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Sovietai žvaiao Alaskos 
na ftotiekį 

Migai atvirai skraido viri teritorijos, kai vyksta amerikiečių kariuomenes manevrai 

Washingtonas. — Sovietų žval- pat bombonešius, ir nepnskren- vavo apie 3,000 karių. Vi^na pu-
gybiniai lėktuvai seka Alaskos da arčiau kaip 20 mylių nuo A- sė vaizdavo priešą, kita gynė 
naftotiekio statybą ir jo apylin- laskos krantų Beringo sąsiau- naftotiekį, stengėsi vamzdžius 
kes bei pasiruošimus jį ginti, ry, kur vandens juosta Alaską apsaugoti nuo subombardavimo 
Didžiausias incidentas buvo dar skiria nuo Sibiro tik 50 mylių, ar susprogdinimo, kaį du sovie-
Bemos metu, kai rusų lėktuvai R a i m ^ / ą M i g a i ž y a l g ė A , 
praskrido virš teritorijos, kur l a s k o s n a f t o į e k į t viTŠ S a U S U 
vyko kariniai manevrą: nafto- m o g b u v Q a p į e 1 2 | „ J , | | | H Į p e r 

tų lėktuvai atskrido ir visa tai; 
fotografavo. Jeigu taip padary
tų amerikiečiai, jei jų lėktuvai 

* t t u g m a Manevrai buvo la- ™ , a T o ^ r a e n ^ S t u v ^ J * * " * . ™ ™ j « * " * J 
«.._. _• ,_>. I . J U . -i • _ . I_Y ±~_ «"lv-" *«»*-». »# - n . - v,,— t v i r t u lr!ir-r>i!»i m a n e v r a i . bai slapto pobūdžio, kai virš tos 
vietos pasirodė MIG-23 ir MIG 
-25. Kad sovietai ir amerikie
čiai vieni kitų pakraščius 3eka, 
nėra jokia paslaptis, bet tai da
roma iš labai didelio aukščio, ir 
žemėje paprastai "nematoma", 
bet šiuo kartu jų Migai per 
daug įkyriai šnipinėjo. 

kur vyktų kariniai manevrai, 
būtų kita istorija: sovietai pra-i 
dėtų šaudyti, priverstų lėktuvus 
nusileisti. Amerikiečiai su ru-

Savo laiške Rumsfeldui Mur-

naikintojai galėjo pakilti ir ru
sus nuvyti. To nebuvo padary
ta. Apie tai pasakojo kongres-
manas John Murphy (dem., N. 
Y.). Jis parašė konfidencialų «"» t o " ^ 
laišką gynybos sekretoriui Do-
naid Rumsfeldui ir pateikė iš phy pridėjo pastabą, kad karo 
savo paties šaltinių surinktus aviacija, kai jis paklausė, atsa-
faktuB. Sako kongresmanas, kfe n į e k ^ n e f i n a n t i a p i e tokį so-

Sovietai žvalgybai daugiausia kad 172-ji pėstininkų brigada perskridimą. Mur-
naudoja TU-16, vidutmės dis- lapkričio ir gruodžio menesj A- • * j . 
tancijos bombonešius, arba TU laskoje turėjo žiemos manevrus, Phy n e ^ 0 - k a iP *• atsakymą 
-95, tolimosios distancijos taip vadinamus "Jack Frost". Daly- aiškinti. 

NATO ROPESTIS SU ITALIJA 
Londonas. — NATO sluoks- Poma, Italijos vyskupij konfe-

: niuose tvirtinama, kad jei Itali- j rencijos pirmininkas, įspėjo tuos 
katalikus, kurie žada kandida
tuoti komunistų sąraše, eksko-

joje laimės komunistai ir jų at-
I stovai bus vyriausybėje, Atlan-
į to pakto nariai su Itabja nega- munika. 
į lės dalintis slaptomis žvalgybų į NATO sluoksniuose sakoma, 
! ar atominio mokslo žiniomis, i kad po birželio 21, jei Italijoj 
j Nežadama kištis į italų vidaus vyrautų, komunistai, reikėtų iš-
į reikalus, susilaikoma nuo bet t spręsti keturis klausimus: 
j kokios akcijos, kuri galėtų tu- i. Ar iš Neapolio reikia is-

Į J P j rėti įtakos rinkimų eigai, bet kelti NATO pietinės komandos 
vyr. būstinę; laukimas visus erzina. 

Šios savaitės pabaigoj Oslo 
mieste bus NATO užsienio rei
kalų ministerių posėdis, i r neo
ficialiai bus diskutuojami Itali
jos reikalai. Tuo pačiu reikalu 
NATO nariai pasikeičia nuomo
nėmis jau keli mėnesiai, ypač 
Amerika, Britanija ir Vakarų 
Vokietija. Svarbią vietą užima 
klausimas: ar su Italijos komu-

2. Ar galima bus naudotis 
tomis karinėmis bazėmis, kurias 
dabar naudoja Amerikos šešta
sis laivynas NATO sudėty; 

3. Ar reikia išbraukti Italiją 
iš sąrašo narių, kurie planuoja 
atominę strategiją, svarsto ato
minių ginklų ir raketų paskirs
tymą bei apsaugą; 

