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Maskvos pyktis Egiptui 
— i§ Sadatas ir parlamentas sovietams tapo "reakcinių jėgų tribūna 

Maskva. — Sovietų žmių a- riaus vystymą ekonominėj ir Na ka i kaimą gr*žo feodalai, ku-
gentūra Tass davė platesnius šerio sukurto valstybės sekto- r e m s buvo grąžintos jų privi-
komentarus, pavadintus "Kas riaus siaurinimas — visa tai im- iegijos. Iš kalėjimų paleisti v.si 
slypi už antisovietinės kampani- periahstinėm monopolijom žada iki vieno ' Brolių musulmonų' 
jos Egipte"? Kai kurios mintys plačias galimybes susigrąžinti reakcinės fanatiškos organiza-
gali būti jdomios ir mū&ų skai- savo pozicijas Egipte ekonomi- cijes nar'ai, kurie 1C64 pasikėsi-
tytojams. koje, eksploatuoti šalies gamtos no prieš Naserį. Reikėtų prisi-

_ -* .. . , , , . . turtus ir jos žmones. Tačiau rei- minti, kad iki 1962 metų revo-
"Tam tikros jėgos atkaktai k i a a k a r t o a s a k y t i > k a d S a . ' įucijos ši organizacija turėjo E-

s tengaa pakirsti Sovietų Są- d a t Q — f e r i e n t * , ! , ^ j V aka- g'pte apie milijoną pri aučian-
jungos ir Egipto santykius^Šitų ^ U a u d ž i a i n e ^ a p s « p i e r . 0 ^ Są. Dabar juos su oficialais re-

mis tarp kisieliaus krantų". Ilginiais sluoksniais suartina ne-
"Ir anksčiau Egipte buvo, o apykan'a "ateistiniam kemuniz-

dabar ypač sustiprėjo jėges, sto- naB" ir Sovietu Sąjungai. 
jančios prieš bet kokius ryšius "Liaudies susirinkimas tapo 
ne tik su Sovietų Sąjur.ga, bet r - ^ ^ j ėgų tribūna kurios 

dagelio , | J SU ^ T ? 8 < * i a ; - T
i 3 t ^ s . s a n - akyviai stoja už ikirevoliucinio 

ivertmo to lo.il ^ ^ sa.imis.. Visų p.rma, Težjm0^ s u s i j U s i o „ Amerikos 
tai žmonės, kurie vienaT- ar ki- imperiaiizmu, atkūrimą Egipte, 
taip nukentėjo prie Naserio, vyk N e s e n i a i laikraštis "AI Gumhu-
dant Egipte pažangias prįemo- ^ l a i š k ų s k i - y j 3 išspausdi
nęs, — senoji aristokratija, feo- n o viono t o k , 0 p ? r ia m e ntaro — 
dalų viivūnės, Naserio lakais A b d o M u r a d o keliantį nuostabą 
eksproprijuotos stambios: cs bur- pasakymą- agrarinės reformos 
žuazijos atstovai, nacionalinės j s r a t y m a s — žemės ūkio nelai-

veiksmų išraiką buvo TSRS ir 
EAR Draugystės V bendradar
biavimo sutarties panaikinimas, 
karį vienašališimi Įvykdė Egip
tas. Sj nutarimą, kuris buvo pri
imtas prezidento A. "adato ini
ciatyva, 
spauda 
ką žingsn' į Sali nuo pažangių 
Egipto laimėjimų, atsitraukimą 
nuo Egipto revoliucijos lyderio 
Gamaiio Abdr-lio Nascii? politi
nio palikimo. 

įstatymas 
mė. 

"Naujasis Egipto vadovybės 
karsas Vakaruose buvo sutiktas buržuazijos parazituojanti da 
su nuoširdžiu pasitenkinimu ir 1-s, kurių laisves smarkiai apri-
tai nestebina. "Atvirų durų" po- bojo valstybinas sektorius ir pa- Atsakomybė už sutarties nu-
litika užsienio kapitalui ir viso- žangūs ekonominiai Naserio lai- traukimą tenka visų pirma da-
keriopas užsienio kapitalo ska- kų įstatymai, bartinei Egipto vadovybei, o ne 
tinimas, kursas privataus sekto- "Liberalizavimo politlkos dė- egiptiečių liaudžiai", sako Tass. 

Europos 
ir 9-ji simf mja 

Kas nužudė 
prezidentą Kennedį? 

WASHTNGTONAS. — Sen. Strasburgas. — Strasburge, pir
mininkaujant Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriui Gent-
scher, prasidėjo Europos Tarybai 
priklausančių aštuoniolikos Eu-|warreno Komisijai apie prezi-
ropos kraštų užsienio reikalų mi-! dento Kennedžio nužudymą. Se-
nistrų posėdžiai. Juose svarstomos; natorius turįs "labai karštų" 
Europos bendradarbiavimo prob- i įrodymų, ir jų atidengimas tu-

Gen. Eanes kandidatas 
į prezidentus 

LISABONA. — Portugalijos 

Kompromisas 
del bazes Tajuje 

BANGKOKAS. — Atrodo, 
kad rastas kompromisas dėl ba
zių, kuris galės būti priimtinas 
ir Tajui, ir Amerikai. Pati svar 
bioji Ramasun bazė galės būti 
perleista Tajui, bet joje kartu 
dirbs ir amerikiečiai. Iki šiol se 
kimo stotis buvo operuojama 
vienų amerikiečių, seka sovietų, 
kinų ir kitų Azijos kraštų kari
nę komunikaciją, radijo pas .-:_.• 
bėjimus. Joje dirba apie 1,000 
žmonių. Stotis kariniu atžvilgiu 
labai svarbi. 

Giscard atskrenda 
į Washingtoną 

WASHTNGTONAS. — Pran
cūzijos prezidentas Valery Gis
card d'Estaing šiandien Concor
de lėktuvu atskrenda j Washing-
toną ir Amerikoj pasiliks iettM 
dienas. Concorde Amerikos aero 
dromuose ne pirmą kartą. Pas
kutinį kartą buvo prieš dvejus 
metus, bet jam reguliariai skrai 
dyti j Ameriką vis dar buvo ir 
yra kliūčių. 
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CIA ir FBI ne viską 

iWarreno komisijai apie 

lemos. 
Strasburge buvo iškilmingai 

paminėta metinė Europos Diena. 
Jos tema šiais metais buvo: žmo
gaus teisės yra jūrų teisės. Iš-

Richard Schweiker (resp., Pa.) ; armijos štabo viršininkas gen 
sako, kad j is turi įrodymų, jog įAnton io Ramalho Eanes, remia-; Ryšįum s u šiaurinę Italiją ištikusiu dideliu žemės drebėjimu verta prisiminti kitą katastrofą, taip pat 

pasakė j m a s visų tr i jų didžiųjų antiko- Į rės Italijoj, kai 1963 spalio 9 Piave slėny hidroelektr inės užtvanka sugriuvo ir susitelkęs vanduo staiga 
' munistinių partijų, sutinka kan į užliejo ir nušlavė Longarone miestą. Nuotraukoje Lor. garone prieš katastrofą ir kas iš to miesto liko po to. 
didatuoti į prezidentus. Kalbėda 
masis su laikraštininkais, Eanes 
sakė, kad jis sieks tautos vieny
bės, mėgins įgyvendinti tikrą 

: demokratiją ir sugrąžinti kraš
te taiką ir ramybę. 

RAUPU 

S l i d i n a 
tr^a 

nu za lėti 

retų būti kai kam labai nemalo
nus. Warreno komisija buvo pa
skelbusi, kad Kennedį nušovė 
vienas Lee Harvey Oswald, nie
kas nėra įmaišytas. Nesakė se-

Fordas savo valstijoje 

kilmių metu iš įvairių Europos j natorius, kada ir kokiomis ap-
kraštų suvažiavę skautai, giedo- j linkybėmis jis ar kitas atidengs 
darni Džiaugsmo himną iš Bee-; tikruosius prezidento nužudymo 
thoveno devintosios simfonijos, kaltininkus. 
paleido penkis šimtus spalvotų 
balionų su Europos Tarybos em- BANGKOKAS. — Iš Ta jo į 
blema. Ta proga S.rasburge bu-: Ameriką bus perkelta dar apie 
vo atidaryta dokumentinė paro- 9,000 vietnamiečių pabėgėlių. 
da apfe šio miesto ir jame vei- Programa tęsis visą vasarą. 
kiančių institucijų reikšmę Euro-

• Roma. — Vatikanas paragino 
italus apsigalvoti prieš balsuo-

Su Hughes pinigais 
bus daug bedu 

LAS VEGAS. — Mirusio bili-
jonieriaus Howard Hughes "tes 
tamentų" jau atsirado ir dau
giau, todėl pradedama abejoti, 
ar ir pirmasis jų yra tikras. Jo 
buvęs bendradarbis Robert Tay-
lor teisme sakęs, kad Hughes 
negalėjęs rašyti testamento, nie 
kad to neminėjęs, o visa, kas 
Hughes vardu pasirodė, yra su
fabrikuota. 

Rašto ekspertai patvirtinę, 
kad pirmasis testamentas, rašy 

GRAND RAPIDS. — Praėju
sį šeštadienį prezidentas Fordas 

į lankė Michigano valstiją ir pra
šė balsuoti už jį. Pirminiai bal
savimai bus rytoj. Važinėjo spe 
cialiu traukiniu, sustodamas j 

SUĖMĖ DAR VIENA RUSU ŠNIPĄ 
Eanes praėjusiais metais lap

kričio mėnesį sugebėjo be krau
jo praliejimo suvaldyti komunis 
tų sukurstytus kai kuriuos ka
riuomenės dalinius ir išvengė 
gerai suplanuoto perversmo. 

Italai grįžta j namus 

UDINE. — Italai jau pra
deda grįžti į savo kaimelius 
ir nesugriautus namus. Oras 

ntą ir nerinkti ko-j paskutiniuoju metu taip pat pa 
munistų, praneša UPL Se rėJ°- I t*™** drebėjimo pa

liestas vietas buvo nusiųsti ir 
Berlynas. — Rytų Vokietijos ; vagonai, kad benamiai galėtų 

komunistų partijos suvažiavime i laikinai juose apsigyventi. Be 
buvo pranešta, kad Vakarų Vo-1 namų, apskaičiuojama liko dau- J lėj mirė 147 žmonės. Daugiau ar į imti 

TOKIJO — Japonų 

New York. —Amerikos žiny
ba, besirūpinanti tarptautine pa
žanga, įteikė Pasaulinei sveika
tingumo organizacijai Gen - | i 
du milijonus dolerių kovai :* rf 
raupų ligą, kurią dabar bend
romis visų kraštų pastangomis 
siekiama galudnai nugalėti. Da
bartiniu metu raupų liga sergan
čiųjų yra belikę tiktai Etiopijoje. 

Libane baisu 

BEIRUTAS. — Neišsipildė 
viltys pasiekti taiką. Paskutinės 
paros metu Libano naminiam policija riems" japonų ir sovietų santy-, 

suėmė sovietų korespondentą I kiams, ir pareikalavo suimtąjį i kare žuvo apie 160 žmonių, o su-
Aleksandrą Mačechiną, dirban-į paleisti. žeistų buvo 280. Buvo naudoja-
tį Novosti žinių agentūrai, bet! Japonijos ir sovietų santykiai m* ir sunkioji artilerija 
prak. tiškai renkantį žinias KGB , kaip tik negali pagerėti, svar-

Flint, Durand. Lansing. Battle į tinklui.Mačechinas vienam Mid-; biausia, kad sovietai griežtai at 
Creek, Kalamazoo ir Niles sto- i w a y lėktuvnešio jūrininkui buvo: sisako grąžinti keturias Kurilų 
tyse. Nežiūrint didelio lietaus, j p a s i ū i ę s , g a i įr davęs po 1,000 \ salas, o paskui grasina ir kito-; vyksta tarptautinė konferend-
žmonių visur rinkosi daug ir; d o l e r i ų ^ kiekvieną suteiktą | kiais būdais spaudžia japonus Į Ja aptarti Europos demokrati 

Strasburgas. — Europos Ta
rybos iniciatyva Strasburge 

jam buvo draugiški, sutiko šil- j ̂  Amerikos lėktuvnešio radaro, \ nepasirašyti draugiškumo sutar 
tai. Atskirai helikopteriu buvo į elektronikos įrengimų ir šifrų j ties su kinais, 
nuskridęs į Holland tulpių festi-1 informaciją. 

Mačechinas buvo suimtas Ike-
bukuro naktiniam klube, kai jis 
ten pasimaišė su amerikiečiu jū
rininku. Amerikietis nebuvo su
imtas. Dar nežinoma, a r tas ame 

SANTJAGO. — Nuo gripo Či- j rikietis ir bus padėjęs rusą su-

valį. kur buvo susirinkę 250,00. 
Šeštadienio kelionę užbaigė savo 
tėviškėje, Grand Rapids. Sekma 
dienį lankė kitas vietas. 

kietijos komunistų narių 
42,453. 

Chicaga. — Kitais metais pla-, 
nuojama pradėti statytį nafto
tiekį, kurig sujungtų iš Alaskos 
tekančią vamzdžiais naftą su 
Chicaga. Linija būtų l,5CO my
lių. 

Italų kalba R.omoje leidžiamas 
biuletenis 'El ta - Press", Nr. 

tas 1968. yra tikras, parašas, 2/1976. Turinvs: "Lietuvos Ka-
nėra padifūtas 

yra giau negu 100,000. Užmuštų skai. mažiau tos ligos, A-Victoria, 
čius žinomas 923, bet pasigen-Į buvo paliesti tarp 30 ir 40 pro-
dama dar kelių šimtų, ir jie gali centų visos Čilės 10 mil. gyven-
būti po griuvėsiais. Į tojų. 

Sovietų ambasados patarėjas 
Ivan Tsemonia sakė. kad suėmi
mas buvo "be pagrindo" ir įspė
jo, kad tai labai pakenks "ge-

Maskvos įspėjimas 
Amerikai 

MASKVA. — Sovietai įspėjo 
Ameriką negrasinti Kubai. Jie 
dėl savo "laisvės salos", Kubos, 
negali būti indiferentiški. įspė
jimą parašė oficialus organas į rikos brigada, 3.800 karių. Toji 

nių institucijų vystymosi eigą. 
Konferencijos darbotvarkėje ke
turi pagrindiniai klausimai — 
parlamentų funkcijos ir vyriau
sybių kontrolė, švietimo politika 
ir demokratija, socialinės komu
nikacijos priemonės, už parla
mento ribų veikiančios politinės 
jėgos. 

Stmttgart, V. Vokietija, — 
Garlstedt mieste, tarp Bremeno 
ir Bremerhaveno įsikurs Anse-

Atnaujinti Indijos-
Pakistano santykiai 

metų pykčio ir nesutikimų In
dija ir Pakistanas nutarė atnau 
jinti diplomatinius santykius ir 
pasikeisti ambasadoriais. Suta
rė pradėti ir oro bei geležinkelių 
fUMSiekiuią, 

talikų Bažnj-Čios Kronikos" Nr. 
19; Lietuvių laiškai Sacharovui; 
Tomo Venclovos prašymas leisti 
jam išvažiuoti iš Lietuvos; Val
stybės departamento raštas Va
sario l€-sics proga: Nacionali-

1SLAMABAD. - - P o ketverių m o u a u d i e s Fronto deklaraci
ja: Lietuvos Diplomatinės tar
nybos šefo nūn. St. Lozoraičio 
rastas Jungtinėms Tautoms: so
vietų kalinių solidarumo pareiš-

ir k t (E.) 
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Rockefelleris grįžo 

WHTTE PLAINS. N. Y. — Vi 
ceprezidentas Nelson Rockefel
leris grįžo aplankęs Italijos že
mės "drebėjimo sugriautas vie
tas ir Vakarų Vokietiją.. Grįžęs 

• tuoj buvo užklaustas, ką jis ma-

"Pravda". Rašoma, kad "Sovie
tų Sąjunga yra lojalus draugas 
ir sąjungininkas socialistinės 
respublikos", todėl Amerikos 
kampanija, jog Kubos kariuo
menė Angoloje reiškia ekspan
siją ir grasinimą nepriklauso
mom šalims, esanti prasimany
mas. Priešingai, Kuba, būdama 
"paslaugi" kitiems, trokštan
tiems laisvės, teisėtos vyriausy
bės kviečiama Angoloje padėjo 
atsispirti imperialistų kėslams. 

'Nieko nelegalaus šioje akcijoje 

brigada laikinai stovėjo netoli 
Čekoslovakijos sienos. 

"G. K." 1976.IV raSo. kad 
tautosakos sektoriuje yra su
rinkta daugiau kaip 400.000 
liaudies dainų. Tarp jų savaran
kiškų dainų, vadinamų tipų, yra 
daugiau kaip 10,000. (E.) 

KALENDORIUS 

saujos mašinos 

no apie Reagano laimėjimus. At 
sakė Rockefelleris. kad, n e ž i ū - ! ^ >pi™ Gegužės 17 Pasl 
rint laikinų laimėjimų, nominuo N f ° n e l e ^ l a U 8 « < * a k c 1 ^ Mindaugas. Gailė. 

: tas bus Fordas, jis rudenį ir la i - ' : n e D u v o - Gegužės 18: Jonas I pop. Juli-
rr>s prieš demokratų kandidatą, j Vakariečiai Maskvoj bando iš į ta, Erdvilas, Ryte. 

i Yra daug parinktų delegatų, ku : siaiškinti. kokiu tikslu buvo tas Saulė teka 5:30, leidžias 8:04. 
rie nėra užangažuoti nei už vie- straipsnis paskelbtas. Galimas 

' ną, nei už kitą prezidentinį kan-; dalykas, jog tai naujas planas 
'didatą, ir iš jų tik maža dalis ką nors pradėti Lotynų Ameri-
konvencijoj pasisakys už Reaga- koj. Straipsnio tonas, sakoma, 

tną, kai daugumas už Fordą- buvęs kietaa 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, ii 
ryto galimas lietus, vėjuota, vė
siau, apie 55 laipsniai 

http://lo.il


DRAUGAS. 1976 m. gegužės m. 17 d. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Balrimore, Md. 
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L. B. APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Balandžio 25 d. 2 va S. p. p . Lie
tuvių svetainės Klevo kambary 
įvyko metinis LB Baltimorės apy-
lin . • -inkimas. Jo tikslas ap
žvelgti Apylinkės v«Ū3ą ir rinkti 
puse" vardybos narių, kurių ka
dencija jau pasibaigė. 

