

MQaų mylima SeselS mirė Mo
tiniškame Name - Infirmary 1976 
m. sausio 14 d. 

Velione buvo duktė Juozapo ir 
AgnieSkos (Šimkus) Chepulių. 

T vienuolyną įstoj.r> iš šv. Kazi
miero parapijom. Worpester. Mass. 

Vienuolyne iferyveno 54 metus. 
Paliko nuliūdimo šv. Kazimiero 

Seseris, savo tSvelt Juozapą Phe-
;>ulj. sesutę Leocadia Klynn. brolĮ 
Vitty R. Chaplis ir brolienę bei 
jų šeimas, taipgi kitus gimines, 
mokinius ir pažįstamus. 

VelionS bus nulydėta } koply
čią penktadienį, 7:00 vai. vak. o 
laidotuves Jvyks šeštadienį, sausio 
17 d. 

Gedulingos pamaldos prasidės 
9:30 vai. ryta šv. Kazimiero Se
serų koplyčioj. 2601 W. Marąuette 
Road, Chicagroj. Po pamaldų bus 
nulydSta J šv. Kazimiero kapines. 

Prašome gimines. Seseles moki
nius ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse ir pasimelsti už a. a. 
Seseles sielą. 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 

Chepulis ir Flynn žeimos 

laidotuvių direkt. Stephen C. 
Lack tr Sūnūs, Tel. RE 7-1213. 

Laidotuvių Direktoriai 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIC: ED KOPLYČIOS 

MARŠOMS VJSTA 

REjrafcUe T-8600 REpabBc 7-8e0t 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 South California Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 Ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas YArth 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetovt| Laidotuvių Direktnrtą aaodadjo* Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S. UTLANICA a VE. TeL Tarta 744M 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) IR SONOS 
OT4 W. 23rt PLACE TeL Vlrginia 7467) 
MM W. tftb STREET TeL REpuhBc 7-1213 

Hlgbvay, Paiaa HUta, DL TeL r4-44II 

PETRAS BIELIŪNAS 

IMI t CAUFORVLA AVH. TaL LAfayetta M571 

POVILAS k RIDIKAS 

S. HALSTED STREET TeL TArti 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

SSld S. LTTTJAMCA A VE. TeL YArda 7-USS-38 

VASAITiS — BUTKUS 

1446 S. SOta AVF-, CICERO, LLL. TeL OLjmplc M0©S 
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6 DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. sausio mėn. 16 d. 

X Marijonų bendradarbių 
Marquet te Parko skyriaus susi
r inkimas Įvyks šį sekmadieni, 
sausio 18 d., 2 vai. parapijos 
salėje. Prašomi nariai būtinai 
dalyvauti , nes bus svarbių rei
kalų aptart i . 

X švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos motinų klubo susirin
k imas jvyks pirmadienj, sausio 

i X A. a. Jonas Jaškauskas 
i Dayton, Ohio. mirė sausio 14 d. 
1 ryte. Laidojamas šeštadieni, 
sausio 17 d., iš Šv. Kryžiaus 
bažnyčios. Jo apybraiža "Trys 
tarpsniai" buvo spausdinta 

\ "Drauge". 
X Alicija ir Vytautas Lapa-

tinskai buvo atvykę iš Seattle, 
. \Vashingtoi:o valstybės į Chica-
gą aplankyti savo giminių ir pa
žįstamų. Gerai praleidę šventes 
ir atostogas, vėl sugrįžo į Seat-
tfe. 

x Dainės Narutytės vado-
: vaujama taut. šokių grupė "Švy-
: t u rys" šoks šį šeštadienį Lip-
! niūno kuopos moksl. at-kų ruo
šiamam vakare. Taura Zaran-

19 d.. 8 v. v , mokyklos salėje. į ^ ^ m ^ ^ ^ s k a i t v s ^vo 
Programoje apie užkandžių ga- i p o e z i j o s 

X Svė. M. M. Gimimo parap. 
tretininkų susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį 2 v. p. p. parap. 
bažnyčioje. 

x Antanas Rauchas pakvies
tas V Liet. tautinių šokių šven-

minimą ir papuošimą kalbės 
D'Masti Caterers of Beverly 
Hills. Šešto skyriaus mokinių 
mamytės pavaišins kavute. 