4. Ar Italiją išskirti ir nesi-

Registruos sovietų 
prasižengimus 

UVashingtonas. — Jungtinio 

Jiems reikia 
viską žinoti 

Tokijo. — Septyni sovietų 
Baltų komiteto reikalų vedė jas į laikraštininkai Japonijoj jteikė 
Edvardas Šumanas pranešė, j japonų vyriausybei kolektyvinį 
kad gegužės 17 Kongrese buvo'raš-ą. protestuodami dėl suė-
pravesta rezoliucija Nr. 2879. į mimo vieno jų nario, Aleksand-
Paga] tą rezoliuciją bus sudary
ta komisija, kuri tirs. kiek so
vietai laikosi Helsinkio susitari
mų. Rezoliucijos pravedi mu rū
pinosi daug Kongreso narių, bet 
daugiausia Atstovų rūmų narė 
MilKcent Fenwick (resp, N. J.). 
Kai prezidentas Fordas savo pa
rašu tai patvirtins, komisijai 
bus paskirta lėšų, ir ji pradės 
registruoti Maskvos prasižengi
mus. Iki šiol Valstybės depar
tamentas tokius prasižengimus 
stengdavosi nutylėti. Galimas 
dalykas, jog tada ir sovietai la
biau laikysis to, ką yra pasira
šę, pirmoj eilei leis daugiau su
sijungti išskirtoms šeimoms. 

Rezoliucija pravesta 240 bal
sų prieš 95. Sovietai tokios re-
aotiucijos labai nenorėjo, ir su
prantama kodėl. 

Nukentėjusiems nuo 
karo apsaugoti 

Geneva, — Šveicarijos federa
linės -vyriausybės ir tarptautinio 
Raudonojo kryžiaus iniciatyva, 
nuo balandžio 21 dienos Gene-
vofe posėdžiauja beveik visų pa
saulio kraštų įgaliotiniai, kurie 
siekia pritaikinti dabartiniam lai
kam tarptaudnės konvencijos ka
ro aukom apsaugoti nuostatus. 
Su ypatingu dėmen'u svarstomi 
klausimai, liečia civilių gyvento
jų ir jų nuosavybės apsaugojimą 
konfliktų atveju, gydytojų ir sa
nitarų, sužeistųjų bei ligonių, mo
terų ir vaikų apsaugojimą nuo 
karo veiksmų. Posėdžių dalyviai 
taip pat svarsto galimybę už
drausti tam tikrų ginklų panau
dojimą konfliktuose. 

Losaka. — Zambijos prezi
dentas Kenneth Kaunda sukri
tikavo svetimų kraštų jsivėli-
mą į Afrikos vidaus reikalus. 

Londonas. — Du britų kariai 
įkopė j aukščiausią pasauly E-
v m s t o kalno viršuna. 

ro MaČechino. Mačechinas bu
vo suimtas už šnipinėjimą, kai 
po 1,000 dolerių siūlė už kiek
vieną Midway lėktuvnešio de-

Yra ir tokių 
kariuomenes šefu 

New York. — Tew Ycrke bu
vo 3uimtas EI Salvadoro kariuo
menės lefas pulk. Manuel Al
fonso Rodriguez ir dar penki jo 
artimieji, kai jie Amerikoj su
pirktus ginklus pradėjo aukš
tesnėm kainom pardavinėti pa
dugnėms ir teroristams. Kat i 

Lietuviškas kryžius. Tauragės aps. 

jnistais, susirišusiais su sovietų dalinti politinėmis ir karinėmis 
komunistais, galima bus kalbė- j i r o m i s apie sevic-tų potencialą, 
tis apie Vakarų apsigynimą nuo 

j tų pačių sovietų? 
Italijos katalikai jau ne pir-

| mą kartą aiškiai pasakė, kad 
Į būti krikščioniu ir marksistu 
j - komunistu negalima, tai nesu
derinama. Kardinolas Antonio 

Haig ap'e sovietij 
imperializmą 

Pageidauja Amerikos 
tarp:: inkavimo 

New York. — Rodezijos min. 
pirmininkas Iatt Smith "News-
week" magazine duotame pasi
kalbėjime pageidauja, kad A-
rnerika imtųsi iniciatyvos Rode
zijos problemų išsprendimui, 
nežiūrint, kad valstybės sekre-

"dvilizuoti su savo 
poetais taip nesielgia" 

Ottawa. — Ottawos univer
siteto psichologijos, katedros 
profesorius dr. R. V. Tremaine 
pasiuntė raštą Lietuvos komu-

Libane 

Briuselis. — Gcn. Alexander 
Haig, Atlanto pakto vyr. vadas, 
rašydamas "NATO Review" 
magazine, įspėjo Europą, kad 

_ „ sovietų intervencija į Angolos 
Beirutas. — Visą naktį i ant- ., . * . , j - , . • 

,Ai--ni • .* , . „,-.«;, 5- „L,,,*. I reikalus rodo, kad jie pracejo radienį vyko mūšiai, ir užmuš-i 
tų priskaičiuojama 207, o su
žeistų 346. Policijos žiniomis, 
per paskutines tris dienas žu
vusių yra daugiau negu 500. 
Muzulmonai ir jų sąjungininkai 

naują fazę savo impcrialisti-

tokiu būdu Japonija trukdo 
jiems laisvę rinkti žinias, kokių 
jie nori ir jiems reikia. 

namas užpirkimu 10,000 auto-
slę. Proteste rusai sako kad j matinių šautuvų ir juos parda-! torius Kissingereis ir užsianga-

vęs ar siūlęs parduoti už 2.8 žavo rerc i tik juoduosius, 
mil. dolerių. Valstybės departa
mentui buvo ildavęs raštą, kad 
tie ginklai perkami EI Salvado
ro armijai. Omaha. — Rumunijos ter.isis-

tas Toma Ovici, keturis kartus 
atstovavęs savo kraštui Davis 
taurės žaidynėse, atsisako grįž
ti namo ir pasiprašė azylio tei
sių. 

Berlynas. — J Rytų Vokieti
jos komunistų devintąjį kongre
są atvyko Michail Suslov, par
tijos vyr. ideologas, vietoj nega
linčio Brežnevo. 