• Viena iš svarbiausių susirinki
mo dalių buvo pranešimai. Apy
linkės pirmininkas Julius Šilgalis 
pranešė, ką valdyba per pasta
ruosius metus nuveikė. Iždinin
kas Vytautas Erįngis supažindino 
su apylinkė- pinigine būkle, kuri 
esanti nepapra-tai gera. Kasoje 
šiuo meru yra daugiau, kaip4,000 
dolerių, kurie, banke gulėdami, 
dar neša procentų. Atrodo, kad 
valdyba cla rb<ti ir moka sukaup
ti pinigą. O pinigui esant, galima 
ir kultūrinius reikalus paremti. 

Revizijos komisijos aktą skaitė 
Kazys Misiūnas (kiti komisijos na 
riai buvę <!r. Tallat-Kelpša ir Vy
tautas Mildažis). Komisija rado, 
kad visa apylinkės buhalterija 
bei piniginė atskaitomybė veda
ma labai tvarkingai ir kroupsciai. 
Darbštusis iždininkas Vytautas 
Eringrs vertas padėkos. 

Daugiausia diskusijų susilau
kė K. Mindaugo šeštadieninės 
mokyklos vedėjos Kristinos Ceso-
riiehės pranešimas. Ji nušvietė ga-

acfną mokyklos būklę ir dar 
liūdnesnę jos ateit]. Finansiniu 
atžvilgiu mokykla nesiskundžian
ti, bet mokinių skaičius kasmet 
gąsdinančiai mažėjąs ir moky
tojų surasti' kas kartą vis sunkiau. 
Ir tai visai suprantama, nes jau 
senokai baltimoriečiuose įsivyra
vo pažiūra, kad šeštadieninės 
mokyklos egzistencija esąs tik tė
vų, o ne visuomeninis reikalas. 
Tokia pažiūra prieš-keletą metų 
buvo neit viešai pareikšta apylin
kės susirinkime ir susilaukė pri
tarimo. Nesutikusieji liko mažu
moje. Rezultate, šeštadienio mo
kykla nėra tiek populiari kiek tu
rėtu būti. Tokius klausimus rim
tai pasvarstyti, padiskutuoti kaip 
tik reikėtų tokiuose, nors ir ne
gausiuose susirinkimuose. Bet ir 
Čia iš kalbėtojų reikalaujama 
kaip galima trumpiau kalbėti, kad 
susirinkimas greičiau pasibaigtų, 

kad mažiau būtų ir pačių kalbė
tojų. Žinoma, negerai, kai susi
rinkimai per daug išsitęsia, bet 
iaunimo lituanistinis švietimas 
argi iau t?ir> nesvarbus, kad tik 
paviršutiniškai pro tokias proble
mas prabėgtumėml 

Buvo ir daugiau pranešimų. 
Po jų lOneita prie valdybos rin
kimų. Šiemet kadenciją baise Vy
tautas Eringis. Aldona Marcin
kienė. Kęstutis Česonis ir Rasa Ra-
čiukaitienė. Pirmieji trys perrink
ti kita? kadencijai, o R. RaČiukai-
tienei nesutikus kandidatuoti, ios 
vietoie išrinktas Vytautas Milda
žis. Tokiu būdu, be naujai išrink
tųjų narių, čia paminėtų, val
dybos sąstate pasiliko ir tie valdy
bos nariai, kurių kadencija pasi
baigs kitais metais. Tai pirm. Tū
lius Šikalis, Jonas Gužauskas, Ele 
na Okienė ir Bir. Gintvarienė. 
Revizijos komisijon išrinkti, Ka
zys Misiūnas, dr. Talfat-Kelpša ir 
Jonas Kazlauskas. 

Susirinkimo pirmininku buvo 
Kazvs Misiūnas, o sekretore Sofi
ja Vičiulienė. 

A. Radžius 

Clevelamf, Ohio 
PAGERBTAS 

JĖZUITŲ ORDINO 
ATSTOVAS 

Gegužės 4 d. dr. Edmundo ir 
Mildos Lenkauskų rezidencijoje, 
Pepper Pike. apie 50 Clevelan-
do lietuvių buvo pagerbti Jė
zuitų generolo asistento kun. 
Johann Schasching, SJ, kurio 
jurisdikcijai priklauso ir lietu
vių jėzuitų vice-provincija A-
merikoje. Kun. J. Schasching. 
kilimo austras, reziduojąs nuo
latos Romoje, yra daug prisi
dėjęs, kad lietuviai jėzuitai gau
tų Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos administravi
mą. Ir šiame priėmime dalyvavo 
lietuviai daugiau ar mažiau pri
sidėję prie pastangų, kad nau
joji parapija gautų lietuvius jė
zuitus, kaip parapijos tvarky
tojus. 

Svečią susirinkusiems prista
t ė provinc. kun. G. Kijauskas, 
? J . pabrėždamas, kad svečias 
gerai pažįsta ne tik čia Ameri
kos lietuvių katalikų reikalus, 
bet iš įvairių šaltinių žino ir o-
kupuotos Lietuvos katalikų pa-

Caiiforaijos Lietuvių Radijo klubo vaidyba su aktorium Vitalių Žu
kausku. Sėdi iš kairės: Danutė Kask e. ;•"...• — programų tvarkytoja, V. 
2ukauskas, Onutė Macėnienė — ūkio rt-.-^lu vac.vė. Stovi iš k.: Pra
nas Gustas — ižd., Juozas Mitkus — c :r . Liudas Reivydas I-sis vi-
cepirm. ir Vladas Bakūnas — II-sis vicepirM. Tekstą Litos Žilevičiū
tės — sekretorės. Nuotr. L. Kanto 

E 'm 
Vysk. dr. 

LIETUVIU VYSKUPO 
n ui Deksniui 70 metu i.~.ž:r-s Ania i 

Europos lietuvių katalikų vys
kupas švenčia savo 70 metų am
žiaus sukaktj. 

Jis gimė 1906 gegužės 9 Rokiš
kio apskrityje, Juodupės valsčiuje, 
Butėniškio viensėdyje. Kunigu į-
šventintas 1931 Panevėžio vysku 
pijai. 1936-1940 studijavo Švei
carijoje Fribourgo universitete, 
gaudamas filosofijos daktaro 
laipsnį. Kadangi kaip tik tuo me 
tu, kai turėjo grįžti į savo vysku
piją, Lietuva užėmė komunistai, 
tai dr. Deksnys nuvyko į JAV-bes 
ir ten kunigavo iki 1969 metų, 
užsitarnaudamas prelato titulą. 
1969 birželio 15 įšventintas vys
kupu ir paskirtas tarnauti Euro
pos lietuviams. Tos pareigos pa-j 
reikalavo iš jo atsisakyti nuo 
daugelio savaime suprantamų 
dalykų. 

Būti vyskupu Europos lietu
viams tai reiškia gyventi be jo
kių užtikrintų pajamų. Iš savo 
ganomųjų, galima sakyti, negau- j 
na nieko, nieko negauna nė iš j 
Vatikano. Vienintelis išsilaiky-1 
mo ir veiklos materialinis šalti-<j 
nis yra aukos, didžiąja dalimi a-
teinančios iš įvairiausių šaltinių 
JAV-bėse. Tačiau kasdieniniai 
materialiniai sunkumai ir rūpes

čiai neatsiliepia negiamai i vys
kupo veiklą. Jis yra visada visur, 
kur reikalingas ir laukiamas, jis 
stiprina kiekvieną, su kuriuo ten
ka susitikti, jis yra tapęs visa 
visiems. 

70 metų amžiaus sukakties pro 
ga pateikiau vyskupui Deksniui 
keletą esminių klausimų. 

Klausimas: Kokia laikysena už 
sienio lietuviams geriausia da
bartinių įvykių Lietuvoje metu? 

Vysk. Deksn;JTS: Laisvame pa-
>aui". c- r.-.nenantys lietuviai jo-
;.u bSctn neprivalo pasilikti tik 
-;.;bc-::,a:-- <ada jų broliai ir se-

LIETUVIAI C A L I F O R H U - J 
talentinga sekėja R. Alseikaitė. 
Akompanuos pianistė R. Apei-
kytė. 

Šokiams gros lietuviams gerai 

IKONCERTAS - BALIUS 

Per eilę veiklos metų negausi, 
bet gerai organizuota L B San
ta Monicos — Vakarų L A apy
linkė politinėje ir kultūrinėje į pažįstama Latvalos kapela, 
veikloje atliko bendruomeniškai j Naujoji apylinkės valdyba, 
naudingų darbu. Vien praėjusios j kuriai šiais motais vadovauja 
kadencijos veikloje didesnėmis | A, Trasikis. turi gražių kultūri-
surnemis paremtas lietuvių jau- nės ir politinės veiklos planų, 
nimas ('jaunimo kongresui skir-! kurių įgyvendinimui ir bus ski
tą 300 dol.), LB krašto valdyba; riamas šio koncerto - baliaus 
f 300* dol.), lietuviška spauda j pelnas. 
(HM) do l ) . smulkesnės sumos' _,.,. , 
.», - . „ .. . , .. | Bilietus j parengimą rezervuo-
J f £ ,tieS

h
10gimaf8 P ^ . 0 8 ! ja ' G. MaiuSenė 393-8808, A. 

S v ^ W n T f ' , ^ ° S ? P Y ^ ' D a u k a n t a s 395-5630. H. Pas-kes valdybos pastangomis ame- , ... « ^ 0 , O D , . . * 
rikiecių spaudoje paskelbta dau- k e v i c m s 3 9 3 " 1 3 8 1 i r A" Tr^S1' 
gelis laiškų ir straipsniu. Dvejus 
metus apylinkės valdyboje dar
bavosi kartu su vyresniaisiais 
ir du universitetų studentai, ku
rių vienas, Arvydas Gricius, val
dybai pirmininkavo. 

Aišku, kad norint operuoti pi
niginiais resursais, reikia kaip 
nors juos sudaryti. Tuo reikalu 
buvo ruošiami pramoginiai ir 
kultūriniai parengimai. šiais 
metais toks parengimas įvyksta 
gegužės 22 d. koncerto - baliaus 
forma. Parengimas jvyk s Bay 
VVoman's klubo salėje, kur kon
certinę dalį atliks solistai — so
pranas L. Zaikionė ir baritonas 
H. Paškevičius. Jie dainuos kom
pozitorės G. Gudauskienės leng
vosios muzikos kūrinius, kūnu 
daugelis visai nauji. Tarp jų pir-
icakartą. bus atliktas premijuo
tas Tango 'Gyvenimas pagun
da" (žodžiai Ados Karvelytės). 
Scenos šokyje pasirodys jauna 

kis 641 - 4288. Pas santariečius 
visada smagu. J . Kj. 

dėtį. J is y ra perskaitęs visas 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikas. Namų šeimininkė Mil
da svečią pasveikino sklandžia 
vokiečių kalba. 

Ateitininkių s tud. choras Ne
rija, vadov. Ritai čyvaitei , pa
dainavo keletą lietuviškų dai
nų. Raimundas Kudukis per
skaitė ilgoką miesto mero R. J, 
Perk rezoliuciją, skelbiančią ge
gužės 4 d. kun. Johann Scha-
shing, SJ, diena. Juozas Stem-
pužis įteikė operetės Jū ra t ė ir 
Kastytis operos plokštelių albu
mą, Rytas Babickas — <3eve-
lando vyrų okte to plokštelę, o 
dr. Lenkauskas visų vardu ir 

Vysk. Arcanas i jok-- • 

sės veda žūtbūunę kovą Lietuvo
je už savo religinę ir kultūrinę 
laisvę. Kiekviena proga jie turėtų 
stengtis supažindinti savo gyve
namojo krašto Bažnyčios vadus, 
politikus, spaudą su tikrais fak
tais, kurie ter. vyksta. 

Klausimas: Ką turėtų daryti 
laisvojo pasaulio lietuviai, kad 
būtų išsaugotas ir sustiprintas 
lietuviškumas? 

leidžiamą spaudą: knygas ir laik
raščius. 

Klausimais: Kas darytina, kad 
laisvojo pasaulio lietuviai tiktų ir 
toliau ištikimi savo Bažnyčiai? 

Vysk. Deksnys: Religijos atžvil
giu indeferentizmas palietė ir 
mus, lietuvius. Materialistinė pa
saulėžiūra ir "prisitaikymo" — 
pasidavimo moraliniam nuosmu
kiui kryptis palietė ir Vakarų 
pasauli, kuriame mes gyvename. 
Ne vieną mūsų silpnavalį pa t rau- j 
kia ir pavilioja į religinį iadįfe- į 
rentizmą. Kada ateistinis komu- j 
nizmas mūsų tautai pastatė tik 
vieną pasirinkimą, būtent, — | 
prievartos keliu per ateistinį auk
lėjimą tautą subedievinti ir mo
raliai ją sužlugdyti, ištikimieji 
tautos vaikai Tėvynėje pasirink-
ko Kristaus paskelbtą kelią — 
"Kas ne su manimi, tas prieš 
mane. ir kas su manimi nekau-
pia, tas barsto" (Mt. 12,30). Vi
durio kelio nėra. Mes turėtume la 
biau pasketi jų pavyzdžiu — nesi-
šalinti nuo lietuvių Bendrijos ir 
savo religijos praktikavimo. U o -
biau sekti jų pavyzdžiu — nesi-
bei būti savo parapijų ir misijų 
parapiečiats, o ne "sveSais", jo
kiai lietuvių bendrijai nepriklau
sančiais. 

Klausimas: Kokie turėtų būt i 
laisvojo pasaulio lietuvių santy
kiai su gyvenamų kraštų žmo
nėmis? 

Vysk. Deksnys: Visų lietuvių, 
gyvenančių svetur, pirmoji parei 
ga — gerai atstovauti savo tau
tą. Visa etninė grupė, svetur gy
venanti, dažnai gauna pagyrimą 
ar pasmerkimą net dėl vieno jas 
nario gero ar blogo pasielgimo. 
Stengtis palaikyti gerus, draugiš
kus santykius su kaimynais, su 
vietinės bendruomenės ar vietos 
sielovados vadovais bei kunigais. 

| netapti visiškai izoliuotais nuo 
vietos žmonių reikalų ir rūpesčių. 
Reikale, kiek įmanoma, bendra
darbiauti ir padėti. 

Klausimas: Ką turėtumėte, a p 
skritai, šiuo metu pasakyti lietu-

| viams? 
Vysk. Deksnys: Laikykime tvir 

tai savo gretas. Nepasiduokime 
| kiršinami ir skaldomi vieni prieš 

kitus, ypač, savo organizacijose. 
Daugiau kreipkime dėmesio j mū
sų tautos dvasines vertybes, jas 
kiek galėdami puoselėkime ir pa
laikykime. Tik vieninga tauta ir 
stipri savo dvasinėmis, moralinė
mis bei kultūrinėmis vertybėmis 
yra pajėgi pakelti visokias aud
ras ir išlikti gyva ir kūrybinga. 

Vysk. dr. Antanas Deksnys sa
vo 70 metų sukakties diesną buvo 
pas Kaiserslauterno lietuvius. Iš
vakarėse, t y . gegužės 8 jis daly
vavo lietuvių šventėje Hombur-
ge, Saaro krašte, o gegužės 9, 
sekmadienį, buvo atžymėta jo 
šventė šalia esančiame Kaisers-
lauteme. 

Kun. Bronius Liubinas 
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Sav&fcsu Ŝ i.CC $I0.X — — 

! 
S 

• gu1a»rU> (bitM fatscueo 

3 8^0 — 12^0-
2 • AAmnistraoja dirt* s*» 
S diea oue 8^0 iki 4:30, šeštt-
1 (fieoiala auo 8:30 iki 12:00 

-_c2.1ra. 'itart..-..t.«:;<jn, iira.psiu^ S 
ac£*j=c. '-oš grą±j>» zs. * anka- § 
to susitars. Radaic:;* už sielb»» 
mq turini neatiaka p r i H m kai
nos pristUEfrMTiOB ga^us prusyiOĄ a 

riiniiiiiiuiMiiiimiiniini:niiiiiiiiiii«niniii)ini»iiniiiiiniiiiiitii iii!iit.ntnnii5 

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4156 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave^ Ocero 

K&adlen 1-1 vaL ir 6-8 v a i vak. 
išskyrua trečladieniua 

Seėtadieniaia 12 iki 4 vaL popiet 

DR. ANHA BALiUHAS 
2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija »-• moterų ligos 
C«iiiKkoio..%u3 Chirurgija 

6440 So. Pula»ki Koad (Crawford 
Medkal Baudinę;. TeL LU 5*446 
Priima ligoniua pagal suaitariiaa. 

Jei neateillepia, skambinti 3T4-Š004. 

m. VL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VEDAUS LIGOS 

M?.rqoette Med'cai Center 
6132 So. &.edzie Aveout 

VaL: plrmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:38 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vaL 

Pagal Busatarimą 
Ofiso teief. W 4 5-2670 

Rezid. teL WAlbroek 5-3048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2?33 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS Bt CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. pina., ketv. 1 iki 6 v. popiet 
Antrad., penktad. 1 - S, tr«<S. ir šeStad 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmf 

DR. EDMUND E. 01ARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
Tel GR 6-2400 

VaL pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penki. 
10 4; Seštod. 1*—S "ai. 