X Stasė Semėnienė, "Draugo'" 
Moterų gyvenimo redaktorė, 
palydėjusi savo motiną Eleną 

Australijos Lietuvių R. katalikų federacija atšventė savo 25 metų sukaktį. Jubiliejinis atstovų suvažiavi
mas įvyko Lietuvių namuose, Melbourne, pr. metų gruodžio 28-31 dienomis. Čia matome suvažiavimo daly
vius. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

SUSITIKIMO PAMARY BELAUKIANT 
Dainavos ansamblis, švęsda- zlka yra liaudies, fanlastinių ir 

, mas trisdešimt metų gyvavimo modernesnių motyvų. Veikalą 
sukaktį, ruošia pas ta tymą, ku- jis taikė žmonėms, kurie netu-

\ ris kelia visų susidomėjimą, nes ; ri didesnio muzikinio pasiruoši-
tai bus naujo ansamblio vadovo mo. norėjo, kad visa būtų nuo-
muz. Aloyzo Jurgučio debiutas , taikinga ir paprasta. 

! Jeigu mes ansamblį pažinome, ' P a s t a t y m o režisorė akt . Z. 
kaip davusį daug gerų l iaudies. Visockier.ė pabrėžė, jog ji sten-

\ muzikiniais motyvais a taus tų j giasi, kad pastatymas pavyktų 
• spektaklių, tai šis spektaklis. : ir kad su veikalo kūrėjais ir 
! bus išskirtinis tuo. kad matysi - dailininku Jurg iu Daugvila kar-
i me neseniai ištrukusio iš ok.; tu pasiektų vieningo spektaklio. 
Lietuvos, čia jau gerai užsireko- į Dail. J . Daugvila paaiškino, 
mendavusio muz. Al. Jurguč io kad duos reatlistinį, bet kar tu 
didesnį darbą tiek paruošimo, 
tiek muzikine prasme. 

ir fantastinį pajūrio vaizdą. 
Iš visų pokalbių paaiškėjo, 

LEMONTO. UJL, 
LB APYLINKĖJ 

JAV LB Lemonto valdybos 
nariai posėdžiavo sausio 9 d. 
Daugiausia buvo kalbama apie 
Vasario 18 dienos minėjimą. Mi
nėjimas įvyks vasario 15 dieną. 

tės informacijos komisijos pir-
Lapienę į Floridą ir kiek paatos I m į n į n k u . Jis jau išsiuntinėjo vi-
togavusi, grįžo prie savo darbo. s į e m s šventėje registruotiems Pamaldos bus laikomos 2 v. p.p. 

X Antras Kaimas iš Chicagos tautinių šokių vienetams anke- ""—"—" ~ ~" 
buvo nuvykęs į Lemonto litua- tas . kurios informacija bus pa- X l 'ž tvirtą lietuvišką dien-
nistinę mokyklą ir ten sausio 10 naudota spaudai ir šventės leidi-; raštį pasisako skaitytojai, jį 
d. atliko įdomią bei juokingą niui. ! remdami. Po 5 dolerius aukojo: 
programą mokyklos mokiniams, ! X Prel. i. A. Kučingis, nuo-1 Antanas Masaitis. Delran, 
mokytojams i r tėvams. Per latinis "Draugo" rėmėjas Los Pauline Būdžius, Benvyn, 
programą žiūrovai buvo supa-! Angeles atsiuntė 27 dolerių au- i Pranas Urbutis, Cbicago, 

P. Nedas - Nedzinskas. Chi-
cago. 

Vita Venclauskas, Chicago. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Praėjusį trečiadienį Tauti- kad spektaklis bus kitoks, negu 
niuose namuose Chicagoje Dai- | l igi šiol y r a buvę kiti muziki-
navos ansamblio vadovybė su- i niai Dainavos pastatymai. Sten-
kvietė spaudos, televizijos ir ra- , giamasi, kad ne tik paskiri vei-
dijo žmones painformuoti, koks kėjai, bet ir choro nariai akty-
tas naujasis spektaklis bus ir viai dalyvautų scenoje. 