Briuselis. — Apie 50 arabų 
studentų buvo užėmę Sirijos 
ambasadą Briusely ir ilgai ją 
laikė, protestuodami dėl Sirijos 
politikos Libano atžvilgiu. 

Irano teroristai 

Teheranas. — Praėjus] sek
madienį Teherane Irano polici
ja keliose vietose susikovė su 
teroristais, ir žuvo 15 žmonių — 
11 teroristų ir 4 policininkai. 
Policija buvo apsupusi ir puolė 
jų slapstymosi vietas. Teroris
tai save vadina "muzulmonais 
marksistais". 

Tie patys muzulmonai mark
sistai pernai gatvėje nušovė du 
amerikiečius karininkus. 

Prancūzai rusams 
stato viešbutį 

nistų partijos centriniam komi- j palestiniečiai, ginkluoti soviett 
tetui reikalaudamas, kad būtų raketomis, šaudė į krikšči 

—...... ... . .-.,..-._, 

ttm^ 

išleistas emigruoti lietuvis poe
tas ir kalbininkas Tomas Venc
lova. Venclovos pareiškimas tuo 
reikalu buvo įteiktas 1975 ge
gužės 11, ir jokio atsakymo. Sa
vo rašte rašo: "Pačiais griež
čiausiais žodžiais protestuoju 
už tokį neleistiną elgesį. Jokia 
civilizuota šalis taip nesielgia su 
savo poetais, menininkais ir 
mokslininkais. Tikiuosi, kad gal-
vojantieji ir mokyti žmonės su 
tuo sutiks". 

Rašto nuorašus Tramaine dar 
pasiuntė Anatomui Dobryninui. 
sovietų ambasadoriui Washing-
tone; Lietuvos Rašytojų sąjun
gai; A. Jakovlevui, sovietų am
basadoriui Ottawoj. 

Neramumai 
sovietų uostuose 

Paryžius. — Vakar Paryžiaus 
spaudoje buvo rašoma apie pra
sidedančius neramumus 'Sovie-

Maskva. — Sovietų ir pran
cūzų oficialūs asmenys padėjo 
kertinį akmenį didžiuliam vieš
bučiui, kuris turi būti pastaty
tas 1980 olimpiados svečiams. 
Stato prancūzų firma Sefri. 

Teroristai kenkia 
savo tautiečiams 

Gegužės 6 "The New York 
Times" jdėjo gydytojo Eitan 
Finkelšteino iš Vilniaus laišką. 
Finkelšteinas nori emigruoti į j 
Izraelį, bet praėjo penki metai i 

j ir vis dar negauna leidimo iš- i 
Į vykti. Jis savo laišku kreipiasi į 
j į teroristus žydus, kad jie nu-! 
i stotų vartoti teroro aktus prieš! 
; Sovietų sąjungos institucijas 
j laisvajame pasaulyje, nes tai 
tik apsunkina žydų išvykimą iš 
Sovietijos. Savo samprotavimus 
laiško autorius dėsto taip ; "Te
roro aktų organizatoriai ir vyk
dytojai turi žinoti, kad čia So
vietų Sąjungoj, mes reikalauja
me savo teisių. Įstatymas ir tei
sė yra mūsų pusėje. Tiktai tie, 
kurie slopina žmogaus teises, 
griebiasi beteisiškumo, sauvalės 
ir teroro. Mūsų stiprybė yra 
kieta laikysena ir atsisakymas j zidentui Fordui. Pasidžiaugė 
erti į kompromisą. Tai stipriau į svečias, kad Amerika ir Pran-
už terorą. 

gyvenamuosius kvartalus. Krikš 
čionys falangistai atsakė artile
rijos ugnimi. Reguliarioji ka
riuomenė su tankais saugoja 
kitas vietas nuo ;'siveržimo, dar 
nepaliestų civilinio karo, ir tų 
jėgų neužtenka. 

Į Beirutą buvo atvykęs Libi
jos ministerig pirmininkas Ab-
dul Jalloud ir mėgino sutaikinti 
muzulmonus ne su krikščioni
mis, bet su Sirija. Jo misija vi
sai nepasisekė, jis išvyko į Da
maską, o iš ten vyks į Bagda
dą, 

Detroitas. — Detroito birža 
nuo birželio 30 žada užsidaryti. 
Birža veikė 69 metus. Priversta 
užsidaryti, kai akcijų rinkoj Į niuose planuose, 
naudojami elektroniniai išradi
mai ir su jais negali konkuruo
ti. 

Gen. Alexancier Haig 

Amerikos ir 
šiaurės Atlanto pakto sąjungi
ninkų būtinas reikalas įvertinti 
Maskvos grėsmę. 

1973 gegužės 19 Lietuvos jaunimas nešė kry 
1973 gegužės 19 naTttį 2Ą va- * Į ** sveikatos prašydamas, 

tų Sąjungos uostuose. Priežas- j landą Šiaulių miesto pakraščiu bet &"? permaldavimą už kry-
pasirodė nepaprasta eisena. žiaus paniekinimą, už mūsų Tau-
Žmonių būrelis, kurį sudarė vai- *os nuodėmes Išganytojui. Nešė 
kinai ir merginos, rimti ir susi- kryžių kaip pergalės ženklą. Ge-
kaupę, nešė kryžių. Ėjo tyliau 9*** 19 naktį daugelis žinojo 
susitelkę, kalbėdami rožančių. aPie H kryžiaus vešimą ir vieną 

GlSCard W a s h i n g t O n e I Laikas nuo laiko trijų metrų valandą paskyrė maldai ir kry-
kryžių, sveriantį Ą5 kg„ perim- ž ^ " 5 adoracijai. Tą valandą su

lis — stoka kai kūnų būtinų 
maisto produktų. 2inias atvežę 
jūrininkai, bet oficialiai niekas 
negali tų žinių patvirtinti. 