TeL RElnutoe 5-1811 
DR, rVALTER j . KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 West 59th Street 

VaL plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vaL popiet ir *-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vaL popiet, o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHJRURGB 
KCDIKJT; m VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BlTLDCiG 

7156 South Westera Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 239-2»lt 

Ofiso HE 4-1818; Rezid. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. i iki 7 v. p.p.. Tik susitarna 

Vysk. Deksnys: Burtis į lietu
vių tautines, kultūrines ir visuo-

Oia. teL 785-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA ER CaBIRCRGe 
Spedalybė — Nervų a 

Erooeine* Ligos 
CRAWFORD MEDICAL BUrJLDIKG 

6449 So. Fuiaoto Road 
Valandos pagai susitanma. 

Eezid. tel. — « 8-687S 
DR. W. M. EiSiR-EISlNAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GTNEKOLOGLNfi CHIRURGIJA 

8132 So. Kedzie Ave, WA 5-2€70 
Valandos pagal susitarimą. 1H ne-

IkO 2-0*Ol. 

TeL 778-6565 
DR. VIDAS J. NEM10KAS 

ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 
2464 West 71st Street 

Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T C D I O 
VIOLETA KAROSATrfi 

7051 So. VCaohtena^. teief. 778-87M 
Pritaikomi asiniai pagai gydytoju 

receptua. 
Didelis akiniu r«mu paairtttkima*. 
Vai.: pirm., antr., penki 10-5:10. 

Ketv. 1-8 v. v. Sefttad. 10-4 v. p. p 
Trečiadieniais uždar ia . 

Teief. — 282-44% 
DR, ROMAS PETKUS 

AKIŲ UGOS — CHIRirROHJA 
Ofisai: 

111 >" O. WABASH AVE. 
4Ž00 >TO. CENTRAL AVE, 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact tenae*" 
VaL pagal auMtarima. Uždaryta treA 

abOHevfA, skambinti: 

su visų dalyvių parašais repre- menines organizacijas ir jose ne-

Akt. Vitalis Žukauskas" K7 L. Radi 
jo klubo baliuje balandžio 24 d. sa
vo atliekamos programos metu. 

Nuotr. L. Kanto 

zentacinę Adomo Galdiko mo
nografiją, Kun. Kijauskas, įteik
damas visų susirinkusnijų 200 
dolerių auką, p ra šė j 
šių stipendijoms \iž 
Lietuvą. 

Aukštasis Jėzui tų ordino pa
reigūnas kun. J . Schaching, SJ, 
padėkojo už šią nelauktą staig
meną: dovanas, vaišes ir pinigi
nę auką. Jis lietuvius arčiau pa
žįstąs jau iš I I pas . karo metų, E 
kada jis, nacių paimtas iš nau
jokyno, su kariuomene traukė 
per Lietuvą. J i s ir šiandien su 
didele pagarba prisimena įvykį, 
kada Rietave, daliniui sustojus, 
jis užėjo į didingą romėnų sti
liaus Rietavo bažnyčią ir jam 
išeinant moter iškė j am davė 
duonos ir sviesto. 

Pažadėjo, kad grįžęs Romon, 
Bazilikoje a t la ikys Mišias Lie
tuvos intencija, o kitus pinigus 
persiųs misijoms, kad ir ten Mi
šių aukoje bū tų prisiminta Lie
tuva ir jos gyvento ja i 

Lenkauskai suruošė puikias 
vaisos — vakarienę, Kveiandie-
čiai, su garbingu svečiu ilgai da
linosi įspūdžiais i r palietė daug 

pasilikti tik pasyviais nariais, bet 
dirbti pagal savo sugebėjimus. 
Savo nario mokesčiu, laiku sumo-

y i - ketų, a r kitokia rinkliava remti 
kenčiančią lietuvių organizacijų darbus. Pa

dėti išlaikyti lietuviškas mokyk
las ir, kiek galima, remti lietuvių 

— Popiežius Paulius VI at
kreipė tikinčiųjų dėmesį į Libane 
po trumpų paliaubų vėl susidarru- j 
sią tragišką ir pavojingą padėtį, j 
išreikšdamas savo susirūpinimą 
dėl krašte plintančio konflikto. 
Paulius VI paragino kariaujan
čias puses atsisakyti nuo jė
gos vartojimo ir sudaryti naujas 
paliaubas. 
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TeL — BE S-5893 

Dft. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUPvGAS 

Specialybė Aki«j Ligos 
S907 West 103r i Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES TR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-3880; rez. 448-5548 

Ofiso teief. PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEYICIUS 

i o K a A 
V A I K Ų L I G O S 
26.i6 We*t 63rr] *~r«>t 

POEMS \X ANTED 
&d.. antrad., kemrtad. Ir penkt 
IX IM S vaL ir nuo 5 Ui 8 vai. 
M M nuo 1 lfcl 4 vaL 

THE ILLir'GiS SOCIETY 0F P0ETS 

= dressec -tamDad enveioDe 

i 
ILLINOIS SOCIETY 0F P0ETS 

55 E. VVashington St., Suite 201 
Chicago, Illinois 60602 
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FRANK'S TV cmd RADIO. INC 
824C SO OALSTia) STBEFT H L — GA 5-7251 
RADUC H- šTKžSC APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

idonuu teran iš dabartinio pa- OIDELTS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSTŲ TELEVEĮJŲ APARATŲ 
aanMft ir • n t P i f o n V R <W>AI,vOTCX» TKT.KVT7TJOP *P AHA TAI 
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Of«. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

TeL 489-4441 — 561-4605 
DU K. A, V. JUČAS 
D E P J V L A T O L O G T J A — 

CHIRURGIJA 
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Nutautinimui ir rusinimui 

PABALTIECIAI ENERGINGAI PRIEŠINASI 
Žinomas latvių politikas Bru- mažiau kaip 88,000 latvių, ta

no Kalninš Vakarų Vokietijoje čiau ten nėra nė vienos latviškos 
leidžiamame metraštyje "Aota mokyklos. Iš minėto skaičiaus 
Baltiea" (XV t., 133 - 139 pusi.) pusė latvių (48.1 proc.) jau yra 
paskelbė studijinį, gerai doku- rusifikuoti ir savo šeimose kalba 
mentuotą rašinį '"Sovietų tauti- rusiškai. Panašiai yra ir su Rūši
nė politika Pabaltijo kraštuose", joje, Ukrainoje ir kitur gyvenan-
Surinkti fak:ai, mintys ir rašinio čiais lietuviais ir estais. Tuo tar-
išvados įdomios ir mums lietu- pu šiuose kraštuose gyvenantieji 
viams, nes pateikta medžiaga y- rusai turi savo mokyklas ir kitas 
ra ne tiktai objektyvi, bet vieno- tautinio išlaikymo priemones, 
dai liečia latvius, estus ir lietu- * % 
vius. Bruno Kalninš toliau nurodo, 

Pirmiausia autorius nurodo, kad nežiūrint neatlaidaus rusini-
kad 1970 m. gyventojų surašy- mo, lietuviai, latviai ir estai pa-
mo duomenimis Sovietų Sąjun- vyzdingai laikosi. Geriausia šio-
goje buvo 112 milijonų, arba 47 j e srityje reiškiasi lietuviai. Gy-
proc., nerusų 'tautybės gyvento- ventojų surašymo metu 99,5 
jų. Iš šio skaičiaus pabaltiečiai proc. lietuvių nurodę, kad jų 
— lietuviai, latviai ir estai suda- šnekamoji kalba yra gimtoji kai
rė 6,9 milijonus, arba 2,9 proc ba ir tik 0,5 proc. lietuvių na-
Tačiau, pastebi str. autorius, pa- mie šneką ne lietuvių, bet kuria 
baltiečių reikšmė Sovietuose, tu- kita kalba. Estijoje estiškai kal-
rint galvoje aukštesnį jų kultūri- bančių estų procentas siekiąs 
nį lygį ir ekonominį gyvenimą, 99,2, Latvijoje — 98,8 proc 
yra žymiai didesnė, kaip jų ma- 54,8 proc. Latvijos latvių nemo-
žas procentas. ka rusiškai. Lietuvoje šis pro-

* ceratas siekia 64,1 proc, o Esti-
Bruno Kalninš toliau iškelia joje net 71 proc 

įvairias rusifikacijos priemones, Autorius toliau aiškina, kad 
kurios mums gerai žinomos, > ir II pasaulinio karo metu ir poka-
čia jis kaip ir nieko nauja ne- rio metais Lietuva, Latvija ir 
beatranda. Įdomesni yra tiktai Estija neteko savo inteligentijos 
kai kurie skaičiai. Taip jis, rem- ir turėjo ją iš nauja atkurti, nes 
damasis pačių Sovietų paskelbta didžioji jos dalis buvo sunaikin-
gyventojų surašymo medžiaga, ta Rusijoje ar pasitraukė į Vaka-
nustato, kad per paskutinius 30 rus. Tačiau pokario metais susi-
pokario gyvenimo metų į Latviją dariusi šių trijų tautų tautinė in-
privažiavo pusė milijono rusų. teligentija yra iš esmės tautiškai 
Turint galvoje ankstesnius ru- tvirta ir priešrusiška. I šiuos 
sus kolonistus, 1970 m. rusų kraštus atkelti valdininkais ar 
skaičius Latvijoje siekė 704,000. kitu būdu įvažiavę rusai vis dar 
Prie jų reikia dar pridėti 101,000 nesijaučia tikraisiais krašto šei-
atkeltų gudų ir ukrainiečių. Šios mininkais ar vietiniais gyvento-
dvi tautinės grupės esančios la-

KYŠIAI IR PAPIRKIMAI 
.Dedamos pastangos kyšių davimą ir ėmimą sustabdyti 

p. GAUČYS 

bai smarkiai rusifikuotos, savo 
tarpe kalbasi dažniausia rusiškai 

jais. 
Pabaltiečių tautinės formos 

vis dar reiškiasi religijoje, jų 
ir todėl praktiškai reikia jas^ prie m o k s l e 5 m e n e t e a t r e > d a ' i l ė i e j 
rusų kolonistų skaičiaus priskirti 

Latvijos miestuose dabar gy
vena 783.000 rusų ir kitų ne lat
vių tautybės žmonių ir tiktai 
693.000 latvių. Sostinėje Rygoje 
ne latvių gyventojų skaičius pa
siekęs 58 procentus. Tačiau" Lat
vijos kaimas žymia dalimi lat-

73 procentai latvių. 
Mažytė Estija rusų koloniza-

viškaį 

muzikos, dainos, švietimo ir ki 
tose srityse. Tautinis judėjimas 
ypač stiprus jaunimo tarpe — 
— žmonėse, kurie gimė ar už
augo pokario metais, taigi jau so
vietinėje sistemoje. Kaip tvirto 
laikymosi pavyzdį, autorius nu
rodo Lietuvos jaunimą. 

* 

Darydamas išvadas, Bruno 
ci]os kie* mažiau paliesta ir 1970 j ^ ^ „ f ca fc , kad nors rusi
ni, estai dar sudarė 68 procen- f i k a d j a e s a m i i r l a b a i ^ fc, 
tus visų gyventojų. Geriausia iš- ^ ^ i e fcj^ l a t v i ų i r ^ 
silaike Lietuva. Surašymo metu t a u m g ^ s u n a i k i n imą kol 
čia priskaičiuota 80,1 proc. he- k a s d a r n e t e n k a . 
tuvių, taigi tik trim procen
tais mažiau, kaip nepriklausomy- Didžiausias pavojus esąs lat-
bės metais. Kaip žinome, karo viams. Labai galimas dalykas, 
metu Lietuva neteko beveik vi- kad ateinančio Sovietų Sąjungos 
sos skaitlingos žydų tautybės gy- gyventojų surašymo metu, kuris 
ventojų, o taip pat ir vokiečių įvyks 1980 metais, Latvijoje iat-
(Klaipėdos kraštą įskatant). Jų vių jau būsią mažiau, kaip rusų, 
pozicijas, kaip žinome, užėmė ru- Vis dėlto ir tada Latvijos kai
šai, muose būsianti latvių dauguma. 

* Be Latvijos kolonizacijos rusais 
Rusifikacijos priemonės Latvi- čia veikia ir kita latviams^ labai 

joje, Estijoje ir Lietuvoje beveik nemaloni aplinkybė: mažas jų 
identiškos: rusų kalbos prievarti- tautos gyventojų metinis prie

auglis. Lietuvių natūralus gy
ventojų prieauglis esąs beveik tris 
kartus didesnis, kaip latvių. 

Bruno Kalninš, mokslišku bū-

nis brukimas, rusinimas per mo
kyklas, įstaigas, per pramonės 
kūrimą, darbovietes, organiza
cijas, jų susirinkimus, per spau
dą, televiziją, radiją, įvairius du išnagrinėjęs tautybių statisti-
ruošiamus kursus, išvykas, etc nius duomenis bei santykinius 

Rusinimui tarnauja ir kariuo- skaičius, prieina išvados, kad ru-
menė. Lietuvoje, Latvijoj ir Esti- sai Pabaltijo kraštuose kol kas 
joje rusai nuolat laiko apie 150,- dar nesą giliau įleidę savo šaknų 
000 karių (PRIBOVO). Nemaža ir kad jie čia vis dar svetimtau-
karininkų dalis yra čia įkurdinę čiai. Kartu jis iškelia ir puikų 
savo šeimas. Tuo tarpu pabal- trijų pavergtų tautų gyventojų 
tiečiai vyrai karinei tarnybai iš- laikymąsi, tačiau neslepia nuo-
vežami į Rusijos sritis, nes nuo monės, kad estams, ^ lietuviams 
1950 metų Sovietuose nebėra bet ir ypatingai latviams jų tautų ru-
kurių tautinių dalinių. sinimo pavojus esąs labai didelis. 

Šiuo metu Rusijoje gyvena ne- bJnr. 

Spaudoje ir gyvenime 

SOVIETŲ DARBO STOVYKLOS LATVIJOJE 

Pastaruoju metu šio krašto ir 
užsienio spaudoje mirga žinios 
apie stambių amerikiečių bendro
vių kyšius kai kuriems Europos, 
Azijos ir Pietų Amerikos valsty-

l bių ministeriams, generolams ar 
' šiaip įtakingiems valdžios atsto
vams, norint įsiūlyti pirkti jų ga
minius ar gauti palankesnes są-

j lygas jų ten varomam bizniui. 
! Kadangi tie kyšiai ir papirkinė

jimai siekia daugelį milijonų do
lerių ir buvo daromi respubliko
niškos administracijos valdymo 
metu, kongresas pradėjo tyrinėti 
kyšius davusių bendrovių bylas 
ir išryškėjusius faktus viešai 
skelbti. Tai sukėlė didelį pasipik
tinimą Olandijoje, Italijoje ir Ja
ponijoje Tuo tarpu Pietų Ameri
koje ir Vidurio Rytuose buvo ste
bimasi dėl tokių menkų reikalų 
keliamo triukšmo. 

Papirkinėjimus praktikavusios 
bendrovės, kaip pvz. Lockhead, 
Exxon. Gulf ir Mobil Oil, teisi
nosi tuo, kad be kyšių jos ne
galinčios sėkmingai operuoti vi
soje eilėje užsienio valstybių. Do
ros ir gero krašto vardo saugo
tojai tokį pasiteisinimą atmeta, 
tvirtindami, kad ir biznis turi 
laikytis doros principų ir nekom
promituoti savo krašto. 

įvairūs papročiai 
Pažiūrėkime kokie yra kai ku

riose užsienio valstybėse biznio 
srityje įsigalėję papročiai. Dau
giausia kyšiai praktikuojami ara
bų šalyse (bakšiš). Ten kyšis už 

Laikraštis "Latvija*' pranešė, 
kad okup. Latvijoje yra 12 dar
bo stovyklų. Tos žinios buvo per
imtos iš rusų emigrantų laikraš
čio Paryžiuje. Neseniai kitas ru
sų emigrantų laikraštis Paryžiu
je — Russkaja Misi j — paskel
bė gautas iš pogrindžio leidinio 
žinias apie darbo stovyklas Lat
vijoje. Pasirodo, vien Rygoje yra 
keturios darbo stovyklos. Be to, 
centriniame kalėjime galima su
talpinti 5000 kalinių. 

Darbo perauklėjimo valdyba 
su ilgu pavadinimu sutrumpinta 
raidėmis UITU MVD LSSR yra 
Rygoje, Rainio bulvare 6. Jos vir
šininku yra rusas pulkininkas 
Karpač. Skelbiamas ir stovyklų 
tikslus sąrašas. 

Stovykla ITTJ Nr. 1 — yra 
Mintaujoje, pašto dėžutė OC78-
1. Viršininkas Geljšer. Tai griež
to režimo stovykla. 

ITU N r. 2 — Yra Valmiero-
je, pašto dėžutė OC78-2. Reži-

patamavimą yra visur priimtas 
dalykas, apimąs viską, prade
dant mažiausia paslauga ir bai
giant daug milijoninio sandėrio 
pasirašymu. Tuo būdu komisas 
už stambius kontraktus yra visuo 
tiniai priimtas biznio darymo bū
das, nepaisant ar gauti pinigai 
eina vietos tarpininkui ar val
džios atstovui. Naftos pardavimo 
sulaikymo metu arabų atstovai 
Libane iš Vakarų pirkėjų imda
vo nuo 10 iki 16 centų už sta
tinę, kas sudarė milžinišką ko
misą, žinant, kad pardavimai 
siekdavo milijonus statinių. Kiti 
tarpininkai, kurie pratęsia ame
rikiečiams ir kitiems vakarie
čiams naftos sutarčių vykdymą, 
irgi ima iš jų stambius komisus. 

Kai kuriais atvejais Vid. Rytų 
vyriausybės mėgino tokią prakti
ką išveisti. Iranas norėjo panai
kinti komisą už ginklų užpirki
mus. Tačiau nors tos šalys tie
siogiai derasi su JAV bendrovėm, 
jų atstovai vis vien sugeba paim
ti kyšį. Kaip patys amerikiečiai 
pažymi, nepatepus negalima va
žiuoti. Taivvane, Pietų Korėjoje, 
Tailande, Filipinuose, o ypač 

nio išlaidos, jie turi būti užmas
kuoti pardavimo sandėriuose. 
Amerikiečių bendrovės ten nau
dojasi vietos agentais ar partne
riais. Azijiečių ir europiečių fir
mos garsėja kaip labai gabios su
rasti gražiausių būdų japonų val
džios atstovams ar agentams 
įteikti kyšius besivaržant dėl ko
kio užsakymo ar pardavimo. Eu
ropoje padėtis skirtinga. Vakarų 
ir šiaurės Europoje piniginiai 
kyšiai retai teduodami. Ten pa
pirkimai dažniausia praktikuoja
mi brangių dovanų pavidalu ar 
kitokiu palankumu. Italijoje 
smulkūs kyšiai žemesniems val
dininkams, norint iš jų ką gau
ti, yra įprastas dalykas. 