Valdybos pirm. A. Smilga, 
pastebėjo, kad visas pas ta ty-

Šv. Patr iko bažnyčioje, Lemon- sirmkimas, išklausęs pirmuun-: . . . , . . . . . . . , ' . . L '. .. ^ . T i ko iš jo galima tikėtis. Informa-te. Almėjimas bus tuojau po pa-! ko pranešimų, jį patvirtino Į ' 
maldų, 3 v., mokyklos patalpose. | klubą įstojo mokyt. Alicija Rū-
Programoj dalyvaus Emilija j gyte ir Juozas Tamulis. Susirin-
Pakštaitė su savo kanklių or- jk imas klubo pelną paskirstė 
kestru, dainuos Fausto Strolios Į t a ip : Lietuvių fondui — 10C 
vadamas studentų oktetas į 'Vai- dol., spaudai — 80 dol., Radijo 
va". Pasirodys ir Maironio litu-' programoms — Margučiui ir S. \ t , 
anistinės mokvklos mokiniai, i Barkus - po 50 dol , Lietuvia į <?»*• D- Bindokienės i r muz. j tai bus gau ta 12,000 dol., tačiau 
Lemonto LB valdyba ir Mairo- j televizijoj - 25 dol. ir Brazins- |Ą \ ***&**> muzikinis veikalas. | kitos lesos bus sutelktos ir tel 
nio Lituanistinė mokykla kvie- kams 25 dol. 

; cinį pokalbį pradėjo ansamblio 
vald. pirm. Aleksas Smilga, pa- j mas kainuos 16,000 dol., neskai-

| dėkodamas susirinkusiems ir t an t pasiruošimo išlaidų. Salė 
nuolatiniams ansamblio globė- ' kainuos 2,000 dol., orkest ras 
jams Irenai ir dr. Leonui Kriau- • 3,000 dol. Jeigu visi bilietai bus 
čeliūnams. Vasario 28-29 d. sta- išparduoti, kuo neabejojama, 

Teksto autorė rašytoja Danutė ' , kiamos įvairiais būdais, ieškoma 

čia visus dalyvauti. 

X Antanas Titenis. Chicago, 
UI. aukojo 7 dolerius. Dėkojame. 

X Loreta Stakienė, LB Cicero 
apylinkės valdybos narė, pa-

žindinti su pasaka, pasakėčia ir ką. Šiuo jis skelbiamas dienraš-1 
parodija. "Antro Kaimo" kolek- čio Garbės prenumeratorium. Už 
tyvą sudarė Algirdas Titus An- auką tariame malonų ačiū. 
tanait is , Vaigalė Kavaliūnaitė, į X Marija Titienė, gyv. Cleve-
J ū r a t ė Jakš ty tė . Eugenijus Bū- į land. Ohio, mokėdama "Drau-
tėnas , Juozas Aleksiūnas, Ro- i go" prenumeratą pridėjo 20 dol. 
m a s Stakauskas, Algis Jonušas.; auką savo a. a. vyro Petro at-
Pažymėtina, kad vertingas "Ant minimui spaudai paremti. Nuo-
ro Kaimo" spektaklis lituanisti- j širdžiai dėkojame. Dipl. teis. 
nei mokyklai buvo atliktas ne- ] p e t r a s Titas mirė 1975 m. gruo-1 kviesta vadovauti Spaudos va-
m o k a m a l už ką aktoriams prik- į džio 13 d. Clevelande. Ameriko- \ jui. kuris bus vykdomas sausio 
lauso didelė padėka. Mokiniams j e išgyveno 26 metus. • 18 ir 25 ir vasario 1 dienomis 
p rograma labai patiko. x Pažmonys Lfctuvo sodybo- Šv. Antano parapijos salėje nuo 

X Per "Margučio" radiją ; je įvyks šį sekmadienį nuo 2 v. j 11:30 iki 1:00 vai. p. p. Ten pa t 
šiandien bus perduotas pasikal- i po pietų. Bus galima klausytis j bus priimamas ir solidarumo 
bėjimas su LŽS cv pirmininku Rudžių Radijo forumo progra- '• mokestis. (pr.) 
kun. J. Vaišniu ir vykdomuoju. mos. gydytojo patarimų, žinių. Į 
vicepirm. J. Janušaičiu. Pirma- ' poezijos, dainų, kino programos. 
dienio laidoje pasikalbėjimas | rni 
bus tęsiamas su 
Būtėnu. Pasikalbėjimas lies 
LŽS cv veiklą, dr. P. Daužvar- ; c a g c i 