Washmgtonas. — Prancūzijos 
| prezidentas Valery Giscard 
d'Estaing pirmadienį buvo pa
gerbtas prezidento Fordo ban
ketu. Vakar Giscard kalbėjo a 
biejų rūmų narioms Kongrese, 
o vakare surengė banketą pre-

davo ant pečių kitas. Kryžius dėtomis ranlzomis daugelis savo 
buvo papuoštas simboliukais dvasioje nešė Kristaus kryžrį. 
ornamentais: širdis perverta Vįsi Kryžiaus nešėjai iš vakaro 
dviem kalavijais, ant kuriu vic- ., , , „ 
no koto - svastika, o ant kito ^ m ė SV' K&mU' 

penkiakampė žvaigždė. («LKB Kronika Nr. 8) 

VarSuva. Baigiam: atstatyti XIV amžiaus pilies rūmai, II pasaulinio karo 
metu vsai sunaikinti, šiuose rūmuose gyveno vėlesnieji Lietuvos Didieji ku
nigaikščiai, būdami kartu ir Lenkijos karaliais. Kairėje žymiausias mfesto pa
minklas, 1643 pastatyta 2igmiantui III Vazai kolona, taip pat karo metu nu
griauta ir ltt» aotstyta 

"Sovietų žydai ir kiti Sovietų 
Sąjungoje gyvenantieji žmonės, 
kurie kovoja už savo teises, rei
kalingi tarptautinės pagalbos. 
Mes ją gauname, ja džiaugia
mės, bet atmetame terorą", bai-

cūzija yra draugais jau 200 me 
tu ir santykiai nuolat gerėja. 

2 milijonai grįžo namo 

Londonas. — Britanijos vy
riausybė paraginta ištirti, kodėl 

Paryžius. — Vakarų Europoj 
nuo 1973 du milijonai imigran
tų darbininkų neteko darbo ir 

gia laiško autorius. (E) 

pasitaiko dažni atsitikimai, kad Į buvo priversti grįžti j savo kraš-
britų kariai pa-.itraukia ū ka- tus. Pietų ir pietryčių Europoj 
riuomenės ir įsirašo savanoriais bei šiaurinėj Afrikoj nuo to at-
hx.čz..os arm.wo^. airado bedarbių dar daugiau. 

KAUEXDOR!US 
Gegužės 19: Celestinas, Pru-

dencija, Vilvinas, Taura. 
Gegužės 20: Bernardinas, Al

freda, gviedrys, Augmantė. 
Saulė teka 5:28, ieidž.as 8:06. 

ORAS 

Saulėta ir šilčiau, apie 70 I. 
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L I T U A M C O * TI-VTO 
SPOr . IO - I EIGA 

1 vieta Čop^a. Noreika, Bra
nkaus" as. Glavir.skas. 

Vienetas Vytauto draugovė, 
šeštadieni, ly jant smarkiam ^xlQQ estgIet& c D , E kia-

1 vieta G. Lietuvininkas. 

-

lietui atrodė, kad 1 m sporto 
sueiga Marqnet te P a r k - t:krai 
neg? lės jvyk'i . 

Gražus saulėtas sekrrad :en :o 
rytas, važiuojame ' parką ir 
dž'augiamės — sueiga vyksta! 
Jau prieš 9 vai. ryto aikštėje 
darbuojasi p. Bagdonas, p . Pra
puolenis, p. Liskfjnas. p . Kal
vaitis, šventės \arsininkas s. v. 
v. si. Donatas Ramanauskas, 
brolis Penčyia, s. J. Liubinskas, 
j . b. v. v. K. Miecevičius, s. v. 
kandidatai brolis Matutis i r Br. 
Kubilius. Iki dešimtos valandos 
aiksite prisipildo, registruojasi 
vilkiukai ir skautai . Draugovės 
išsirikiuoja. Tuntinlnkas pasvei
kina visus ir vyr . teisėjas p-
Bagdonas paaiškina varžybų ei
gą. P i rmas s tar to šūvis, ir pir-

- « s » 

< . 

Vienetas Žara- 3ko. T V; lai-
*is. A- Kurzomvs. T. Sodeika. 

LJTUArnCGS TUNTO 
SKAUTU TfiVŲ ŽENTAI 

T u n t a s y r a išleidęs naują 
ženklelį — Tunto vardą. Litu-
anica — visi tunto skauta i pri
valo šį ženklą įsigyti. Ženklas 
turi būt i nešiojamas ant kairės 
rankovės vi rš L . S B . ženklo pa
čiam rankovės viršuje Ženklą 
galima gaut i Tunto tiekimo 
skyriuje p a s S. Antaną Pau-
žuolj. 

U T U A N I C O S TUNTO 
SKDLen; KONKURSAS 

PA»IBAIG£ 

Pi rmas t r i s viekas laimėjo se-

t 
m. 
•av 
V 

i i 
a 

i 

ITO UrHLANlAA WORiJ> sVIDf DAILY 
«M» WF«TT Ort> *T CfflCAGO TU W«2» TH LU 
>ĉ -w..c . . i ^ ." .̂uj-fei ja.c x. a.<_j£0 Q1LDLMJ Put>i;»he<3 daily 
nccep; >un<J*ys -e.rfa. loaOays, days after Chnsimas and Eastei 

by aie UUiuaruau Camo..c Drssi Society. 