Naftos ir Lockheed bendro
vių didelės sumos, išmokėtos ita
lų politikams, sukėlė didelį at
garsį. Nors dėl to skandalo dar 
niekas nėra teisiamas, bet jis iš
ryškino amerikiečių finansavimą 
Italijos kaikurių politinių partijų 
rinkimų ir spaudos. Anglijoje už
sienio bendrovės nesikiša į jos 
politiką. Ten dovanos leidžia
mos, tačiau valstybė iš tų sumų 
atskaito aukštus mokesčius. Pa
našiai yra ir Prancūzijoje, kur 

Didžiosios Britanijos princas Charles, sosto įpėdinis (dešinėje), apsiren
gęs jūreivio uniforma, lankosi viename anglų kreiseryje ir sveikina jū
rininkus. 

Indonezijoje be kyšio nepadarysi!^ t o k i ų s u m ų n u s l ė P i m * s m a r -
biznio. Pietryčių Azijoje dovanos, 
pradedant foto aparatais ir bai
giant automobiliais, yra įprastas 
dalykas, norint sau palenkti val
dininkus. Japonijoje, kur, sako
ma, politinio pobūdžio dovanos 
ir kyšiai yra neišvengiamos biz-

mas stovykloje pa griežtintas, ka- lyje, režimas bendras, kaliniai 
liniai dirba medžio apdirbimo 
įmonėje. 

ITU Nr. 3 — yra Daugavpi-
lyje, p.d. OC7S-3. Tai griežto re
žimo stovykla, kaliniai dirba me
chanizuotose dirbtuvėse. 

m j Nr. 4 — yra Mintaujoje, 
p.d. 78-4. Tai sustiprinto režimo 
stovykla, viršininku yra Aranaš-
vili. Kaliniai dirba avalynės įmo
nėje. 

ITU Nr. 5 — yra Rygoje, Ma
ža Matisa gatvėje, prie centrinio 
kalėjimo. Kaliniai dirba medžio 
apdirbimo ir baldų pramonėje. 

ITU Nr. 6 — yra Rygoje, II-
guciema. Tai moterų stovykla, 
kalinės dirba bendro režimo siu
vyklose. Viršininkas — Agamov. 

ITU Nr. 7 — Rygoje, Škiro-
tava. Kaliniai dirba prie staty
bų. Ši stovykls pateko į filmą, ku
rį Tbdė Vakarų Europos valsty
bių televizijoje. 

ITU Nr. 8 — Rygoje, antrojo 
Rygos kalėjimo patalpose. Kali
niai dirba siuvyklose, režimas 
griežtas, viršininku yra papulki
ninkis KuzmirL 

ITU Nr. 9 — yra Daugavpi-

dirba prie statybos darbų 
ITU Nr. 10 — yra Liepoju-

je, p.d. OC78-10. Tai moterų 
stovykla su pastiprintu režimu. 
Kalinės dirba siuvyklose. 

ITU Nr. II — yra Cėsis. Tai 
jaunimo pataisos darbo kolonija, 
kur laikomi jaunuoliai iki 18 
metų amžiaus. Jie dirba račių ir 
stalių dirbtuvėse. Sukakus 18 me
tų amžiui, juos perkelia į bendras 
stovyklas. 

ITU Nr. 12. — yra Pitalovoje, 
prie Kupravos stoties. Kaliniai 
dirba prie drenažo vamzdžių kom 
binato statybos. Tai vienintelė 
stovykla už miesto ribų. Oku-
puot. Latvijos vien sostinė Ryga 
"apdovanota'" keturiomis darbo 
stovyklomis. Šiose stovyklose lai
komi kaliniai už padarytus nu
sižengimus. Politinius kalinius iš
siunčia iš Latvijos į Mordovijos 
sritį, į Potmos stoties rajoną. 

Recidivistus, nuteistus ilgiems 
metams, siunčia į specialias dar
bo stovyklas, į Gudiją, Glubovs-
kają stotį ir į Petrozavodsko ra
joną. Karelų — suomių autono
minę respubliką. (t) 

kiai baudžiama. 
įsigalėjęs kyšininkavimas 

Amerikiečiai, šitų dalykų žino
vai, pažymi, kad norint išveisti 
plačiai paplitusį kyšininkavimą, 
valdžiai reikėtų visos armijos ins
pektorių. To nepaisant, ketinama 

mą tarp mažų kyšių, norint pa
greitinti formalumų atlikimą, ir 
didelių papirkinėjimų, galinčių 
įtakoti valstybės politikos kryp
tį-

Priemonės ir nemalonumai 
Pasklidus žinioms apie kyšius, 

atitinkamų kraštų vyriausybės 
smarkiai reagavo. Bolivija pa
skelbė, kad Gulf bendrovės vie
tos atstovas bus traukiamas teis
man už 400.000 dol. kyšio da
vimą. Hondūras pareiškė trauk
siąs atsakomybėn vienos užsienio 
bendrovės padalinį, o Kosta Ri
ka apkaltino amerikiečių bananų 
bendrovę sąmokslu prieš bana-

! nus eksportuojančias šalis ir pa 

jus jų pinigus. Tačiau biznio pa
saulyje labai abejojama, kad bū
tų įmanoma, nors ir griežčiausio
mis priemonėmis kyšių davimą 
ir papirkimus sustabdyti. Mat, 
sakoma, kad įstatymais negalima 
įgyvendinti dorovės, ar šio kraš
to dorovės principus perkelti i 
Hong Kongą ar į Boliviją. 

tam reikalui paruošti specialų! f d ė j o , g j į f s s a m^ t f d > T O ą ' 
įstatymą. Toks įstatymas ameri- į c ^ ^ ^ ^ e s ? l a ^ 
kiečių bendrovėms, darančioms\ ._... ' ' ,: 
biznį su užsieniais, bū.ų naudin
gas, nes jos galėtų teisintis joms 
gresiančiomis didelėmis bausmė
mis už kyšių davimą. 

Per apklausinėjimus senate, 
Gulf bendrovės pirmininkas pa
reiškė, kad P. Korėjos politikai 
išvystė didelį spaudimą bendro
vei duoti stambią sumą, jai at
sisakius, jos ten turima 300 mil. 
dol. vertės naftos refinerija bū
sianti uždaryta. Taip grasoma, 
Gulf bendrovė davė P. Korėjos 
demokratinei (valdančiai) par
tijai 4 mil. dolerių. Su jų pa
galba per 1971 m. rinkimus ši 
partija laimėjo 51 proc visų bal
sų. Ekonomistas R. Mulleris sa
vo studijoje apie tarptautines 
bendroves pažymi, kad kyšių ir 
dovanų sistema pažeidė pasaulio 
ūkinį stabilumą ir suardė rinkos 

GLOBALINĖS ATMOSFEROS 
UŽTERŠIMAS DIDfcJA 

Visiems žinoma, kad globali
nės atmosferos užteršimas turi 
reikšmės visos planetos klimato 
kitimui. Mokslininkų apskai
čiuota, kad anglies dvideginio 
kiekis žemės atmosferoje nuo 
pramonės revoliucijos pradžios 
padidėjo nuo 280 iki 321 dalies 
milijone kubinių oro masės vie-

Peru jau nacionalizavo Gulf naf- net"4 i r v i s palaipsniui didėja, 
tos bendrovės ten turimą turtą, Kadangi anglies dvideginis ge-
nors ir neturėjo įrodymų, kad ji rai sugeria saulės radiaciją, nu
būtų ką papirkinėjusi. Gulf bend- matoma, kad vidutinė visos mū-
rovė prisipažino išmokėjusi 5,sų planetos temperatūra 2000 
mil. dol. nelegaliems papirkinėji-j metais pakils 0,5°C. Esančios 
mams, įskaitant ir 4 mil. dol.; ore dulkės ne tik išsklaido, bet ir 
duotus P. Korėjai. Ashland Oil | sugeria saulės spindulius ir su-
ir Phillips Petroleum irgi kalti-j daro palankias sąlygas atmos-

tacijų nacionalizavimo pavojus. 

narnos, kad užsieniuose slaptai 
išmokėjusios viena 4 mil. dol., 
o kita 1,5 mil. doi Apie Lock
heed bendrovės kyšius, siekian
čius keliolika milijonų dol., iš
mokėtų aukštiems užsienio pa
reigūnams, reikia atskiro straips
nio, tiek jos reikalas sudėtingas, 
pridaręs didžiausių nemalonumų 
Olandijos, Italijos ir ypač Japo
nijos vyriausybėms. 

feros pažemio sluoksniui įšilti. 
Nors ir ne nuo meteorologe 

priklauso pramoninio atmosfe
ros užteršimo sumažinimas. Tai 
pramonės technologijos ir trans 
porto tobulinimo sritis. Moksli
ninkų meteorologų meteorologi
niai oro užteršimo tyrinėjimai, 
jų prognozavimas daug priside
da prie sėkmingo šios proble
mos sprendimo. Jm. 

— Amerikoj yra 9 mil. alko
holikų iš jų 2 mil. moterų. Mo 

Pasklidus tiems atskleidimams, 
kainas. Jis siūlo visokį papirkinėji- į užsienio valstybių vyriausybės 
mą paskelbti nelegaliu ir reika- i traukia atsakomybėn kyšių ėmė-
lauti iš bendrovių padalinių už- j jus, o čia, šiame krašte, akcijų 
sienyje detalizuotų apyskaitų,! dalininkai traukia atsakomybėn terų alkoholikių skaičius pasta-
kad tuo būdu būtų sumažinti j kyšių davėjus dėl jiems padary-; raišiais metais padidėjo 25-40 
papirkinėjimai. Kiti daro skirtu-5 tų nuostolių, neteisėtai panaudo- i procentų. 
wmmmimmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmHmmmammmmmm^mmmmmmmBmii^mt^mm^^mmmmm 

LIETUVOS PARTIZANO KELIAS 
j MIRTI 

ir mergas. | kokio ilgio ginklą su savim nešiojęs Norkus. Tai buvo 
— Kaip aš galiu prisipažinti, jei nepadariau jūsų apytikslė šautuvo išmiera. 

VI* RAMOJUS 
Ištrauka iŠ spaudai paruošto veikalo 

laisvę" m tomo 

10 

'Kritusieji už 

— Ot kaip? — dėjosi nustebęs kapitonas. — Jei 
nežinai, tai aš tau pasakysiu: K. apiplėšė Medelis, Za-
lalis ir tu, — bakstelėjęs Norkui į krūtinę pirštu, pik
tai pareiškė kapitonas. 

— AS? — išplėtė akis Norkus. 
— Taip! — patvirtino kapitonas. 
— Nesąmonė. Aš tuo laiku sirgau ir gulėjau lovo

je. O, be to, plėšikų savo akyse niekad nesu regėjęs, 
nekalbant jau apie draugystę su jais. 

— Jie plėšė turtą, o tu stovėjai sargyboje, — kei
kė kapitonas, nekreipęs nė mažiausio dėmesio į Nor
kaus pareiškimą-

— Tai šlykštus melas' — pasipiktino Norkus. 
— Yra liudytojas. O dabar sakyk, kur tavo gink

las? 
— Pagalvokite, kapitone, iš kur aš galėjau iš

traukti ginklą? Argi aš. buvęs belaisvis, galėjau jį per 
visą Lietuvą parsitempti? Gyvenant namie, ginklai 
man buvo nereikalingas. 

— Tavo padėtyje geriausia prisipažinti, kad api
plėšei K. ir atiduoti ginklą. — rekomendavo kapitonas 
tokiu tonu, tarsi kalba eitų ne apie prarr.atomua Nor-j 
kaus dideliu? nusikaltimus, o apie puslitrio išgėrimą1 

paminėto nusikaltimo. Kaip aš galiu atiduoti ginklą, 
kurio neturiu? — stebėjosi Norkus dėl kapitono pa
siūlymo. 

— Jei tu taip akiplėšiškai giniesi, tai teks įrodyti 
tavo darbelius, — pažadėjo kapitonas, po to šūktelėjo 
pasiuntiniui, kuris paprastai būdavo per tardymus ki
tame kambaryje: 

— Bulcevai, vesk mergaitę! 
Netrukus subrazdėjo durys ir į kabinetą įėjo kai

miškai apsirengusi jauna mergina, lydima Bulcevo. 

— Į kambarį buvo užėjęs? 
— Buvo užėjęs tik į virtuvę, bet greitai vėl iš jos 

išėjo. 
— Daiktus nešė? 
— Medelis su Zalaliu nešė daiktus iš kambarių ir 

tarpduryje paduodavo Norkui, kuris juos krovė į ve
žimą. 

— Pažiūrėk man į akis ir pagalvok, ką pasakei, 
šlykštyne!, — vėl nebesusivaldęs šūktelėjo Norkus. 

— Sakyta tau buvo tylėt! — riktelėjo kapitonas, 
Sustojo prie stalo ir įsmeigė žvilgsnį į grindis. Norkus \ suduodamas kumščiu į stalą. 
smalsiai sužiuro į ją. Norkui teko nutilti. Keistoji akistata jam nieko 

— Pažįsti šį vyrą? — paklausė ją kaptinoas, j gero nežadėjo. Davęs dar keletą nereikšmingų klausi-
ranka parodydamas į suimtąjį. mų, kapitonas atleido merginą, kuri neatsisveikinusi 

— Pažįstu. Tai Vytautas Norkus iš Karkle-! išsinešdino iš kabineto, o paskui ją ir Balcevas. 
lių kaimo, — nei nepažvelgus į tardomąjį, greitai kai- j Kai statistai išėjo, pagrindiniai aktoriai ilgai ty-
bėdama išpylė, ką reikia, mergina. įėjo. Norkus nusiminęs žiūrėjo į Žemę, galvodamas, 

— Kur jį paskutinį kartą matei? 
— Pas K. 
— Ką jis ten veikė? 
— Buvo atvažiavęs su Medeliu ir Zalaliu apiplėš

ti mano šeimininko. 
Norkus net pašoko nuo taburetės: — Meluoji! — 

riktelėjo jis be galo pasipiktinęs. 

kokiu tikslu kapitonas surežisavo šį spektaklį ir kaip 
iš šių pinklių išsisukti. Kapitonas su mįslinga veido 
išraiška sekė siumtąjį: 

— Ką dabar pasakysi, gerbiamasis ? 
— Kaltinimas nuo pradžios iki galo išlaužtas iš 

piršto, — atsakė Norkus. 
Prasidėjo tarp kapitono ir Norkaus neišradingas 

— Tu tylėk! -- sudraudė jį kapitonas. - - Dabar dialogas, tarsi neturinčių ką veikti dviejų pusbernių: 
aš kalbuosi su mergina, ne su tavim! 

Po to jis kreipėsi į M-tę: 
— Ką darė Norkus apiplėšimo metu? 
— Vaikščiojo apie vežimą, po kiemą. 
— Turėjo ginklą, ar ne? 
— Turėjo. 
— Kokį: šautuvą, aotomatą? 
— Nežinau T^kį *lgR , mergina ranka parodė, 

jis apie porą valandų kartojosi su mažais variantais 
tuos pačius atsakymus: "Šmeižtas. Neturiu". Kapi
tonui pirmam ėmė išsekti kantrybė. Jis atsistojo ir 
supykęs vaikščiodamas po kambarį ėmė grasyti Nor
kui mušimu, elektrizacija, tačiau pastarasis visą laiką 
kalbėjo tą patį: "Nekaltas. Melas. Neturiu", lyg kito
kių žodžių neturėtų ar rožinių. 
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Laiškas iš Ekvadoro 

ŠIAIS KELIAIS DARWINAS KELIAVO 
D R . GR. VALANČIUS 

N e l e n g v a man lėktuvais ir au- baltųjų ir 5 proc. juodukų). Kraš-
tomaš-inom, o kaip sunku turėjo 
būti Karoliui Darvinui prieš )25 
metus kel iauti čia asiliukais, kar
vutėmis ir mažais laiveliais. Apš
meižė tą vyrą anuomet. Jis nesa
kė, kad žmogus kilęs ir beždžio
nės , o iš hominiolo . Nebuvo jis ir 
bedievis, o tikiniis evoliucionis-
tas, kai rašė savo garsiąja "Ori-
g in of the Species" (1859) ir vė-
Kau. Jis anuomet keliavo į 600 
mylių ats tumo nuo čia Pacifiko sa 
lyną Galapagos (dabar vadina 
Archipelago de Colon, 3 t kvadr. 
my! . ) . Tyrinėjo gimusius ir mir
ti užmiršusius gyvius (didieji 
vėžliai gyvena iki 300 m e t ų ) . Jie 
ir š iandien mirti nesiskubina, 
tartum iš mirties pasaulio pasi
juokdami. Darvinui jie buvo į-
doroūs kaip pavyzdžiui evoliuci
jos procesui tirti. Bet palikime jį. 
Kalbėkime apie paprastus šių, die
n ų dalykus. 

Ekvadoras nedraugiškas Šiau
rės Amerikai. Užsimanė gaudyti 
ir bausti žvejus, arčiau kaip 200 
myl ių Ekvadoro krantų "tuną" 
Žvejojančius. Apie 1 m i l dolerių 
baudų valdžia už žvejus sumokė
jo ir dar tebemoka. Per keleriopą 
policinę karantiną ir aš praėjau. 
Viąnam sumokėjau 2 dol. turisti
n i o mokesčio, kitam tiek pat už 
turisto kortelę (ne vizą) , kurios 
Los Angeles konsulate sakė nerei
kia. Apskritai pietiečiai v ienas 
vienaip sako, kitas kitaip daro. 
Bet visa tai niekis prieš puikią 
viešnagę N a n c y ir Aurelijaus 
Grigal iūnų namuose. Jie abi die
nas paimdavo mane iš viešbučio 
Atahualpu pagloboti ir pavėžin
ti, pašerti ir pagirdyti. Ponia šį
ryt ir aerodroman nuvežė. Jų 
gražuoliai 6-12 m. vaikai. (Jo
nas , Rimas , Danutė) lietuviškai 
supranta, bet nekalba. Džiunglė
se esąs dar vienas senas lietuvis, 
o Gjuito turi krautuvę žydelis iš 
Kauno. 