Bindokienė papasakojo apie vei-
Šiais metais dovanų išdalinta i kalo t u r in i Tai pasaka iš žvejų 

Lemonto apylinkėje jau dau- ,330 dol. Valdybos rinkimai pra-į g y v e n i m o . Veiksmas v y k s t a pa-
giau mėnuo vyksta spaudos v a - ė j o sklandžiai. Į valdybą išrink-1 m a r y ^loje s e n 0 v ė j e . I š jūros 
jus. Jis kaip ir praėjusiais m e - . t a : Juozas Laurynaitis, pirm., j ^ ę ^ ^ p a r s i v e ž a b e r n i u k ą , 
tais, ved. stud. R. Krono. I k i j u o z a s Vasiukevičius. sekr.. J a - į k u r i s i r o d o j u -e b u v o 
šiol sur inkta 419 dol. Vajus t ę - , n i n a Skama. ižd.. nariai: Marija | c t o r ^ 0 ;„ ^ „ ^ „ , „ ^ » * _ ^.-_. 
sis iki vasario mėnesio galo. Abromavičienė, Antanas Broke-

Manja . skendęs ir ten išaugintas jūrų 
ADromaviciene. a n u u i a s oro*e- , ^ B a n g p ū c i o . Sugrįžus pra-

Diskusijos sukosi apie artė- |Vičms ir Pranas Sideravičius. I ; s i d e d a į v a i r i o s m e i l ė s i s t o r i j o S ) 

X Lietuviu Tauragės klubo 

jančius apygardos rinkimus ir j parengimų komisiją išrinkta: 
apie Lemonto LB metinį susirin- Marcelė Mockaitienė. Monika 
kimą. Yra planai suruošti lite
ratūros vakarą Lemonto apylin
kėje. Jau dabar pradedame ruoš 
tis Bendruomenės baliui, kuris zas Jurkšaitis. 
įvyks lapkričio mėnesį. 

kurios visos baigiasi labai lai
mingai ir linksmai. 

Muz. Al. Ju rgu t i s pažymėjo, 

mecenatų, nes šiandien manyti, 
kad menas pa t s save gali išlai
kyti , y r a netikslu. 

Pas t a tyme dainuos solistai 
Momkienė, Liorentas, Paulaus
kaitė, Savrimas ir Radys. Baleto 
dalį a t l iks Violeta Karosaitė i r 
J. Puodžiūno baleto studijos mo
kiniai. 

Informacijos metu kilo įvairių 
klausimų. Susirinkusieji buvo 
pavaišinti jau 13 metų ansamb-

Agnė Katiliškytė 
Jonas Kaunas padarė prane-

Cicienė, Elena Leketa, Kuni
gunda Končienė, Viktoras Gu- i, ,„T -i"V • ~- — 
leckas. Petras Mockaitis ir J u o - ; k a d .7* t ° n g i n a l i ą j l j g y j a n č i ų I. ir L. Knauce-

muziką, nors joje bus pajusti liūnų. Kadangi tą dieną buvo A. 
liaudies dainų motyvai. P a t i mu- Rudžio, Lietuvių forumo vedėjo 
zika tėra 40 minučių, o veikalas i gimtadienis, t a i jam sugiedota 

Šimą apie rengiamą išleisti za-1 su dialoginiais teks ta i s tęsis I Ilgiausių metų. Savo žodyje inž. 
navykų monografiją. Prie isto- apie porą valandų. Muzikas sten- j A. Rudis pasidžiaugė lietuvių 

ŠAKIŲ KLUBAS IŠRINKO j rijos draugijos sudaryta mono-!gėsi, kad visa mažiau kainuotų,! darbais. Sklandžiai VL Būtėno 
NAUJA VALDYBA grafijos leidimo komisija, j o s ' todėl tepakvietė tik 18 a smenų : vesto informacinio susirinkimo 

Į pirmininkė yra istorikė mokyto- į orkestrą, tačiau visa t a ip išba- dalyviai išsiskirstė su viltimi, 
1976 m. sausio 12 d. Vyčių! ja Alicija Rūgytė, nariai: kun. ! lansuota, kad tokios o rkes t ro kad Dainavai pastatymas tik-

salėje įvyko gausus Šakių klubo' Jonas Duoba, mokytojai Juozas | sudėties pilnai pakaks. P a ' i mu- rai pavyks metinis narių susirinkimas } v \ k s , m e t i n i s s u s į r į n k į m a & i k u r ; ; p r a - , Tamulis ir Jonas Kaunas. Juo-1 