SuOacr.pcot S«-.e» $2fe'.X - Ch-^*.įc *zc Z x>£ cuar j Cl'.nots 
QMW&err J5 L.S.A S26 OL '-an*d. 8z* v* >-ort?i«r, 
Couatr.et — $2S.X 

« . . imiuiifiiiiiii Aa .,k.*i^>~\. jn<t ii«*»ie»o skaitytojo adreao. 
I»vua J ic aosoe^ »c±yrrjJ3i* Jt i * n «. i .ry.o:*j yra ižsi-
asokeję* 

mieji šeši vilkai šau^e šauna 50 k a n . . ų d r a . g k i l t y S : 

jardų. ;por to sueiga prasidėjo, 
mes bėgame, šokame į tolį a r 

LSS cir-.ūr.as s. Petras Jviraėla fvidurvie) Chicasos srca_ *-A<UwO 

"Orasje-" 

Jnjc»«c 
< »h« U. y 

Ctu» 

Savaitini* 

sJC •- t3C leatai-e^a-
<*:3C - 12:00 

• \dministraa]» airūa t u 
lier. nuc i:2C .i: l:2C itit^ 
dieniais nuo 8:30 uo 12:00. 

aieunu 
c&.oc I 

II UkfcStO 
? a h . « ai£n. i men. 
S I J A HG-00 *4.00 
tlS.OC SlOOT 14 00 

06.00 fis.or 
C9.00 $17 0£ 
J18.0C flO.Ot. 

J10.0C 
$11.00 

• Redakcija •traipsmua cateo tavo • 
nmtUu* Neaunaudotų nralpenh) į 
•eeaLigo, tuos gTąžln* ti* U anka-
co susitarus Redakcija u2 sketbl 
mų turini neatsaką Skelbimų k d 
a m prisiunciamc* i a v u i preS1 

BOSTONO ŽINIOS 
" . ; 

; 

SAVAITĖ SKIRTA 
UETUVIAMS 

Savaitė, skirta lietuviams Bos
tone parodyti savo kultūrinius 
Sugebėjimus bei savo meninę ga- , " . , , , . . . i 
lu Zfc , Uo io^^ ; . 9fi ;u; on = f a r e t m e k a l b ^ nes jis jų sako la 

Šimkaus "Pamylėjau vakar" ir pavaišinti. Žmonės vaikščiojo ir 
Broniaus Budriūno "Šauksmas" šnekučiavosi, besidalindavai į-
ir "Dainos gimimas". Jai akom-; spūdžiais iš buvusių programų, 
ponavo Saulius Cibas. Pats Elena Vasyliūnienė 
gubernatorius pasakė gana t ra 

lią, vyko nuo balandžio 26 iki 3 0 : . . , 
/ 0 ™ ~ 0 r ^ ^ ; * ™ o Je t^r , ;* . bai daug, o ir įvairių tautinių 

mažumų Massachusetts jis turi 

PAMINĖJO DIDŽIOJO 
LIETUVIO RĖZOS SUKAKTĮ 

d., reprezentaciniame istorinia 
me pastate "'State House". Ten, 
šalia nuolatinės tautodailė3 bei 
meno parodos, kasdieną 12 vai. 

mą vievą surinkę 518 taškų Per- j dienos metu vyko ir meniniai pa-
kūno draugovės Arų sk l t i s . sirodymai. 

Pirmadieni iškilmes atidarė 
klebonas kun. Antanas Baltrušiū-

i aukštį, stumiame rųtul, ir me- s k i , t i n , n k a s A l d i s L i u b i n s k a s , 
tame sviedinį. g n t ^ ^ s u r i n k ę 3 7 ] t a l k ą 

1 vai. po pietų, esame t ruput i P e r k ū n o ^ . ^ s t u m b r ų s k i l t i s , nas įžanginiu žodžiu. Tą pačią 
šalke ir jaučiame, kaa saulė s k n t i n i n k a 3 A l b e r t a s Tugkenis. dieną smuikininkas Izidorius Va-

Treč'ą vietą surinkę 26S taškus syliunas grojo solo, Antano Ra-
Dariaus - G'.rėno dr-vės Žaibų č i a n o "Sonatą — Fantaziją" ir 
skiltis, skiltininkas Algis Gra- hno š v e d o "Andante" iš smui-
bausk?s . Konkursą pravedė tun- K0 sonatos. 

išal 
svilina mūsų veidus. Laimėju
siems įteikiami specialūs kas
pinai su įrašais. Sveikinam lai
mėtojus, dėkojame visiems, ku-
rie padėjo, kad ši sueig? įvyko. J T ^ į t o S s 

mundas Strikas. 

riiinniiiinnHiiiuiiiinHiiiiiiiiitniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimnHuiimmiiiiiir 
TeL ofiso b b a t o OLymplc 8 - 4 1 * 

DR. P. KISIELIUS 
TeL P B *-S329 

DR. &NNA B&LIUN&S 
2858 West 6Srd Street 

^KTŲ, AUSŲ, SOSEES Lb 
GffiSlKLBS LIGOS 

Valandos pagaJ susitarimą 

GYDYTOJAS m CHIRURGAfe 
1448 So. 50 th Ave., Cicero 

Kasdien l-» vai. ir 6-8 ra t rak 
išskyrų* trečiadienius 

deėtadieniaia 12 U*l * vai. popiet 

DR. K. G. BALUKAS 
%ku5erlj» it moterų llgoc 
Gtapkoloclnf CtUrurglJa 

8449 So, Pnlastd Eload (Crawford 
Medic&l Boilding). TeL LC 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

sakė kun. Kontau-.as: jis davė minėta prof. Liudviko Gedimino jej oeatsuiepia, Aambino s:4-soo4 
trumpa lietuvių istoriją Ameri-' Rėzos 200 metų gimimo sukaktis.; 
koje ir jų atsiektus kultūrinius Rėza gimė 1776 m. sausio 9 d. **»*• 
tikslus. Kalba buvo trumpa, es- Karvaičių kaime, gražiojoj Kur 