Sudiev, geros dienelės. Lietuvių 
greit nepamatysiu, tik Argenti
noj . Yra jų Peru, Bolivijoj ir Čilėje 
(Cia prof. Kakariekos jau nėra) , 
bet surast i — beviltiška. Vistiek 
bandysiu šiandien (III . l l ) Li
m o s te lefonų knygoje lietuviškų 
pavardžių paieškoti. Gal ir pagau 
s iu kokią žuvelę, kaip pagavau 
Medel l ine. T i k šįryt tesužinojau, 
kad už tą patį pinigą galėsiu ke
lias va landas ir didžiausiame Ek
vadoro mies te - uoste Guayaąuil 
pasižvalgyti. Jis taip pat baltas, 
jaukus ir gražus kaip ir Quito 
( 7 0 0 t. gyventojų) , jau iki 1 mil. 
gyventojų priaugęs. Sostinėje la
bai gražios ir puošnios bažnyčios. 
Gotiška Šv. Teresė išsiskiria iš 
bartos spalvos aplinkoje. Kitos 
šviesiai pi lkos ir labai stilingos. 

Didžiausia įdomybė — tai ek
vatorius su savo 240 metų am
žiaus m o n u m e n t u (1736 - 1744 
statyta) , muziejais ir kitais įvai-
rtrmais turistams. 15 mylių at
gal l šiaurę vežė mane Aurelijus. 
Pakely m a t ė m e senoviškų indė-
rtų kaimų, paliai kelią savo dir
bintus išdėstę kepsnius kepė. In-
dėntf vytai ir moterys užsimaukš
l inę m a ž o m juodom skrybėlėm ir 
kuskom ( p o n c h o ) per pečius, su 
skyle vidury užsimauti per galvą. 
Juos lengva nuo kitų atskirti, 
nors odos spalva n u o mestisų be
veik nesiskiria, tik akys ir baisiai 
žemas ūgis. 

Koks žioplumas. Visą pluoštą 
m e*v*tema us paminklo atviru
ku pasiunčiau draugams, o prie 
Šio laiško pridėti nebeliko. Vis-
delto įdomybė dar didesnė kaip 
"arctic circle" ar datos linija, ka
daise j Narviką ir Australiją ke
liaujant peržengtos. 

Ekvadoriečiam, sako, jų dikta
torius geri. Rodriguez Larą jau 
uuriboriąs. Streikuoja ir tr iukš
mauja. Žadama jiems po 5 metų 
diktatūros kitą "presidente" leis
t i netrukus išsirinkti. Savo poli
t ines teises supranta ir gana pri
mityvūs piliečiai (41 proc mes-
tUaL 39 proc indėnai, 10 proc 

tas nemažiukas (110 t kvadr. 
myl . ir 7 mil. gyv . ) , baisiai kal
nuotas. 

U ž dolerį gavau 2 6 "sucres." 
Kainos krautuvėse nežemos. Pa
namos skrybėlės (čia jas gami
n a ) pirkti nesusigundžiau, tik 
kelis įdomius mažmožius. 

Ekvadoras prakuto ūkiškai, 
kai prieš keletą metų čia rasti di
deli ištekliai gazolino. Jau dabar 
patenkina vietos suvartojimą ir 
nemažai eksporuoja svetur. 
Sensacingus dalykus pasakojo 
m a n aną vakarą Bagotoj geolo
gas Antonio Morales. Jis tvirti
na, kad ne Irane ir arabų kraš
tuose, bet Vakarų hemisferoje e-
są didžiausi, kol kas tik neišnau
doti, alyvos ištekliai pasauly. 
Šiaurės Amerikos firmos nesisku
bina plačiu mastu eksploatuoti 
milžiniškus Orinoko - Amazo
nės trikampio džiunglių (Kolum
bijoj, Ekvadore ir Peru) rezervus, 
nes tuo tarpu esą perbrangu. N e 
numuštų, bet pakeltų to produk
to kainas pasaulio rinkoje. Tai 
savo ruožtu, skatintų ir arabus 
bei Šachą Pahlevi kelti kainas. 
JAV žibalininkai norį taipgi už 
pavadžio prilaikyti nacionalisti
nes — separatistines Venecuelos 
ir Meksikos" (ši turinti didžiulius 
rezervus) užgaidas. 

70 proc. Orinoko - Amazonės 
rezervų priklauso Amerikos kom
panijoms, o Venecuela ir Meksi
ka jų, kapitalo neįsileidžianti. Mo 
rales mano, kad Venecuela greit 
išsisems, o pati Meksika viena la
bai ilgai nepajėgsianti eksploa
tuoti su savo nelanksčių valstybi
niu žibalo monopoliu. Per Meksi
ką keliaudamas vien tik "Petri-
mex" (petrolinos mexicanos) 
gazolino stotis ir temačiau. Šioj 
srity daug metų dirbusio eksper
to — geologo pamoka šia tema 

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

Clevelando Neringos tunto jaunesniosios skautės sueigus metu. 
tfuotr. VI. Bacevičiaus 

KAIP LIETUVIA: =AiiP.t!F.: 
EUCHARISTINIAM KONGStS; 

Aštuonias dienas tęsis Tarp
tautinis Eucharistinis kongresas 
Philadelphijoi:-. Prasidės rugpiū-
čio ld . ir baigsis 8 dieną. Kiek
viena diena turės savo intenciją f šimtų metų nepriklausomybės 
ir atitinkamą svarstymų temą. 

Bet kur ir kaip į kongreso rė
mus bus įterpti lietuviai? Dar ne 
visos detalės yra paaiškėjusios, 
bet jau yra vaizdas, ką veiksime 
mes tą iškilmingą savaitę. 

Visų pirmą rugsėjo ld . po iš
ki lmingo kongreso atidarymo 
bus didžiulė eisena s u žvakėmis 
miesto ganėm i s. Šioje eisenoje 
dalyvaus ir lietuviai ne tik su 
žvakėmis, be: ir su plakatais, apie 
kenčiančią Lietuvos bažnyčią. 

Rugpiūčio 3 d. 8 vaL vakaro 
Veteranų stadione įvyks specialios 
šv. Mišios už taiką ir teisingu
mą. Čia dalyvaus įvairių kraštų 
tikintieji su tautiniais rūbais. Ju 
tarpe ir lietuviai. 

Svarbiausia lietuviams diena 
bus šeštadienis, rugpiūčio 7 d. 
Tai bus pasaulio žmonijos diena. 
Kiekvienos dalyvaujančios tau
tos atstovai turės savo pamaldas 
jiems skirtose bažnyčiose. Lietu
viams skirta pati garbingiausia 
Philadelphijos bažnyčia, Šv. Pet
ro ir Povilo katedra. T e n 10 vai. 
ryto bus laikomos iškilmingos 
koncelebruotos šv. Mišios už 
kenčiančią Lietuvos Bažnyčią. 

Komp. A. Mikulskis rašo šiom? 
pamaldoms specialias kanklių md-

vaitę veiks l i e tuvy tautodailės 
paroda, įvyks speciali lietuvių a-
gapė ir "Čiurlionio" ansamblio 
koncertas, skirtas JAV dviejų 

sukakčiai paminėti. 
Nepamiršta ir spaudos sritis. 

Numatoma išleisti ir kitataučių 
tarpe platinti trumpą brošiūrą 
apie š iandieninę Lietuvos Katali
kų Bažnyčios padėtį. Kongreso 
proga stengiamasi išleisti anglų 
kalba stambią 500 puslapių prof. 
dr. Vytauto Vardžio knygą — 
studiją apie Lietuvos tikinčiųjų 
būklę. 

Kaip matome, lietuviai sa
vo da lyvavimu ir kongresine 
programa stipriai akcentuos religt 
III persekiojimą Lietuvoje. Steng
sis ne tiek savo tarpe apie tai kal
bėti, kiek prabilti i svetimtau
čius, kurie gal nežino ir neįsi
vaizduoja, kad žmonės gali būti 
taip suspausti, kaip Lietuvoj ir 
aplamai komunhtmiuose kraš
tuose. Juk dabar detentės dvasia 
apsupus žemynus ir tiršta melo 
migla užgulus i Gal mūsų mal
dos ir darbas padės nugalėti me
lą. 

Virbelis 

U I S O E L L A . N E O C S 
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M A M U R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengta vonias 
virtuves ir naujas lubas. {rengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

Zigmas, teL 778-0838 po 6 v. vak. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 
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M. A. Š I M K U S 
a£AL E.VTATK, SOTARY PCBIJO. 

INC05EE TAX 8KBV1GB 
425S S. tfapiewood, teL 284-7480 

Taip pat oaronal T E B T D U I , 
GrMrNTp iftfcvtertnmi, pildomi 

PIIiiTYBfiS PRAAYMAJ ir 
fcttokj &lanjcai. 

HEATCH3 OOHTBAOTOR 
tr perstatau seaua vtou. rttttu namo 
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Pirki! Pelningus Namus 
IJnksns ajvurunentinis. 3-Ju anks

ta mūras. Marųuette Pks . Gausite 
$12,060 metama pajamų. Perka* n* 
$65,000. 

Geras, didelis 2-fc botą maras, * 
po 6 kamb. 2 auto mūro garažą*. 
Arti vienuolyno. $28, S 00. 

4 boto švaros, nesenas mūro na> 
mas arti Marąuette Pko . bažnyčios. 
$45,000. 

9 kamb. niūras. Gal ima nuomoti 
pajamoms. J vakarus nuo Callfornla. 
Marąuette Pke. $23,300. 

Platus komercinis sklypas. ^TT^TUI 
nuo Šv. Kryžiaus HgoninSs. Pteua. 

Tvirtas — erdvus 6 kamb. boaga-
I lovv. Tinka didelei seimai. $21,090. 

Gražus 2-Jų botų maras. ataklU 
Į gazo šildymai. Garažas. D81 9go« 
I parduoda už $27,500. 

Visų puikiausias 15 metų 2-Jų 
I ankStų mOras. 2 Šildymai, po S v o -
I nies. Specialisto statytas negailint pl-
l ntgų už prabanga. Marąuette Pka. 
j $57.000. 

BELP WANTED — VYBAJ 

A U T O a i A T . S I N O L B S P I N D L E 
5IACHINE O P E E . 1 T O E 

Šet n p aad opera t* 

P*rmane«it position tor exper. set-
up & operato. Automatic single 

, spiacUe machine witb numericai 
cootvoi l-UM>wle»lge. Steady wrork. 
tre$ tomirance, 2nd sbiit, premlums. 

GTTS BEOS. MFG. 

P h o a e — 496-7842 

An Eo.ua! Opportunity Bmployer 

Vfi.LD̂ S »EJlL SSTfiTI 

šias, kurias išpildys "Čiurlionio' 
buvo labai'fdomL "jis žino" užku- Į ansamblis, kanklų pritariamas. 
lisius geriau nei bet kas. Nėra pa
grindo Morales žinojimu nepasi
tikėti. Jis sako. kad iš viso žibalo 
fronte einąs pasaulinio ir milži
niško masto žaidimas, apie kurį 
nei spauda rašo, nei žmonės ži
no. 

Nežiūrint i Ekvadoro žibalo 
išteklius, žemės ūkis ilgai liks 
krašto ūkio pagrindu. Ir šis gam
tos turtas ribotas. Mažai teturi 
ariamos žemės. Daug ganyklų, 
bet karvės, avys ir asilai į kalnus 
pasiganyti taipgi neužlipa. Svar
biausi eksporto produktai (bana
nai 51 proc, kava 15 proc., ka
kao 11 proc.) mėgsta augti tik 
geriausioj žemėj. Bulvės augan
čios ir blogesnėje. Per paskutinį 
penkmetį smarkiai pirmyn pasi
variusi ir statyba bei pramonė 
(cementas, tekstilė, baldų gamy
b a ) . Šimtmečio pradžioj Quito te
bebuvo maža indėnų gyvenvietė, 
o Guayaąuil — menkas žvejų 
uostas — miestelis. Ekvadoras 
ant didelio turizmo kelio į pietus. 
Turistai jį 'atrado", jo gyvento
jų produktus pirko, užeigose (vė
liau modem. viešbučiuose) nak

vojo ir valgė. Ruože Bogota — 
Quko—Lima ir šįkart sutikau net 
kelias grupes — tours. Viena net 
is Vokietijos atskridusi, dvi "A-
merican Espress'' grupės. Žmo
nės keliauja ir pinigų tam nesi
gaili. Neskūpauja, kaip mano 
perrsminko menkysta. 

Iš Guayaquil į Limą skridome 
virš Pacifiko, tik pusiasalikes kirs 
darni. Ekvadorietės stiuardikės so 
čiai pavalgydino ir kava bei vai
sių sukrmis pagirdė. Dešimti die
nų nuo Panamos iki Limos ;per 
kalnus šaltom ir drėgnom kojom, 
kosėdamas ir čiaudėdamas, kelia
vau, kol štai į Limos 90 laips. F. 
karštį nusileidau. Man daug ge
riau, kai prakaitas nuo kaktos 
varva, negu kai šaltas kalnų 
lietus prausia. 

Didelė negerovė, kad Limos a-
erodromas baisiai toli nuo mies
to. Net aiktelėjau, kai šoferis o 
dolerių aprašė. Tik per apsuk
rią kombiradją ir gerą doze lai-

Kongreso uždarymo dieną lie
tuviai dalyvaus tautų ir valstybių 
eisenoje Philadelphijos miesto 
centre. Be viso !to, kasdien vyks 
lietuviškos kongreso pamaldos 
Philadelphijos Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 

Reikia dar pabrėžti organizuo-i 
jamą simpoziumą anglų kalba 
apie tikėjimo persekiojimą komu- ' 
nistų valdomuose kraštuose. 
Simpoziume dalyvaus ir lietuviai 
drauge su kitų pavergtų tautų ats
tovais. 

Ir tai dar ne viskas. Visą sa-

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADLTO strVKH VAj_AXDOK 

VISO* prOgTTT)<.w iŠ .Vi'lH'A 
1490 ^ NL 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vaL popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 830 iki 9:30 vaL 
ryto. 

Tetef: HEmlock 4-2413 
715» Sa MAPLEWOOD A VE. 

CHICAGO, HJL 60629 

SIUNTIMĄ! f LIETUVA 
if kitus kraštus 

VEDZLVSKAS, 4061 Ireber A** 

Cttcago. m. S0632, tefet 9OT-5B8C 

— \2GZi 

Tooi and Die Maker 
Bsperienced metai stamping. Plen-
ty of overtJBae, Company benefits. 

F . & B. MFG. COMPANY 
& I 8 W. Chicago Ave. 

ChJcago, Bliaois 

Good opportunity for eacperienced 
foreman with minimum of 5 yrs. 
-jr--?T^rnce in Wood Finishing. Abi-
lity to speak Pohsh will be helpfuL 

•u:. PAJAK — 66(^8171 
St̂  tel • fya 

M O V I N G 
tERJLNAi perkrausto vaidus i t. 
cm ia iktu. tr B a* miestą ieldj 
vai ir pflna ipdrmod*. 

TELEF. - WA Ŝ MS ~" 
M 4 M » H M t M U M 

PA^DUODAMi 7 SKLYPAI 
L l M O N T E 

rc S5.50u.QQ 

PETER'S REALTY 
Tei — 257-6675 

ALR0N CORP. 
AUTO B00Y SH0P 

2*1 
>4 7-3322 

iHnUMlHIHIlIlIimnMMMHnMaMMM 

RADIJO PROGRAMA 

10% — 20% — s e % 
ai apdraadt 

I I I I IHIHIIiiliii l I l I i i lUlIHUiltlIlimUHHO 

BUD S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDŪ0SIT 

NTJOMOSIT 
RAIR0S DRAUDIMAI 

Maloniai iiims patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave. .— V<4-h.*>0\ 

lS5tk & Archer Ave. — 257-5861 

8929 So. Hariem Ave. — m%Qm1 
Hlin i i i i Į i | Į i i ! ;n i i i i i i lHi i i i l l l i t l i ! i i iMHIH] 
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mės už 2 dol. miesto centran pa
tekau. Nors labai įdomi, bet per-
i!ga ta istorifa atpasakoti. Ji is 
dviejų da!ių. Antroji — tai pi
gaus, bet padoraus viešbučio me
džioklė. Ji pasisekė visai puikiai. 
U ž 5 dolerius (50 "soles") sėdžiu 
štai ir rašau švarutėliame, jau
kiame kolonialinio stiliaus vieš-
butuky- pensione. Toj pačioj gat
vėj eilės juvelyrų ir kitokių praš
matnių krautuvių, nes tai mies
to centro Šonas, tegu sau ir už
pakalinis. Išgudrėjau - išmokau. 
T i e sang.'niški pietiečių sukčiai 
iš manęs pinigų lengvai nebeiš-
vilioja. Quito viešbutukas kur kas 
menkesnis, bet ir pigesnis — tik 
3 dol. (78 "sucres") nakčiai. 

Ta pietiečių biurokratija, pasi
gailėk Viešpatie. Limos aerodro
m o muitininkai, pasų tikrintojai, 
kelios skirtingų uniformų milici
jos iškankino mus karšty ištisas 3 
valandas. Mano bagažinį laga
miną jau kelintą kartą galėjo 
bet kas pasiimti. Jokio kvito — 
jokio nieko. Ir Limoje jis "laukė" 
manęs numestas su kitais pana
šiais. 

Dabar rūpestis, kaip nuo tų ki
šenvagių apsisaugoti. Jų čia ypač 
gausu. Andai, Grigaliūno uošvei 
net p#są autobuse iš kišenės iš
traukė, o pianistei Raimondai 
Apeikytei net pačiame vie&uty 
brangakmenio žiedą pavogs. Ar 
ne pasiutėliai? Man gelbsti tas 
gorsetukas, nesakom* "hiokjft-
jos" dalį apjuosęs. Neprieisite! 