.. „,. ; _ T- . . . . ... . ! sausio 25 d., sekmad., 2 vai. po-j d ė .-0 p[rm Juozas Laurinaitis, zas Tarnui s padarė platesni pra-
' ^ i ^ a s a u s ^ T S P ^ B a l i o . P a k Š t 0 ^V*' 3 8 0 0 | j r . Sekr. Juozas Vasukevičius; nešimą apie monografijos'leidi-

M ''** . j S. California Ave. Prašoma tu- jpergįa j ė .susirinkimo protokolą,! mą, kad komisija darbą jau pra 
! n"' * '''"'"' J rėti nario knygutes. (pr.) į įcuris priimtas be pataisų. Buvo i dėjo, telkia lėšas ir renka istori

ni. džio fondą. Spaudos balių ir : atsiuntusi 10 dolerių auką, š. 
Julijono Būtėno akademiją. pradžioje vėl atsiuntė 10 dole-į 

X Banketas tautinių šokio rių. Nuoširdžiai dėkojame. |v. liaudies pasaka, režisuojama 
šventei paremti rengiamas kovo Ona Šeštokienė. Hunting- ž ^ m f u d a t f ė s bus pastatyta 

"Ramunė" A Liobvtės 3 pateikta olat; darbotvarkė. Su-!nę medžiagą. Jis kvietė visus 
klubo narius prisidėti: rašyti 
atsiminimus ir įvykius iš savo X Aukų po 5 dolerius atsiun-

sausio 18 d., 3 vai. p. p. J aun i - | t ė : 
mo centre. Atlieka Jaunimo cen- Jurgis Damas. Omaha. 

mėn. 27 d. 7 v. v. Beverly • ton Valley, Pa., sumokėjo pre-
Country Club. 8700 So. Wes- numeratos mokestį už dvejus 
t e rn Ave. Specialią banketui metus ir dar pridėjo auką. Ačiū. 11™ dramos studija. BUie.ai gau-; Pranas Bucnys, Hickory Hills, 
programą su daug artistų ruo- >< A. Gasis, Flint, Mich., pa- i narnii "Marginiuose ir vaidini- ,J,,,, 

šia aktorė Julija Ciiūnėlienė. : r ė m ė m ū s 4 spaudos darbus 7 m 0 d ) e n s* P r , e l e J i m o 

dol. auka. Ačiū 

X Jaunimo kongreso įspūdžiai 
Jaunųjų Ūkininkų Ratelių S-gos i r s ^ d r ė s kultūrinėje vakaro-

Visi laukiami. (pr.) 

X A. a. agr. \ l a d o Tiškaus, 

Suaugu
siems S3.00 ir vaikams iki 12 
metų $1.5. (pr.) 

Prof. Gen. Stasio Dirman-X 

Kl. Stravinskas. Chicago, 

gyvenimo patirties, tai bus za-1 
navykų ir drauge klubo istorija, j 

Susirinkimas pranešėjams 
gausiais plojimais pritarė. Po 
susirinkimo vyko nuotaikingos 

L. E. Graužinis. SantaMonica, vaišės, kurias paruošė klubo 
Kazimiei'as Griškus, Chicago,: narės. Ilgai pabendrauta prie 
Juozas Juška, VVinter Haven. vaišių stalo, visi linksmai nusi-

Nuoširdžiai dėkojame. 
Augustinas . , ~ .-.i^i,-». 11,1- Ras tauskas 

neiimas įvvks s. m. vasario 1 d. i . ^ 
T - , a. , , .v. . Euclid. Ohio. prie prenumeratos 
Jaunimo centre. Sv. Misiąs at-į .. "... „ . . 

vadovo, mirties paminėjimas š. n ė ^ k u r i J a u n i m o c e n t r o k a " *° m i r H e S ^ ^ ^ s u k a k t i e s m 

m. sausio mėn. 17 d. bus prade-1 v i n ė - i e C Į * " šiandien. 7:30 vai. 
t a s šventų Mišių auka 10 v a i . ! v a k " K o n ^ s o da lg i a i pasida- • — - ™ mokesčio pridėjo 7 dolerius. 