Bostono LB Kultūros klube 
nemaža. Labai įdomią kalbą pa-! 1976 m. gegužės 8 d. buvo pa-

OsR. VL BUŽYS 
PLAUCTŲ IR VIDAUS UGOS 

minė ir be nereikalingo patoso, šių Xerijoj. Būdamas trijų metų ^?S°soT Ž S S T ' A T S ^ 

Haeioje^ salėje buvo išdėstyti . ^ . ^ R a u g i n o g i m i n ė ^ ^ 
mūsų" rankdarbiai ir kabėjo keli j k a i m e 

' Liudvikas Gediminas Rėza bu 
vo labai gabus berniukas. Evan Prano Lapės ir Inos Nenortie-

nės. Mažai buvo ir medžio bei 
gin:aro dirbinių, matyti žmonės 

neteKO m o t i n o s , O O m e t ų neteįiO ; Vai.: plrmad., antrad ir ketvtrtaa 
t lkl 7:S0 vai. »akaro 
Sefttod nuo 1 iki S vai 

Pagal susitarimą 
Ottao teto. WA 5-2670 

RezkL tel. VVAlbrooU 5-3048 

ir sveikinam visus brolius, ku 
ri•:- d a ' w ; v : 

ps f ii. Rai- Antradienį Berklee kolegijos; bijojo išstatyti savo daiktus dėl 

VARŽYBŲ RKZILTVTA1 

50 yc. bėgimas A klasė: 1 vie
ta Puodžiūnas, 2 vie^a Pet . Kal
vaitis. 3 v:- *:a J. Arūnas. 

H y I. bėgimas B klasė: 1 vie
ta 5.ar-:u:.a- čius, 2 vieta Povi
laitis. 3 v':-:- a Pr-i'.-uc'.er.is. 

75 y i b i r - ^ ' - C klasė- 1 vio-
ta T." Valą;':? _ vieta P. Ma-
ausx 5 3 vieta A. Dirkis. 

mokytojai, Jeronimo; .Kačinsko{dabartinės padėties. Geriausiai -„ b e t u r č i , b e n d r a b u t 
bendradarbia;, smuiKininkas u e - , buvo reprezentuojamos 

t ims bus j*"eiktcs dovanos. Svei
kinu laimėjusias skilt.'s. linkė
damas d a r tvirčiau žengti skau
t išku keliu. 

Lituanicoš Tuntas 

y> . 

LiubinsriAS. 

Ge°užės 23 d. per iškilmingas DenaraaarDiai, smuiKininKas vje-,ouvo reprezentuojamos juostos 
dr-vių sueigas laimėjusioms skil ra':d Mordis ir pianistas Michael', Ponia Girulienė, dėvinti gražų 

DeVVart atliko kompozitoriaus lietuvišką kostiumą, sėdėjo ten 
Kačinsko sonatą smuikui ir for-Spat ir audė lietuvišką juostą. Jų 
tepijonui. buvo apsčiai: priėjusi prie manęs 

-v -• j - • „ .̂į-i amerikone teiravosi, ką jos reiš-
Treciadieni programą atliko . . . . ._ . , ' ' 
.. , - r> i * ^ J kia ir kas iš jų daroma, 

vaikų choras is Brocktono, veda-, J^ 
mas Nukryžiuotojo seselių. Klau-Į Aiškinau, kad jos sudaro mū
šy tojai teigė, kad tai buvo ge-j sų tautinio kostiumo dalj, jas vy
riausia programa. Nemoką lietu-, rai dėvi vietoje kaklaryšio, iš 
viškai, vaikai dainavo lietuvis-'._ jų daromos pagalvėlės, jos deda-
<as dainas, deklamavo lietuvis- mos kaip papuošalas ant stalelių 
kus eilėraščius, šoko tautinius ir šiaip naudojamos papuošimui. 
šokius. Programa tęsėsi apie dvi; Iš išstatytų trijų medžio dirbinių 

gelikų kunigas pastebėjęs jo ga- ' Td. Ofiso HE 4-5849, re t S88-2233 
bumus, pradėjo juo rūgintis. Re- j fJR, PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS tR CHIRURGĄ* 
2434 West 71st Street 179= 

tik siisitar-us 

: • 

R Ra :dys, 2 vieta C. U i 
tkm S ''/ieta A. Vik fora. 
•-i -v- —.—-"-as A .--'ase 
A. Stankaitis , 2 v"eta R 
is, 3 vieta P. Kalvaitis. 
*cjKiiio pictimss B Ki2sė * 
V P----:'"::? 2 v ;nta P 
•nas 3 vieta L čepelė. 

Rutulio stūmimas, D klasė: 1 
:a T, Liubinskas. 
~U u .o stūmiinas E klasė: i 
-*a A 

vieta 
Z : r a 

vieta 
Bag-c 

valandas. 
Ketvirtadienį vėl Berklee kole-

dėmesio ^vertas buvo smūtkelis, 
atvežtas prel. Juro iš jo Alkos 

"Kernavės" skaučių tunto Paukšty
čių Šventėje susikaupę budime prie 
vėliavos. Iš kairės Renata Variakoiv-

Pukštys , 2 vieta R. tė, Dalia Kisieliūtė ir Dalia Traškaite. 
3 vieta A. Liubinskas. I Nuotr. L. Volodkos 

lis į tolj (iš vietos) A kla-
vieta Stankaitis , 2 vieta 

r . i"i*uvaitiJ 

toji 'su įs-becr'T'j. B 
D. Povilaitis, 2 
įnevičius, 3 vie

nuolis 
k i a s ė : 1 -~ 
v i e t a R. St 
•a V Rf-ka-vi::.-

feuohs tolį C klasė: 1 vieta 
p MftfMrftaa, 2 vieta T. Kizlai-
tie 3 viett R Pileckis. 