Seniausia l ietuvių Radijo Progra-t 
ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
WL7N 1360 banga veikia sekma-
dieniaia nuo 1:00 iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausių pa-
sauunh} žinių santrauka ir komen
tarai, muadka, dainos ir Magdutės 
nasaka, gią programą veda Stepo-
sas J. IfinkiM. Biznio reikalais 
kreiptis i Baltks Florfe^ — įSĖą 
hH « o ^ „ n V^,r.^v» w> v, Ri-w^-
w*y, So. Bostosv mmn, K M M M 
AN 8-64M. Ten pat gaunamas ir 
dienrafitis Draugaa 

S209K ^«w» M 

Telef. GA 4-S4M 
* • • • » » • • • • » • • » • « > M U > I W « 

TELEVIZIJOS 
M i C L i n A S TV 

Mūrinis — 5 Kamb. ir 2 kaino, pa
stogėje. Centr. gazu Šildymas, garažas. 
56 ir RockweC. $22,000 

2 po 5 kamb. mūr. Centr. gazo Su-
dytnaš. 2 tnaš. garažas. 61 ir falman. 
$29^00. 

3 batai ir tuščia kr.jitnvA $360.00 
mėn. pajamų. Brighton Pke. $28.000. 

mh 

-"irriavįrsa* ;- r»;«*Trj?-» 
M ! J L, I R A S T ? 
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MAMU iPSiLOTMžS 

A. BAVY* — >L W"^W06 

' 3 H t U T Y 
fasurasce — Income T a * 

2951 W. 63rd St. 4S6-7S7i 
i m » M « M » M » » M M > M M M » 

TURRET LATHE OPERATOR 
ORIU. PRESS OPERATOR 

' P0WER BRAKE OPERATOR 
>et ap aad -:,per3t«-

STEEL SHEAR HELPER 
ELECTRICAL A^SEMBLER 

Groap hospiiaiization and Life in-
[ rance. Paid vacations. horidays. 
į Cootect Paal Kortman for appoint-

'3-0770. 

MVETSBERGKR ftEOS. CVT 
i?W* Asev< Orhr _ .Vortiibrook 

L A s Ec.iiaJ Ovporttmity Emjrtoyėr 

|
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MOLD Rfc'PAlį 
z"~- rnold tool room of rapidly eepand-
ing eiectromc manuf«^urer. Tnermo 
plastic and thermo set. Experience 
neoessary. Good saiary and benefits. 

Call Mr. Becker 235-5030 

CHROMALLOY-ALCON, INC. 
-

1730 N. KftnbaO, Chicago 
AJI 9crual opportonttj empjoyer 

K » O O O < X > O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 

o6fi proca jdiin^ui 
spaustuvininkui 

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y-
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską, apimanti, 
kaip 

TIKIU DIEVĄ 
Kan. S t T U 

Jofe rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gfes-
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių. 

Gale dargi pridėti religinio po> 
pročių aprašymai, SpaitoČhj 
svetimomis kalbomia tpksLii r 
vardai kiekvienai dienai Brirttm 
metam. 

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
menSkai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.) , 
$7.00 (auks. kr.) , $8.00 (odos 
v i r i ) . Puiki dovana, gaunama 
Drauge. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc mo
kesčiams. 

BUTŲ NTOHAVIMAS 
Namu pbi^imas — Pardsvfaaao — 

VaUvaaas 
Drandimal —- Income T a s 

Notariatas — Vertimai 

BELL REAITY 
J. B A C E V I Č I Ų * 

«4S5 S, Sedzle Avs. — TT^-JEtt ~ 

laimia sps 
r! patyrimo 
norėtų foBs 

C*te»gtĮ I i i 
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v4s darfauooo ir 
ttjs, gali gauti 
> geremts saly-
turi turėti reni 

--*-•---. rašyti Lith. 
» 1545 W. *3rd Street, 

30629 T -ašoma pažy
mi tr 1 1 

rjDD — MOTERYS 

į'airrg i>rv4aq paslr jikiioma oa 

ro*.MOS PVWnFA.« tJtT'RESS 

SrUMTIMU! ! UETUYft 
SSOl W. SSth 8t^ 

TeL WA &-S7S7, 
• 

" M - M 4 H 

RN's - LPN's 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraastymss 
Jvslriq atstumų 

S23 SVEST S4ts PLACE 
į s i — FKos^br »-ii482 

M-

•tu gaufiairii. 
Tai sauja pagerinta lAida 
Cu i^o«*k;jAj *pt«jiiunai t«Bta- : 

ment-; relksJ_E^r3a« <r jų ga i l i ' 
bsi azr-AorzM jų i c r a a ir paduoda- i 
*-< parv«{±u.! M tik p&g»i JAV! 
s^tdaacai s tatymus ae* ir Voki*. į 

3 to 11 — 11 to 7 
Full & part time 

PALOS HILLS CONVALESCENT 
CENTER 

JM2« - Koberts Rd. 
PaiM raus — 3S8-34«o 

SEAMSTRESS 
PART TIME 

Hours # AJM. to 2 P M . Motrday 
timi Priday. Good starting saiary 
plūs company benefits. 

SEARS R0EBBCK 
& co, 

;;».»5 ijiiip Cook Itoad 
\ uitai imk, tt, 

T€L — ^ 1 - 4 2 7 1 

rti-aauTA D I L A I a t r 

S3-50; gi tų formų — S&0G. 

mtioto g r ^ c t o j * ! praJomi r,rWAM 
6 prae. aosasdiazra 

S S 4 M B H H 

PLATINKITE « D R A U G A * 

^"TR.\I !R SfOTERYS 

M R 

•• -mJMM i 

*» ^ETKAtlNGA 

£JA-AS 
rs kiek kalbėti aflgbS-
Ksvartru. 

• M S. Western Aveooe 
TeL 737-23M 

Persfcaf^ ""Dranga", duotete 

jį kit iems pa&i&kaityfL 
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KUR BDVO ATLAIKYTOS PIRMOS MIŠIOS JAV 
Reportažas iš St. Augustine 

JAV šiemet iškilmingai šven-1 tedra, pastatyta 1797 m., persta 

PENKERI METAI BE STASIO ORENTO 

čia nepriklausomybė, 200 m. su
kaktį. Bet šio krašto istorija žy
miai senesnė, negu neprikbuso-
mybė. Amžuį bėgyje, pradedant 
XVI šimtmečiu, Amerikos žemė
se karaliavo ispanai,, prancūzai, 
anglai ir kiti kolonistai. Jų pėd
sakai kai kuriose istorinėse JAV 
vietovėse matyti ir mūsų dienose. 

Atostogaujant Daytona Beach, 
fla., puiki proga pamatyti ir 
seniausią JAV miestą. 1965 m. 
ispanų įkurtą St. Augustine. Šis 
Istorinis miestas y ar už 60 mylių 
nuo Daytona Beach, pačioje šiau 
rinėje Floridos dalyje prie Atlan
to vandenyno. St. Augustine mies 
tą kasmet Lanko tūkstančiai tu
ristų, jų tarpe, gal būt, nema
ža! ir Lietuvių, nes žinau, kad 
jame lankėsi žymus mūsų foto 
menininkas kim. A. Kezys ir ei
le kitų. 

Sw Augustine miestą aplankė
me sekmadienį, kovo 28 d. Iš 
Daytona Beach Floridos kelias 
nr. i, važiuojant į šiaurę pačių 
Atlanto pakraščiu, nuveda į S t 
Augustine. Pakelėje visur naujos 
statybos: nauji moteliai ir rezi
dencijos. Atrodo, kad tuščios že
mės tose vietose jau maža belikę, 
nes Čia šiaurėje gaivus vėjas, pu-
SaStfs nuo vandenyno, tarsi su
traiško saulės karštį ir žmogų 
kažkaip gaivina. 

Prie St. Augustine miesto iš
silieja upės žiotys, prieš įbėgda-
mos t Atlantą, per vandenis per
mesti aukšti t ikai ir aplamai 
vaistas tikrai didingas. Kartas 
nuo karto perbėga debesėliai su 
trumpu lietumi, o po to vėl su
spindi karšta saulė Turistų, su
važiavusių automobiliais ir au
tobusais, pilna. Juodos rasės ve
žikai, į senoviškas karietas pa
sikinkę, arklius, siūlo turistams sa
vo paslaugas. T a i p pat per mies
tą vienas po kito bėga motori
niai vagonėliai, gali į juos sėsti, 
užsimokėti nedidelę kainą ir ap
važiuoti istorines vietas. 

Pirmiausia mes pabandom pės 
t i pavaikščioti. Kaip kam gal 
atrodo, kad JAV negerbia savo 
krašto istorinių vietų. St. Augus
tine mieste matai kitokį vaizdą: 
senieji miesto rajonai yra val
džios pastangomis užkonservuoti 
ir puikiai išlaikyti iki šių dienų. 
Pereinam per istorinius vartus, 
kur buvo senojo miesto siena, 
kur prisiglaudę labai seni indė
nų, kapai Senojoje miesto dalyje 
gatvelės siaurutės, kai kurios dar 
siauresnės,, negu Vilniuje. Čia 
gražiai išlaikytos senovės kalvės, 
krautuvės, vaistinės, karčiamos. 
Vienoje iš jų pakėliau šalto 
alaus stiklą už savo draugų 
sve|kątą, tuo tarpu žmona ap
lanke ipirmosios JAV įsteigtos mo 
kyklos labai kuklų namelį, kelis i 
šTrptmeČius islafkytą iki mūsų 
dienų. 

Kiek atokiau matyti istorinė vie
ta, kur ispanai vienuoliai, atvy
kę į šį kraštą, atlaikė pirmąsias 
^/Ešlas JAV žemėje. Dabar kata
likai netoli tos vietos pastatė 
milžinišką ir modernią Taikos 
Karaliaus šventovę. Salia švento
vės stovintis kryžius yra 208 pė
dų aukščio ir matomas iš toli. 

Prie vandens milžiniška tvir
tovė, pastatyta 1672 m. Jos sie
nos tokios storos, kad priešai ne
galėjo jų pramušti. Tvirtovės gy-
ntraosi pozicijose ir dabar tebe
stovi dešimtys senovės patrankų 
bei gaubicų, nors jau gerokai ap
rūdijusių, bet tokių griozdiškų ir 
klaikių. Šiose vietose ilgai kara
liavo ispanai pasikeisdami su an
glais, kol pagaliau 1821 m. Flo
rida buvo įjungta j JA Valsty
bes. Tvirtovę su visomis jos at
rakcijomis dabar lanko dideli bū
riai jaunimo ir vyresniųjų turis
tų, o tam tikromis valandomis 
karys, apsirengęs anų Šimtmečių 
kario uniforma, atlieka šaudy
mus iŠ anų Taikų šautuvų. Sal
vės nuplaukia į Atlanto tolius, 
iŠ kurių keldavosi kolonistų ka
riai į naują žemyną. 

Sako, kad labai įdomiu ix tui-
bnfc maau pasižymi St. Augus
tine šventovės, ypač katalikų ka-

tyta 1887 m. ir vėl pagrindiniai 
atnaujinta 1965-66 m. Bet dėl I 
laiko stokos šventoves pama
tėm tik iš lauko, o jose įamžin
tą meną studijuosime kada nors 
vėl nuvykę į St. Augustine mies
tą. 

Teisingai galvojame, kad 
mums, ištrūkusiems iš kruvinų 
diktatorių rankų, šio krašto ka
lėjimai mūsų laikais gal daugiau 
primena viešbučius. Bet St. Au
gustine visai kitoks vaizdas. Ten 
yra pilnai išlaikytas ir užkonser
vuotas kalėjimas iš senovės laikų. \j c+««,™ 
Kai vaikštai po mažytes, tamsias, 
geležimis kietai apkaustytas mir
tininkų kameras, šiurpas eina 
per nugarą. Senos raštinės sieno
se eilės peiLių, durklų, kirvių ir 
pistoletų, kuriais neklaužados už
puldavo savo aukas. Kokią baus
mę jie gaudavo už tai, skaito
me metrikose, priklijuotose prie 
•kiekvieno įrankio ar ginklo. Dau
gumas tų neklaužadų tada būda
vo baudžiami mirties bausme. 

Išėjus į kalėjimo kiemą, matai 
stulpą su pririštu manikenu. Prie 
to stulpo kalėjimo prižiūrėtojai 
rimbais plakdavo teismo nubaus
tus neklaužadas. Toliau jau bai
sesnis dalykas — kartuvės mir
tininkams. Ir dar ne viskas. Anais 
laikais būdavo naudojama net ir 
giljotina. Tas baisus įrankis, ku
riuo kirsdavo mirtininkams gal
vas, ir mūsų dienose tebestovi 
St Augustine senojo kalėjimo kie 
me turistams pasižiūrėti ir kar
tu prisiminti, kokie kieti įstaty
mai kadaise buvo dabar nepa
prastai laisvos Amerikos žemyne. 

Išeini iš senojo kalėjimo ir jo 
aplinkos labai prislėgta nuotaika. 
Bet kai prieš akis staiga nušvin
ta saulės nuspalvinti šventovių 
bokštai, žaliuojantys sodai, den
gia senąjį ir naujuosius miesto 
rajonus, kai suplieskia mėlyni ir 
neapmatomi upių ir Atlanto van 
denys, vėl jautiesi laimingas, ap
lankęs pirmąjį JAV miestą. 

VL Rmjs. 

mas mokv^ojo gyarkeiy^, sieJęė 
įvairių, verslo šakų, mėgo visuo
meninę veiklą, meną, literatūrą, 
turėjo vaidybinių gabumų. J is 

[norėjo deimanto grūdus pa
griebti nuo žeme*.. Daug j am 

j likimas leido, daug sutrukdė... 
Paskutinį troškimą teišreiškia 
šie B. Brazdžionio žodžiai: "Pa-

I vargusias akis užmerkiau, bet 
j ne čia, o Dieve, aš amžinojo po
ilsio ieškojau, Po tėviškės pa
dange, žydinčia, skaisčia, ir prie 
tėvų milžinkapio žaliųjų kojų" 

A. a. St. Orentas ^ ^ 
Sių metų gegužės 23 dieną su

mėtai, kai mirė 
a. a. Stasys Orentas. 

"Pačiam pavasary, pačiam 
gėlių laike" užgeso jo gyvenimo 
žiburys. Gausaus draugų būrio 
palydėtas, gailiai artimųjų ap
raudotas a. a, Stasys nuėjo am
žinam poilsiui Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Jurbarkiečiai yra ypatinga 
Lietuvos gentis. Jie neturi nei 
savo draugijų, nei klubų, bet 
kaip vienas kitą myli, gerbia ir 
minil Kaip šveicarus jungia 
kalnai, taip jurbarkiečius Ne
munas . Mituva ir Imsrė. Todėl 
nenuostabu, kodėl Stasys Oren
t a s jurbarkiečiuose taip y ra gy
v a s ! Bet jurbarkiečių solidaru-Į paskirų organizacijų veikla, 
mas ta i tik viena priežastis. Ki- j vTisi YVoodhaveno apylinkės 
t a priežastis yra, tūlo poeto žo-; lietuviai ir svečiai iš kitų apy-
džiais tariant , "švelnus, kaip Ii-; linkių y ra prašomi atsinešti kon 
n a s " Stasio būdas. Nemanau, \ krečių šiuo reikalu pasiūlymų 
kad. a. a. Stasys gyvenime ture- j i r gyvai įsijungti j diskusijas. 
jo priešų. Bet jo draugų ir ger- Į Kiti darbotvarkės r ink ta i y-
bėjų skaičiuje yra ir per gat- j r a : Apylinkės valdybos ir kont-
vę pervestos senutės, ir užkal- i rolės, komisijos pranešimai, pu-
binti vaikai, ir paerzinti paaug- j sė valdybos narių ir kontrolės 
liai i r daugybė pobūviuose pra-: komisijos rinkimai ir kita. 
linksmintų bei prajuokintų vie- į Po susirinkimo — kavutė ba-
naamžių. Jo paties gyvenimas! **s ir pasilinksminimas, grojant 
turėjo ir kalnų ir pakalnių, bet j lietuviškai muzikai, 
per viską Stasys perėjo dainuo- Visus atsilankyti maloniai 
damas. Nesuklystame tikėdami, i kviečia apylinkės valdyte. A. B. 

MŪSŲ kolonijose 
New York, N. Y. 

LB WOODHAVENO 
APYLINKĖJ 

Gegužės 21 d.„ šį penktadienį, 
7 vai. v. Kultūros Židiny yra 
šaukiamas LB Woodhaweno a-
pylinkės metinis susirinkimas. 

Pirmas darbotvarkės punktas 
y ra — žvilgsnis į tarporganiza-
linį bendravimą, be kurio daž
nai nukenčia mūsų bendrieji ren 
girnai - minėjimai o tuo pačiu ir 

K AKTAM* IK WA4*AN.V« 
NAUDINGAS 

menis, sur inktus kelių uraganų ' 
metu Meksikos įlankoje ir At- j 
lanto vandenyne, J A V moksli-į 
ninkas tyr inėtojas P . Blekas pa- \ 
darė išvadą u raganų šalutinį! 
efektą, duodantį t ikrus naudos. ' 

Esą, uraganų me tu vyksta gi- j 
lesni, kaip papras ta i , vandens i 
masės poslinkiai. Todėl čia į, 
viršutinius s luoksnius pakyla j 
maistingomis medžiagomis pri
sotintas vanduo, kur i s vilkija 
jūrų organizmus i r ku r susida
ro palankesnės sąlygos žvejy- ] 
bai. Pavyzdžiui, prasl inkus vie- ' 
nam uraganui Meksikos įlanko
je, buvo nus ta ty ta , kad aplinko- j 
je fitoplanktono masės padau
gėja dvigubai. 