lins su vakarotojais kongresi-; našaus Jo Ekscelencija v T s k u - | A . . . p 

niais įspūdžiais ir parodys ap- j P 3 5 ' • BRIZG\ S 2 v. p. p. Tėvų į 
šnekamo iv\-kio skaidres ekrane.! Jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišių 

(p r ) | metu giedos solistas J. VAZNE-

teikę dalijosi dienos įspūdžiais. 
į. Kaunas 

LDK Birutės dr-jos ir LKVS-gos "Ramovė" Naujųjų 1976 metų sutikime: 
sol. Vida Vaitkutė ir akomp. muz. A. Jurgutis. N'uotr. Ged. Janulos 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir aka
demija, kuri įvyks Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 6424 S. 
Kedzie Ave. 12 valandą, šventų 
Mišių aukoje ir akademijoje 
kviečiami dalyvauti giminės, 
draugai ir kolegos agronomai. 

(pr.) 

X Dailininkas Jurgis Daugvi
la sukūrė originalias ir nuotai
k ingas dekoracijas "Dainavos" 
ansamblio statomam muziki-

x Aukų atsiuntė: 4 dol. — V. 
Feiferis; po 3 dol. — A. Juzai-

LIS. Prie vargonų muzikas Ma- | t i s - J - Kasperaitis, P. Pekarskas. 
X PENSILVEMiOS LIETU

VA bus pavaizduota nuotrauka, 
filmu, dokumentu ir gyvu žo
džiu sekmadienio popietėje, sau-
sio 18 d. 3:30 vai. p. p. Liet. do'mas"TėvoAlg7Ke^o~ sJT - - ! 

nigirdas MOTERAITIS 
Akademinė dalis įvyks 3 vai 

popiet Jaunimo centro patalpo 

Br. Pabarčius. VI. Kartanas; po 
12 dol. Šv Pranciškaus sese-
jrys, A. Kojelaitis, R. Šarauskaa, 

se. Po akademinės dalies bus ro- J" Danilevičius, R. Lukas, K. 

iŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE Juos globojo jų geri bičiuliai | 

Juškai iš AthoL Mass., apylin 

niam veikalui "Pamario Pasą- l r k t -

taut . namuose. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. Programoje: 
Vladas Būtėnas, kun. A. Kezys 

(pr.) 

pa
gamintas filmas iš velionies gy
venimo bei veiklos. Ramovėnai, 
velionies vadovautų organizaci-

nienė. St. Daučanskas, Alb. Sta
ras. 

X Albina Gedminienė, Es-

fca", kurio du spektakliai įvyks 
vasario 28 d., 8 vai. vak. (prem
je ra ) ir vasario 29 d. 3 v. po pie
tų Marijos Aukštesniosios Mo
kyklos salėje. (pr,) 

jų nariai ;r visuomenė maloniai j condido. Caiif., spaudos bendra-
X Chicagos Anglijos-Britani- kviečiami minėjime dalyvauti. \ darbe, mums atsiuntė informa-

jos Lietuvių klubo Užgavėnių Minėjimą rengia LKVS Ramo- cijų ir 10 dolerių auką. Labai 
banketas įvyksta 1976 m. vas., v ė s centro valdyba. 
14 d , 7:30 v. v. Jaunimo centro \ 
didžiojoje salėje. Meninę prog-' 

(pr.) aciu. 

panijoje ir tarpininkauja per
k a n t a r parduodant nekilnoja-

X Giedrė Mereckienė d i r b a , r a m a a t l l k " s o K P ™ ^ ™ * * Bič-
Gran t Dixon Real Estate kom- k i e n ^ - š o k i a m s ? r °s orkestras 

"Vytis", šalta-šilta vakarienė. 
Įėjimo auka $7.50. Norintieji 

mą tur tą Chicagos vakariniuose j b a n k e t e dalv-vauti prašomi biiie-
rri.-miesčiuose. TeL: 354-5400. ^ tus įsigyti iš anksto skambinant 

(pr.) j šiais telefonais: dienos m^tu 
Į LA 3-9084: vakarais 29*0108. 

Klubo valdvhsi 
(pr.) 