įHūMl Į .į D klasė: 1 vieta 
T Sodt '•-••• 2 " R Raudys , 3 
viftf T. Liubinskas. 
, Suoks J tolj E klasė: 1 vieta 

G. Lietuvininkas, 2 vieta A. 
Korzonas, 3 v ie ta R Raudys . 

-uolis į aukšt į C k lasė : 1 vie
t a T. Kizlartis, 2 vieta A. Kau-
| i l | vieta F . 2ygas . 

Šuolis į aukš t i D klasė: 1 vie-
H L. Raudys, 2 vieta P . Kinde-
ris, 3 vieta A. Tuskenis. 

' l i s į aukšt j E k l a sė : 1 vie-
U G Lietuvininkas, 2 vieta R. 
Raudys, 3 vieta A. Viktorą. 

1 mylios bėgimas D klasė : 1 
vieta L. R a u d ^ . 2 vieta A. Tus -
HHrią 3 vieta P . K i n d e m . 

1 mylios bėgimas E klasė: 1 
vieta D. Balzaras, 2 \ i e t a A. 

VISI DALYVAUKIME 

d>:eagr)s skautininkij-kių Ra
movė ragina visus dalyvauti v. 
s. fil. Br . Kvikliui LKMA pre
mijos jteikime gegužės 23 d., 
1 vai. p . p., Jaunimo Centre. 

NAUJAS 
LIETUVIŠKOS SKAUTYBfiS 

FONDO ADRESAS 
• 

Lietuviškos Skautybės Fondo 
pirm. v. s. Česlovui Kiliuliu! pa
kei tus gyvenamąją vietą, pasi
keitė ir Fondo adresas Visais 
i-eikalais kreipkitės sekančiai: 
Česlovas Kiliulis, 17 Tyler Road, 
LexiDgton,. Mass., 02173. • 

SESES SKAUUNTNEfiS 

Visos dalyvaukime sekmadie
nį, gegužės 23 d. 4 vai. p . p., 
v. s. Grasilijos Meiluvier.ės bute 
įvykstančioje Ohicagos Skauti-
ninkių draugovės sueigoje. 

BUOSKIMfcS 
W T A I TINEI STOVYKLAI 

Kas 10 metų LSS ruošia Tau
t ine stovyklą. Nuo LSS įs ikūn-

gijos saksofonų kvartetas — Jo- muziejaus. 
«ph Viola, Roger Jannota, John' Dail. Nenortienes buvo isstaty-
LaPorta ir Robert Hores atliko tos lėkštės ir paveikslas ant sie-
kompozitoriaus Jeronimo Kačins-?nos. Viena lėkščių buvo pado-
ko sukurią saksafonų kvartetą. vanota gubern s toriui. Jis ja 

Penktadieni susirinko didžiau- į džiaugėsi Su gubernatorium nu-
sias skaičius žmonių, nes tą die-' si fotografavo Girulienė, jis pagy
ną atsilankė gub. Dukakis. Prog- Į rė jos kostiumą. Ko^'iumas aus-
ramą atliko Violeta Balčiūnienė, t t as daiL A. Tamošaitienės. 
padainavusi tris dainas: Stasio! Po programos dalyviai buvo 

Lkibinskas. 3 vieta. A. Viktorą. rr.o yra buvę penkios tautinės 

kietijoje — viena. Siaurės A-
merlkoje — dvi. Australijos ra
jonui tenka garbė suruošti VI-
tąją tautinę stovyklą, 1978 m. 

Australijoje gyvenantiems ši 
stovykla yra ypatingai svarbi. 
Ji atnaujintų susidomėjimą lie
tuvišku skautavimu, duotų nau
ją impulsą mūsų jauniems va
dovams. Pažadintų vyresniųjų 
susidomėjimą bent dalinai prisi
dėti prie stovyklos mošos. Svar
biausia, pasiruošimas tautinei 
stovyklai ^ rasmin tų mūsų lie
tuviško skautavimo veiklą Aust
ralijoje konkrečiu uždaviniu ir 
tuo sustiprintų mūsų silpnėjan
čią veiklą. 

Į šią stovyklą t ikimės a t 
vykstant nemažiau 100 lietuvių 
skautų-čių iš užjūrio: Kanados, 
JAV, Anglijos, Vokietijos, Bra
zilijos, Argentinos. 

Užjūrio skautus-tes prašytu
me, kad apsimokėtų savo kelio
nes iki Australijos, o mes steng 
simės padengti jų išlaidas Aust
ralijoje, pvz.: stovyklos mokes-
tj. vietinį transportą, ekskursi
jas ir kt . giam reikalui buvo su
daryta sąmata. Šimtui skautų. 
atvykstančių *Š užjūrio, suma 
sieks nemažiau 8 000 dol. šią 

99 metais Rėza studiiavo Karaliau 
' , . . - . Vai. Dina., Icetr 

ciaus universitete teologiją ir pas A.ntrad.. ponktad 
prof. Kantą filosofiją. 1800 m 
buvo paskirtas Friedrichsburg'o į-
gulos kareivių bažnyčios kunigu. 
Jis mokslo nemetė. 1807 metais 
gavo teologijos daktaro laipsnį, 
1809 metais filosofijos daktaro 
laipsni. Rėza profesoriavo tame 
pačiame Karaliaučiaus universite
te ir buvo lietuvių kalbos semi
naro vedėju. 1811-12 metais, ka
da vokiečiai kariavo su rusais, jis 
lankėsi Lietuvoje ir Latvijoje Vi
są savo turtą paaukojo neturtin
gų lietuvių studentų bendrabu
čiui prie Karaliaučiaus universite
to. Rėza labai -rūpinosi lietuvių 
kalba ir raštais. Jis ir pats rašė 
eiles ir išleido savo pirmuosius 
eilėraščius Prufene oder Preussi-
che Volkslieder und andere Va-
terlandishe Dicbtungen. Susiraši-