I š ty rus uraganą, kuris 1973 
m. rugsėjo 21 dieną siautė už 
tūkstančio ki lometrų į šiaurės 
ry tus nuo Bermudų salų, paaiš
kėjo, kad, nupūsdamas į šalis 
paviršutinius vandenis , uragani
nis vėjas sudaro sąlygas iškilti 
į paviršių šal t iesiems gelmių 
sluoksniams. 

Tokia u ragano sudary ta šalto 
vandens juosta ka i kada išsilai
ko kelias savaites. Užslinkus ki
t iems uraganams š is vanduo ga-

I Ii susilpninti jų potencini įnten-
' syvumą, na ik indamas jų energi
ją, kurios u r a g a n a s paprastai 
semiasi iš šiltesnio vandens, jm 

f *KAUGA S. pi»"madi»»nK 197« rr. ^e^raės m. 17 d. 

A. + A. 
Dr. JUOZUI ZUBR1GKU1 mirus, 

jo žmonai EMILIJAI, seserims KAZEI SUIEČKIENEI 
ir MARIJAI ABRAITIENEI, jų šeimoms ir kitiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Ona, Audrone ir Vincas Pavilčiai 
<_-•-_- •VĮįr-l.vp 

i BAUSMĖ T Ė V U I U 2 TREČIĄ 
VAIKĄ 

Šiaurės Indijos valstijoje Pun-
jab ateityje už trečią vaiką pini
gine bauda ar vienerių metų kalė 
jimu bus baudžiamas šeimos tė
vas. Punjabo valstijos ministras 
Balbir Singh pasakė, kad tuo rei-
Kalu bus įteiktas parlamentui 
tvirtinti įstatymas. ( t ) 

kad i r šiandien Anapilyje j is tą 
patį daro viengenčių būryje. 

A. a. Stasys Orentas buvo ša
kota asmenybė. Nebeišsitekda- Skauomo prislėgtus, brangiai motinai ir se-

SACH MATAI 
— Kaunietis A. Butnorius, lai

mėdamas 1976 LTSR pirmeny
bes, pasipuošė penktą kar tą Lie
tuvos šachmatų čempiono var
du, nežiūrint, kad šių mėtų pir- (dm Smyslovas, dm Gulko, dm 
menybėse dalyvavo meisteriai iš 
Maskvos, Leningrado, Kalinin
grado ir Talino. I t in smagu pa
žymėti, kad sidabro medalį šio
se pirmenybėse iškovojo Butno-
riaus auklėtinis P . Ragelis, tap
damas 16-tu šachmatų meisteriu 
Lietuvoje. Kaip toliau išsirikia-

nios rungėsi be konkurencijos, 
todėl aukso medalis atiteko V. 
Kaušilaitei, sidabro M. Karto-
naitei ir bronzos — S. Lakiūnai-
tei. 

— Sovietų Taurės komandi
nėse varžybose dalyvavo 8 ko
mandos. Laimėio "Burevestnik" 

sena: 

i. JL A A ! H A Ai :?V ;!!ČA!T1CMCI 
: U J H ! M u l u 

dukras ALEKSANDRA ir JflUTNn sesei 
LYDĄ ir jų šeimas giliai ūžiančiu i 

c l l S V l L n r i l l 

kartu liūdžiu. 

aržausktene 

Taimanovas ir kt .) . šeš ta baigė 
"Avangardo" komanda, kurios 
moterų lentoje lošė dalyvė su 
lietuviška pavardė — Gasiūrias. 
J i įteikė Edeison (Spartak) , lat
vę Ozolą (Dauguva) ir su Pol-
nareva iš SDSO baigė lygiomis. 

— Rytu apygardos jaunių 

vietų meisteriais mes įvardinom 
pereitą kartą. 

Moterų pirmenybes laimėjo 

vo p-bių dalyviai drauge su so- j šachmatų pirmenybės įvyks ge
gužes 2 9 - 3 0 , So. Bostcno Lie
tuvių piliečių draugijos patalpo
se, 368 W. Broadway, keturiose 

aštuntą kartą vilnietė V. Kau- j grupėse, gim. 1957, 1960, 1962, 
šilaitė, nors faktiškai pirmąja į 194 i r vėliau. Įsirašyti reikia 
užbaigė talinietė H. Krusniauk. ' iki gegužės 22 pas Kazį Merkį, 
pelniusi 10 tš . iš 13 galimų. V. 
Kaušilaitė ir rygietė Gaile su
rinko po 9 taškus. Sekė vilnie
tė M. Kartonaitė su M. Rytova 
iš Talino — po 8% taško. S. La-
kiūnaitė (Panevėžys) 7 t š . Vieš-

115 G St., So. Boston, MA. 
02127. TeL (617) - 268 - 0853. 
S ta r to mokestis 3 dol.. o gim. j 
1962, 1964 po 2 dol. nuo dalyvio. 
Grupių nugalėtojams dovanas 
paskyrė Rytų apygarda. 

A. + A. 
BENEDICT LUINIS 

Gyveno 624,2 Šo. Mozart Street, Cbicago. Illinois. 
Mirė balandžio 14 d.. 1976 m., sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Gimė JJhnoi» valstybėje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Churas); sūnus 

S.F.C. Raymond Luinis, U.S Army; brolis Edward ir žmona 
Onalee; uošvė Julia Churas; (tėvas Jonas mirė anksčiau); 
švogeris Jonas Churas ir jo žmona Emily ir daug kitų giminių 
bei pažįstamų. 

Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
West 71st Street, pirtaadienį, geg. 17 d. 3:00 vai. popiet. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, geg. 19 d. iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Ritos parap. bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kaamiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Noliude: žmona, sūnus, brolis, uošvė, švogeris ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt Don Petkus, telef. 476-3245. 

sielai birutininkei 

1 
* t t i OLCAI ANDP:USA!T!ENEi mirus. 

DS dukteris ALEKSANDRĄ LEKANDERIENĘ ir JA-
.TNA MAČIULIENĘ su šeimomis, seseris VIERA JUS-
[JJENE ir LYDA MIK0LAITD5NE (Australijoje) su 
eimcmis širdingai užjaučiame šią liūdną valandą ir kar-
u liūdime. 

\ . \ . 

i. U 

c a : • - _ - . ' N Skyrius 

LEON KLIMOVICH, JR. 
Gyveno La Grange Park. niinois. 
Mirė gegužės 7 d., 1976 m., sulaukęs 58 metų amžiaus. 
Gimė Kincaid, niinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Norah ir kiti giminės, 

a. a. Leon ir Alexandria ir brolis Velionis .buvo sūnus 
a. Stanley. 

Priklauso prie Dariaus-Girėno poeto No 271. 
Kūnas bus pašarvotas pirmad., 4 vai. popiet Westchester 

koplyčioje, 105001 West Cermak Road. Laidotuvės įvyks an
tradieni, gegužės 18 dieną iš koplyčios 10:00 vai. ryto bus 
nulydėtas j Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

.Nuliūdę: žmona, ir kiti giminės. 
Laidot direkt Steponas C. Lackawicz fa* Sūnus. 947-4410 

••• • " • - v - - * * - * ; * -
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A. t A. OLGAI ANDRIUŠAITIENE! 
m i r u s , 

LIKANEERIŲ, MAČIULIŲ ir JUŠKIŲ šeimoms reiš
kiame giliausią užuojautą. 

L ir i. Bardauskai 
N. ir Z. Lirsameriai 

€ * * * • • - - ; , v 4>^b.-4>. 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR Š O N U S 
TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7Įsi St. TeL GRovehili 6-2345-6 
UiQ So, 50th Are., Cicers T0wnha1! 3 

ABEUTS AUTOMOBILL\M> -T T 

. - , . . - -Ą* 

Laidotuvių Direktoriai 

ilkilru. ' ^ &AiU«jJ 

1 E U D E i s 
U « ! 

W _ ^r 

TUVIŲ DIREKTORIJŲ 
UAIDAS k GERAL0AS P. OAIMID 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 • 34 South California Avenua 

Telefonai: LA 3-0440 ii Lfl 3-9852 
4605 07 South Hermrtage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741 - 2 

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
s Uetuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

I ANTANAS M, PHiLLrPS 
I TOMAS ir LAURYNAI LAfiAK&u^S 

SSOT VX LTTUAMCA AVT5. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (UQKAWICZ) Ir SONOS 
2314 W. ZSrė PLACE TeL Vlrgmia 7-6672 
2424 W. 89th STREET TeL BEpoblic 7-1213 
U029 8outfawwt Hlghwsy, P»kw HUls. OL TeL 974-4416 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. OALIPOENU A VE TeL LAtsyette 3-3572 

POVILAS L RIDIKAS 

8254 Ė9k HAL8TED STREET TeL YArds 7-19U 

JURGIS F. RUDMIN 

J 3318 «W) fJTTANICA AVR TeL YArd* 7-USS-S9 

VASAITiS • BUTKUS 

1446 SO Sott %T»_ ClCEMO, LLĴ  TeL OLympl* 3-1003 

Perskaitę "Draugą", duokite ii Kiliems. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. gegužes m. 17 d. 

'i x Cicero šv. Antano parap. 
mokyklos vaikų programa, mi
nint 200 metų JAV sukaktį, bus 
trečiadienį vakare, gegužės 19 
d., 6:30 v. v. parapijos salėje. 

X Genovaitė Vilka*,, Detroit, 
Mich., atsiuntė auką dienraščiui 
stiprinti. Dėkui. 

X Chicagos Lietuvio operos x J e r r y Kasulaitis, VFW, ir 
solistė Roma Mastienė išvyksta K M i l k o v a i t i s , šaulių vadovas, 

į Pietų Ameriką. tv a r i{y s vėliavų įnežimo ceremo
nijas šv. Mišių ir oficialiosios 
dalies metu, birželio 20 d. Cice
ro lietuvių ruošiamoje Ameri
kos 200 m. nepriklausomybei 
paminėti Lietuvių dienoje. 

X Leidinys apie "Laisvės Ži
burio" radiją buvo išleis ;as New 
Yorke, minint šios lietuviškos 

j radijo programos 10 metų su-

koncertuoti 
Pirmasis jos koncertas yra nu
matytas Argentinoje, Buenos 
Aires mieste, birželio 13 d., mi
nint tragiškuosius birželio įvy
kius. Po to yra pakviesta su 
koncertu į Urugvajų, Montevi-
deo miestą, kur ji dainuos bir
želio 20 dieną. Šį rudenį, rugsė
jo 26 d., įvyksta josios rečitalis 
Jaunimo centre, Chicagoje. 

X Jono Aisčio spalvotas, gar
sinis filmas šiomis dienomis bu
vo baigtas apdoroti P. Jasiuko-
nio filminio meno studijoje, Ho-

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE 

Dalis Detro.'o siuaemi As .aoaici o 

kaktį, ir ruošiamo sukaktuvinio 
banketo proga. 88 pusi. apim
ties leidiny pateikta plati šios I 
lietuviškos radijo programos is-

LTKTT VII' ISTORIJOS 
DR A l GIJOS METINIS 

SLSIRLNKLuAS 
Gegužės 9 d. įvyko metinis 

draugijos susirinkimas A. Rū
gytės bute. Trumpai prieš susi
rinkimą įvyko draugijos posė
dis, kuriam vadovavo draugi
jos pirm. prof. dr. Juozas Jakš
tas. Po posėdžio įvyko gausus 
LI draugijos metinis susirinki
mas, kurį pradėjo ir jam pir 
mininkavo prof. dr. J. Jakštas, 
plačiai nušviesdamas istorijos 
uždavinius ir tikslus. Jis skati
no kreipti dėmesį praeičiai, rin
kti aprašymus įvykių ir asme
nų, kurie rišasi su Lietuvos is-

donas. A. Rūgytė ir kiti. Prele
gentas į visus klausimus taik
liai atsakinėjo. 
Šimus padarė 
reikalų vedėja 
ministratorius 
sekretorius J 

Išsamius prane-
dr. J. Jakštas, 

A. Rūgytė, ad-
J. Litvinas ir 

Kaunas. Reikalų 
vedėja A. Rūgytė savo praneši
me plačiai išiėstė draugijos 
veiklos planus ir nuveik.us dar
bus. Posėdžiuose skaityta 11 
mokslinių paskaitų ir rodyti is
toriniai filmai bei skaidrės, ren
kama istorinė medžiaga ir 
spausdinama Tautos praeity. 
Išleista 11 knygų, leidžiama 12-
ta knyga. Draugija turėjo 3,315, 
dol. pajamų ir 407 dol. išlaidų. 

IŠ ARTI IR TOLI 
torija. Paskutiniais laikais k a i ; D a b a r k a s o J e >Tra 2 ' 8 9 8 d o L p ^ 

į kurių istorinių įvykių aprašy- "*•» l a i k o m i b a n k e - š i a i s m e " 
mai krypsta į publicistiką; tokia j t a i s * draugiją įstojo 12 naujų 

Uywoode, Calif. Filmo premjera ] t o r i n ė apžvalga, suregistruoti 
bus Poezijos dieną Chicagoje' svarbesnieji atlikti darbai, daug 
pirmąjį vakarą — gegužės 21| vietos paskirta Cleveiando 
d. (ateinantį penktadienį) 8 v. 
vak. Jaunimo centre. 

"Grandinėlei" ir kitai lietuviš-
| kai veiklai. Radijo programą ve-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. Stanislovas Kulbis, 

SJ. Montreal, Kanada, prava
žiuodamas Šiaurinės Kanados 
link, keliolikai dienų buvo susto
jęs Los Angeles Šv. Kazimiero 

sudaro: pirm. Juozas Butkus, r 

istorija nėra tiksli. Aprašymai 
turi būti akademiški ir paremti 

Julija Žlabienė, gyvenanti I ̂ . - i - i ^ šaltiniais. Lietuvoje 

MftriiAnn hpnH™^rWn da Romas Kezys, savo Žmonos*^3 ^ B - ^ s — ""• i . ' . Marijonų bendradarbio jr^^Z « n o m M lfimMi, klebonijoje, čia aplanke savo 
Chicagos apskrities susirinki' 
mas įvyks šį trečiadienį, gegu
žės 19 d., 7 vai. vak. vienuoly
no svetainėje prie "Draugo". 

X Apie J. Kralikausko roma
ną "Martynas Mažvydas" Vil
niuje, "Draugo" premijuotą ir 
jo išleistą, palankiai atsiliepė 
Liet. evangelikų liuteronų para
pijos Chicagoje biuletenis. Atsi
liepimas baigiamas šiais žo
džiais: "Garbė autoriui, leidė
jams ir premijos komisijai*'. 
Knyga jau kuris laikas platina
ma ir gaunama "Drauge". 1 
egz. kaina 6 doleriai. 

X "Palikę tėviškės namus", 
(arba anglų kalba "A Lithua-
nian Cemetery), red. Alg. Ke-
zio, leidžia tėvai jėzuitai. 

x Jungtinių Amerikos Vals
tybių 200 metų nepriklausomy
bės paskelbimo proga Chicagos 
Pramonės ir prekybos sąjunga, 
Navy Pier patalpose rengia 
Tarptautinę pramonės ir preky
bos parodą, kuri prasidės liepos 

Daivos Kezienės, žinomos visuo 

sekrt. Jurgis Zabielskis. Iždinin- Mar del Plata mieste, paviešė- istorijos mokslas tendencingai 
kas A. Mačionis pasitraukė, į jo jusi apie tris mėnesius Bs. Ai- iškraipomas arba nutylimas, to-
vietą išrinktas Vyt. Radziva- res, kur yra Zlabių savi namai, d ė l išeivijoje lietuviai istorikai Į sandeliuose yra L2bJ 
nas. 'gegužės 3 d. vėl išvyko namo. t u r i istorinę medžiagą rinkti, 

Gaila, kad viešėjimo metu atsi- j o s šaltinius studijuoti ir para-
tiko nelaimė — susilaužė ranką, ž y t i mokslišką Lietuvos istori-

DaiL Stasės Smalinskienės kurią sugipsavus turėjo laikyti j , j o n a s Kaunas išrinktas susi-

. 
KANADOJE 

menininkės ir kitų talkininkų pažįstamus bu^ kanadieau^ku- ' ^ y ^ ^ ^ p a r o d a r e n g i a m a 4 0 dienųfir įkando svetimas šuo, rinkim"© sekretoriumi. LI drau-
padedamas. nų cia yra nemaža. L»eguzes i*s Kanadoje, Toronte Anapilio sa-1 dėl ko taip pat turėjo nemaža ^ j a leidžia istorinį žurnalą 

d. svečias išvyko į San Francis- ; ̂  g e g u ž ė s 2 9 . 3 0 dienomis.! rūpesčių. Julija tvarko doku- "Lietuvių tautos praeitis", kurį 
co, o iš ten į Kanadą. j Iiengisi Anapilio moterų būrelis, mentus ir žada neužilgo vykt į r edaguoja prof. dr. J. Jakštas. 