Downers Gro\e apyl. par-

' Jaunas mokslininkas nori 
Rusira.šinėti su buv. nariais gen. 
Vlasovo sąjūdžio ir kitų anti-ko-
munistinių grupių II-jo Pasau
linio karo metu. Jūsų vardas j duodama 2i.< akrai žemės su 
bu** laikomas paslapty, jei to I modernišku namu prie mažo 
pageidautumėt. Rašykite: Bill ' ežerėlio. Kaina $68.900. Gvidas, 
\ l ^vandr in i . 5175 W. 7th st . , brokeris tel. 852-9817. 

f I*-V*IHJU1, Ohio 44131 (sk.) | (sk.) 

— Lietuvių kjubo pietuose ir 
kultūriniuose parengimuose 
nuolat dalyvauja gyveną St. Pe-
tersburge. Fla^ kun. J. Gašlū
nas, buvęs St. Louis klebonas, 
kun. Tadas Degutis ir prel. Jo
nas Balkūnss. Lietuvių pranciš
konų provinciolas kun. Gailiušis. 

. . , , . . , _ , . «, vaikų su tėvais i jaukią parapi-sausio 4 d. taip pat pasirodė be- | . * , , ., ' J , . " .tT, . . 
. . . ! jos salę. I vaikus lietuviškai ir 

tuvių klube. J * v. * ,, . . , . , . , 
vokiškai kalbėjo kun. V. Šarka. 

— Rūta ir Arūnas UdriaijJis visiems atpasakojo Kris taus 
su savo dar mažais sūneliu ir Gimimo istoriją ir pravedė gie-

kių, atsikėlę St. Pe te rsburgan . 

VOKIETIJOJ 
— Lebenstedto l ie lu \ ia i su

rengė gražią lietuvišką eglutę. 
Vietos LB apyl. pirm. An t . Kai-
rvs su valdvba sukvietė daug 

dukrele dažnai lankosi Detroite 
p a s močiutę Vincentą Udrienę, 
dalyvauja kultūriniuose pobū
viuose, o savo darbovietėje Jack 
son, Mich.. garsina lietuvių var
dą. Rūta, ;š profesijos mokyto
ja, suruošė puikią meno dirbinių 
parodą Jacksone. 

— Emilija Kaziūnienė iš Chi
cagos atvyko keletai mėnesių 
pas seserį į Gulfport, Fla. 

dojimą. Visiems patiko lietuvių 
kalėdinės giesmės. Giedota ir 
keletas vokiškų, nes tos melodi
jos visiems gerai pažįs tamos. 
Julius Gucaitis labai vykusiai 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Gedimino pilies kalnas Vil

niuje rodo t a m tikrų griuvimo 
žymių. Ruošiamas kalno sutvir
tinimo projektas . 

Kazio Barausko 
B Draugo RIMTIES VALANDĖLES 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a kun Kazimieras Barauskas 

parašė kelia šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui Jo at
minimui kun P. Patlabos rupcstHu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua-

suvaidino Kalėdų senelį; kuris ^ V. B a g d a n a ^ laido-
jant velioni, saki. kad "jokio vaikus gausiai apdovanojo. 

PAS LATVIUS 
— A. i. Egli t is išspausdino 

"Colorado Springs Gazet te Te-
legraph" laikšraštyje sausio 5 

_ Kaminta ir IVtm* Moliai, d. laidoje laišką, kur iame iškelia 

Marijos aukšt. mokyklos Chicagoje tėvų klubo kon; 
gimu. kuris jvyks sausio 16 d. mokyklos salėje. Iš k. j d.: Richard Kanunski 

j francis Slalnik, Jooa Ditcžiman ir Oiarles Basao. 

skautų veikėjai, iš Worcester. 
Mass., Kalėdų atostogų metu 

i paren- j i a n kės i St. Petersburge, Fla. ir 
i dalyvavo vietos parengimuose. 

straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs'' 

Knygos išleidimas sutampa su jo 
70 m gimimo u- 45 m kunigystės 
sukaktimi 

Kaina $4 00 Gaunama "Drauee" 
•545 W. 68 St., Chlcaeo, m. 90629. 
(Persiuntimas 25 centai, ir TUinoia 
gyventojai prideda 20 centų rao-

padeda uz tikėjimą į bibirą siun | ^ea^iu) 
čianuems latviams ' . . „ . 

latvitj tikinčiųjų persekiojimus 
Latvijoj. Esą detentė nieko ne-1 
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