- - Juozas Zadavičius, atvykęs Braziliją aplankyti savo drau- K u n ° d r . Antanas Juška, skai-ė G a m a S e r a i-
Jono Basana- pesingą ir pavyzdingą reikalų 

• 

— Jonas ir Betty Pilipauskai 
(Phillips) prieš 5 m. įsikūrė iš Toronto, Kanados, nusipirko !gų 

narių, dabar draugijoje yra 123 
nariai. Administratorius J. Lit
vinas pranešė, kad "Lietuvių 
Tau'.os Praeitis" knygų išpar
duota už 3039 dolerius. Dabar 

egzem
pliorių, kurių vertė yra 11,720 
dolerių. Vincas Žemaitis per
skaitė revizijos komisijos aktą. 
Revizijos komisija, patikrinus 
kasos ir turto knygas, rado vis
ką tvarkingai surašyta, spaus
dintos knygos tvarkingai san
dėliuojamos. Atskaitomybė ve-

A. Rūgytei už rū-

X Agota šuopienė, 3347 So. 
Lituanica ave., Prudential drau
dimo bendrovės buvo už pasi
darbavimą visuomenei Šuopienė 
atžymėta Community Service 

Agota 

Tuscone, Pilipauskas yra daili- gražius namus Phoenbc Ariz., 
ainkas, iliustratorius, buvęs Ma- kalnų papėdėje. Karšta Phoe-
rianapolio lietuvių kalbos moky- nixo vasara Juozo nebaugina, 
tojas, dirbęs vėliau Sears kom- Jis pasiryžęs šią vasarą ištver-
panijoje kaip tipografas. Dabar ti be apšaldymo namuose. 
Tucsone ilustruoja Elks klubo iTAiMniP 
leidžiamą žurnalą. Priklauso * MLiJUic 
Šv. Juozapo parapijai. Piiipaus- — Jėzuitų vienuolijos vyriau-
kai globoja savo mamytę Kaži- siasis vadovas tėvas Arrupe, ap-
mierą Pilipauskienę, kurią prieš lankęs kai kuriuos Afrikos kraš-
keletą metų atsikvietė iš okup. tus. sugrįžo atgal į Romą. Ke-
Lietuvos. lionės metu tėvas Arrupe ar-

- Jaunimo Šventė HoOywood č i a u susipažino su Rodezijos, 
Palladium Los Angeles bus bir- I*5** A f r i k o s - ZamMi« ir Ma
želio 13 d. Programoje ***•Y***** j g f g * .?"*"» * « 
niai šokiai, dainos. Dalyvauja 
350 šokėjų: lietuvių, estų ir lat
vių. Po programos ten pat bus 

paskaitą "Dr. 
— Silvija Stankevičiūtė, SLA ^ g ^ nuopelnai Lietuvai". Pa-

veikėjų Irenės Andriuškytės ir ska į t įn inkas dr. J. Basanavičių 
Leopoldo Stankevičių dukra 
SLA ansamblio šokėja ir "Žibu 

Dibudino, nuo pat jaunystės. 

tvarkymą reiškiamas pagyri
mas. Susirinkimas pranešimus 
patvirtino. Jonas Damauskas 

- taurų sąmoninga Uetuvį. Tėvų surengė istorinių veikalų paro-
cių'* grupes;_ dalyve baigė šiais %T,ltys b u v Q m a t y t i Jonuką kuni- d ė l e : lietuvių, lenkų, vokiečių, 
metais Asociacion Arg. de Cul 
turą Inglesa mokyklą, gaudama 
anglų k. mokytojos titulą. 

gu. Jonukas baigęs Manjampo 
Tai 

banketas ir šokiai. Šv. Kazimie
ro parapijos Los Angeles, Calif., 

problemomis.' Jėzuitai šiuose 
kraštuose ypač plačiai reiškiasi 
švietimo srityje. 

AUSTRALIJOJ! 
— Religinis koncertas buvo 

suruoštas Adelaidėje. Progra-

Award. Agota Šuopienė, kaip 
r i f t į i U t o M l g 0 a * f c 8 k e l b i a P r u d e n t i a l * įstaigos biu- LįetuvhJ " į ^ į ftp& b i r ž e l i o 

Toje parodoje dalyvaus ir lietu- l e t e n i s ' ^ d i d e l ė B a l f o v e i k ė ' 27 d. Dalyvauja: Dana Stan- . . 
ja, paaukojusi visuomeniniam k a i t y t ė ) S t a s y s B a r a s > J o n a s | mą išpildė šv. Kazimiero para-
darbu daug valandų. A. Šuopie- yaznelis, Al. Vasaitis ir Rai
nė yra baigusi komercinę mo- ^ Apeikytė. 
1 1 - 1 - T-» ±X_ _ • T-> J A i - l C * kyklą Panevėžyje, Prudential 

via i, tuo rūpinasi Lietuvių pre
kybos rūmai. 

X "Chicago Tribūne" skel
bia, kad Chicagoje birželio 13 d. 7* ."* 7 _ . 1 f t [ : , Z -•» T? .T™ , , A. įstaigoje dirba nuo 1957 m. 
švenčiant JAV 200 m. sukaktį,' 
dalyvaus 400 lietuvių šokėjų. 
Net 400 jūrininkų sudarys gy
vą JAV vėliavą, atitinkamai su
stoję. 

X Sveikindami "Draugą" jo 
sukakties proga, aukų atsiuntė: 
po 4 dol. — Vacius Prižgintas, 
Vladas Tamašauskas; po 2 dol. 
— P. Kubilius, Vacį. Griškėnas, 
Č. Anužis. Visiems tariame ma
lonų ačiū. 

X Elzė Jankutė, Toronto, Ka
nadoje, Martyno Jankaus — 

_ rusų, ukrainiečių, prancūzų, an 
lės gimnaziją pasijuto neturįs S l u * ispanų kalbomis ir supa 
pašaukimo į kunigus išvažiavo ^&™ s u kny§W turiniu 
į Maskvą, studijavo istoriją ir didelis ir kruopštus darbas. Su 
arheologiją, bet vėliau baigė sirinkusieji gyvai domėjosi re 
mediciną. Jis parašė kelis moks- t o m i s istorinėms *"""—*" 
linius veikalus, apkeliavo veik k u nos kruopščiai 

knygomis, 
surankiotos 

visą Europą, nes buvo privers- i š v ^ 0 pasaulio. Jonas Dainaus-
tas baigti nuo Rusijos carinės k a s susirinkimui pristatė savo 
priespaudos. Apsigyveno Bulga- suredaguotą Lietuvos istorio-
rijoj, ten atliko daug naudingų grafijos leidinį, kuris apima 537 
darbu už kuriuos Bulgarijos pavadinimu:-, liečiančius Lie'u-
valdžios buvo įvertintas. Gyven- v o s istoriją. Daugiausia veika-
damas užsieny rėmė lietuvius lxi parašė lenkai 310, 97 raši-
veikėjus. rinko istorinę medžią- •*" parašyti rusų ir ukrainiečių 
gą apie lietuvių tautą, redagavo 
Dirmą lietuvišką laikraštį "Auš-
•a" kurį jis pats daugiausia V0Je> 

kalbomis. 91 — anglų kalba ir 
29 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

— Dr. Stasys ir Danguolė 
Vanagūnai iš Chicagos nusikė- I 

; lė į Tucsoną ir čia Arizonos 
j universitete dėsto kriminalogi-
Į ją (Criminal justice). Jis yra i 
į baigęs Mich. valst. universitetą 

pijos choras, Namyros Masiu
lytės vedamas ir solistė G. Va
siliauskienė. Po koncerto su
ruošta vakarienė, kurioje daly
vavo 100 dalyvių. 

— Brisbanėje M. Rudys ir O. 
Sasūnienė sukūrė lietuvišką šei- Anelės 
mą. Abudu našliai. Jų vestuvi- Urbanavičių sūnus, kurie gyve-

Jo 

— kitomis kalbomis. Lietu-
Lietuvos istorijos klausi-

Jurgis Robertas Urbanavi- prirašydavo. Atslūgus rusų re- " ^ * £ | ^ Z ^ r l t Z 
aus, balandžio mėn. pabaigoje a*cijai grįžo į Lietuvą, dalyva- do joks naujas ra inys , nes to-

' pau<ws"je _ 1ftAS. ^ „TI T „ ^ - ^ ^ j - ^ kia yra rusų poliaka. Išeivijoje 
lietuviai, palyginus su kitų tau-

4 LietuvosC nepri- t u išeivija Lietuvos praeitimi la-
aktą k^ mažai domisi. Lietuvių raši

nių Lietuvos istorijos klausi
mais kasmet mažėja. Jis siūlė 

mėn 
išlaikė paskutiniuosius elektro
nikos egzaminus, La Plata uni
versitete, gaudamas inžinieriaus 
titulą. Naujas inžinierius yra 

Bražiūnaitės ir Vlado vadovavo lietuvių mokslo drau 

vo 1905 m. Vilniaus seime, Lie-
. tuvos taryboje pirmas pasirašė 

Vasario 16 
klausomybės atstatyto 

3IAUDYMOSI BASETSTOZE p į e Tanque Verde upės. Vana 

, . . . , „ neje puotoje dalyvavo visa Bris- na Comod. Rivadavia mieste su daktaro laipsniu. Tucsone ' ," %
 F , . , f* , , .. ,. TT . „ ... ^„ r r t . . . . . . . banės lietuviu kolom ja. brolis Hectoras Pranciškus taip gyvena naujojoje miesto daly,, " ~ " w . T . , . , , - . U ^ T,-

Geelongo Liet. bendruome- pat gyvena ir dirba Com. Riva-

gijai. Vilniuje gyvendamas rep
rezentavo lietuvių tautą, net ir Lietuvių istorijos draugijai rim-
lenkai nedrįso jo A d b L Ū L A t a i susirūpinti istorinės medžia-
vedė griežtą kovą už lietuvių gos rinkimu ir istorimų veikalų 
kalbos įvedimą Vilniaus vysku- leidimu. Klausimuose ir suma

nė gražiai kalba lietuviškai 
— New Yorko sk. Inžinierių 

Architektų sąjungos valdybą 

Vyriausybės Įstaigos perspė
ja laikytis atsargumo maudy
mosi baseinuose. Pereitais me
tais JAV-se 56.000 žmonių tu
rėjo ieškoti pagolbos ligoninėse \ 
dėl susižeidimų maudymosi ba- dėti maudytis, kol nebus atida-

, seinuose, šuoliuose nuo lentos j i ryti saugomieji paplūdimiai. 
Mažosios Lietuvos pa t r i a rcho ; v a n d e n į . Daug susižeidžiančiųI M | „ | M i i n i i U M II 
duktė, visuomenės veikėja, įvai- j x^kų P a t a r l a m a ^ nardymui > ****** NLOMLVDiKAI 
riomis progomis paremia j l e n t ų uždėti medžiagą nuo ku- i Ihnois vyriausias teismas nu-
"Draugą". Ir dabar, atnaujin- j r j o g neslystama. Elektrą turi į-; sprendė, kad savininkas gali pa-
dama prenumeratą, atsiuntė au-' v e s t į specialistas. Aplink basei- imti nuomininko nuosavybę, jei-
ką. Dėkojame. 

X NAMAMS PIRKTI PA-' atitverti nuo gilumos. Elektri-1 paimtų dalykų negali parduoti 
SKOLOS duodamos mažais mė-j n i u s įtaisus reikia laikyti toliau . be teismo sprendimo, 

nuo baseino, nes gali elektra 
pritrenkti. Svarbu kiekvienam 
išmokti plaukti. 

, . . . " , nes apylinkės valdvbos nariais davia. Anelė Urbanavičienė jau Į .. * v7 a ^ „ „ ^ ^ nymuose pasidžiaugta draugijos 
gunai augma du vaikučius, k u - . " . °?.J , _ J „. , , .. _ . .„s- ^„ a -„„ pnos bažnyčiose. Kėlė spaudo- į * .. 

. MS-nnir+i • Hr R Rkaninslraa trečias mėnuo vieši nas s u n u ! r J * . atliktais darbais, pasnnformuo-
išrinkti: dr. S. Skapinskas trečias mėnuo vieši pas sūnų 
(pirm.), P. Mažylis, Pr. Vaiče- Jurgį City Bell mieste. 

nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.) 

kauskas, C. Vaicekauskienė, O. 
Shrederis. 

— Adelaidės lietuvių Sv. Ka
zimiero parapijos choro admi
nistratoriui Vytautui Opulskiui 
iš pareigų pasitraukus, nauju 
administratorium pakviestas 
Juozas Stepanas. 

— Motinos dienos minėjimą 
iną turi būti tvora. Virve reikia gu tas nemoka nuomos, tačiau 3 ^ ^ lietuviai ruošia gegu-

žės 29 d.. Lietuvių namuose. 
Programą atliks lietuvių tauti
nių šokių grupė. 

ARGENTINOJ 

x Leono Barausko plokštele 

VENOM UNIJOS 

NORI ATGAUTI 1»3 MIL. 
DOIJ3RIŲ 

Chicagos miestas artimoje a-
galima įsigyti ir pas D. Baraus-Į teityje pradės žygius, kad ga-
kienę. 3533 West 66 PI.. Chica
go, m. 60629, tel. 471-2585. 

(sk.) 
X Su didelėmis nuolaidomis 

išparduodami paveikslai ir rė
mai dail. A, Petrikonio Mar-
quette Meno galerijoje, 3215 
W. 63 St , prie Kedzie Ave. Tel. 
436-2112. Atd. 7 d. savaitėj nuo 
10 iki 6 v. v. Pirm. ir ketv. nuo 

lėtų gauti 133 mil. do'cr.ų fede
ralinės paramos kuri buvo su
laikyta, kaltinant, kad miestas 
laužo nuostatus prieš rasinę dis
kriminaciją. 

CHICAGOS PAPLUDYMIAI 

Jau birželio 4 d. bus atidaryti 
18 didžiųjų Ch'cagos papludy-
mių ir keli mažesni. Dar 7 ma
žesnieji bus atidaryti brželio 

10 iki 9 v. v. Sekm. nuo 12 ild j 29 d. Paplūdimius ir maudymosi 
5 v. v. Dėl išsikėlimo iš Chica
gos galerija uždaroma Vri. 

Chicagos parapinių pradžios 
mokyklų mokytojai dauguma 
balsų atmetė planą įvesti uniją. 

LATVIU SUKAKTIS 

Chicagos latviai šiemet šven
čia savo Dauguvos Vanagų or
ganizacijos 25 m. sukaktį. 

LATVIŲ RADIJAS 
Chicagos latvių radijo valan

dėlė bū>.a trečiadieniais 9 vai. v. 
iš stoties WOJO FM banga 105. 

KOPENHAGOS 
PORCEL\NAS 

Mokslo ir pramonės muziejuje, 
Chicagoje, birž. 5 d. atidaroma 

ie lietuvių tautos sąmoningumą, 
L.x£ + ^; •„„ „~; T ut,,,.™. Hi ta istoriniais veiKaiais, kurie lei 

n i n * DDiTAuiini i r a s ^ studijas apie Lietuvos di-; _ . . . . . , ' , . 
DID2. onlTAKIJUJ Į dingą praeitį. Jis teigiamai ver i 

— Manchesterjje, Socialinio, tino senovės Lietuvos pagonis- P a s a u '~ ' 
klubo patalpose buvo surengta ką religiją ir kultūrą, 
skautų-čių stovyklėlė. Manches-Į Džiaugėsi J. Matulevičiaus 
terio Skautų tėvų komitetas ge-'. paskyrimu Vilniaus vyskupu, 
gūžės 2 d., sekmadienį, 6 vai. kuris prisidėjo prie Vilniaus 
vakare, Manchesterio Lietuvių krašto atlietuvinimo. 
Soc. klubo patalpose surengė j Dr. J. Basanavičius mirė 1927 
motinos dienos minėjimą. m. vasario 16 d., iškilmingai pa-

— Gloucesterio lietuviai, kar- • laidotas Vilniaus Rasų kapinė-
tu su Stroudo, Erminghamo,' se. Paskaita sukėlė gyvas dis-
Coventrio ir Wolverhamtono kusi jas, kuriose dalyvavo: dr. 
lietuviais, surengė motinos die- J. Jakštas, V. Žemaitis, J. Dai-

| džiami Lietuvoje ir laisvame 
Po susirinkimo vyko 

j nuotaikingos vaišės, kurias su-
| ruošė A. Rūgytė. Pagerbtas 
Lietuvių istorijos draugijos 
pirm. prof. dr. J. Jakštas. Vai
šių dalyviai jam sugiedojo 
Ilgiausių metų. J . Kaunas 

MATĖME LfcLIŲ TEATRĄ 

nos minėjimą Gloucesterio Max-
ies klube. 

nauskas. A. Dumbrienė, J. Kau
nas, seselė Ona Marija, A. Bag-

25 d. isk.) 

baseinus saugoti pasamdyta £00 paroda porcelano, pagaminto ka-
mr&į, kurte budės, kad niekas I m!:SVa?ne porcelano fabrike Chi-
neni iškęstų. Patariama nepra- J ca^oje. 

A. a. Konstancija Vlkirai 
tė-Matulienė, mirė gegužės 4 d., Į 
sulaukusi 78 m. amžiaus. Buvo 
gimusi netoli Panevėžio miesto, 1 
Lietuvoje. Į Argentiną atvyko! 
1927 m. ir čia ištekėjo už Alek-! 
sandro Matulio, kuris mirė prieš 
4 metus. Matuliai buvo sušilau-j 
kę vieno kūdikio, kuris mirė. 

— Lietuvišką Seimą, kovo 27 
d. lietuvių porapijos bažnyčioje 
sukūrė Julius Antanas Jakima
vičius. Antano ir Vadavos Širvy-
tės Jakimavičių sūnus ir Ona 
Marija Zaldarytė, Stasio ir Ma
rijos Pascevičiūtės Žaldarių 
dukra. Jaunuosius prie altoriaus 
palydėjo Stasys Žaldaris ir Jad-

jvyga I h f Į t l Vaiattnigne 

'Petriukas Kr. 11* V HK8LS 19 L/. jLj&pinsKl6T16S I6III4 t€3.T.rO V*31Qinimo 
Donelaičio pradinės mokyklos mokiniams gegužės 1 d. 

Nuotr. H. VepsUenėfl 

Gegužės m. 1 d. po didžiosios 
pertraukos, visi Kr. Donelaičio 
pradinės mokyklos mokiniai susi
rinko į salę pažiūrėti lėlių teatro. 
Tėvų komiteto pirm. A. Rama
nauskienė buvo pakvietusi aktorę 
Laimą Lapinskienę su visomh jos 
lėlėmis palinksminti mokinius. 
Lėlytės suvaidino keturias 'pasa
kas: "Dailidė, Perkūnas ir Vel
nias", "Petriukas ir Vilkas", 
"Liepsnaba-zdis'' ir "Raudonke
puraitė"'. Lėliu vaidybą tvarkė 
Rasa Kaminskaitė ir Audrius Vik
torą. Vniems vaikams teatras la
bai patiko. Tik man buvo labai 
liūdna, kai vilkas suėdė mažą, 
geltoną ančiuką... Mes labai no
rėtume, kad L. Lapinskienė vėl 
kada nors atvyktu į mūsų mokyk
lą ir paįvairintų mums mokslo 
dienas. Esame labai dėkingi tė
vų komitetui už suruoštą gražią 
pramogą. 

Bita Stukaitė, VIa sk. 
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