(Nukelta j 4 pusi.) 

i Uci 6 r. popiet 
- B, trei. Ir ŠeStad 

DT. Ant. Radoko kabinetą poremr 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

3709 West 51st Street 
Tel GR »-24O0 

Vai Pagal soaltarimą: plrmad U 
netv 1—4 tr 1—9; antrad Ii penkt 
5 0—4- «tefttad 19—8 -ai 

Ofs. teL 7S.M4T7: Rez. 346-28S9 

OR. E. DECKYS 
OYPVTOJA IR C7HIKI RCif 

Specialybe ~ Nervrj ir 
Emoctofe Ligos 

'JRAVTPORD MEDTCAL BrTLCINO 
M4fl So Pnlankl Road 

Valando* pasral sijsltartmą 

Reaid tel. — Gi *-687S 

• M, E!S!H.£1S1NAS 

Tel. REliance 5-1811 
OR, WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West SOth Street 

Vai plrmad.. antrad., Ketvlrt&d tr 
penktad. nuo 12-4 val popiet Ir «-* 
vai. vak geštad 12-2 rai popiet o 
trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G f 
KCDIKIŲ IK VAIKŲ LIGOP 

SPF.ClAI.lSTfi 
MEDICAL BtTl.DING 

7156 South VVestern A^eaue 
Valandos Kasdien nuo 10 vai. ryte 

lkl 1 vai. popiet 
Ofiso tel RE 7-l l ft8: rerid. ŽM-MH» 
ofiso HT 4-l«18: Rerld PR «-»S01 

DR. 1. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S TR CHIRURGAS 

Spec ia lybė vidaus l i gos 
2454 West 71 st S tree t 

<7l-08 Ir Campbell \ve. kampan i 
Vai. plrmad., antrad.. ketvlrtad. tr 
oenktad i iki 7 v p.p TUt susitara* 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS j . MEMiCKAS 
STRDD3S I R V I D A U S LJGOS 

2454 West 71st Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T C D I O 
VIOLFrrA RAROSAITC 

?05l So. Waaht«a«w, telef. 77S-«7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus 
Dtdelia akintų r*niu pMdrtaklBtak 
Vai pirm., antr., penki 10-5:SO 

<*>u 1-8 v v. Sefitad 10-4 v p p 
Trečiadieniais uždaryta 

Telef. _ 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
UfJrj LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 VO WARASR * V t 

«SOO XO o:.VTRAl AVF, 
Valandos paga! susitartais 

JONO DIRSOS ĮPĖDINIAMS 

Neseniai Amerikoje miręs JONAS 
DIRSA. taipgi žinomas kaip JOHN natų, asmenų, k-ane dviejų me

tų bėgyje paaukotų ne mažiau I DIRSEN, 1971 metais surašytu testa-
100 dol. Ieškom, bent 80 dosnių mentu savo turtą yra užrašęs Steve 
asmenų visoje Australijoje. Dirsen vaikams, kurių pavardės tes

tamente pažymėtos sekančiai: Vincas 
Norėtume pnmint i , kad Ka- DIRSEN, Paul DIRSEN ir Regina DIR-

nados i r JAV lietuviai buvo SEN- Jl* gyvenamosios vietos ae—to 
mums, australieSiams, labai dos- ? ^ J*. **»?*»«""> tur i* , atro-_-„ _ _ T _ T , 1 do, kad įpėdiniai gyvena okupuotoj 
nus per I ir n Jaunimo kongre-1 Lietuvoj. 
SUS. Ne tik buvo apmokėtas vi- j Patys ieškomieji arba apie juos ži-
sas australiečiij pragyvenimas nantieji malonėkite rašyti Lietuvos Ge-
kongresų metu. be t ir dalis ke
lionių išlaidų. Taip pat mūsų at
stovai j V Tautinę stovyklą ga
vo finansinę paramą iš Ameri
kos ir buvo labai šiltai priimti 
Dabar mums atėjo eilė parody
ti mūsų australišką dosnumą. 

Norį tiesiogiai aukoti prašo
mi siųsti aukas iždininkui: V. 
Vaitkus, 42 The Corso Pardale, 
Vic. 3194, AustraJia, čekius ra
šyti: Lithuanian Scouts Jambo-
ree Fund. Visų mecenatų ir au
kojusių pavardės bus paskelb
tos spaudoje. 

V I Taut inės Stovyklos 
Rengimo Komitetas 

neraliniam Konsulatui New Yorke: 

Consulate G«fteral of Lithuania 
41 West S2nd Street 

New York, N. Y. 10024 

<jn 
AKUŠERIJA ER MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Redife Ave. WA M M I 
Valandon poea) mUarirtA Jei ne

atsiliepia. Oų^mbintl: Ml 2-0001. 

TeL - B E 3-5893 

DR. A. B. GLEYECKAS 
IVTsVTn " \<5 Tp. r u T P T ' p r . i : 

Soeciaiyb* kk:ų Ligos 
SW7 Wes« 108H $tr** 

Valandos pagal svisitarimĄ 

Ofiso telef. PB 8-2220 

DU JANINA JAKŠEVIČIUS 
i O R I A 

V A I K Ų L I ~ Z S 
?f>7A W«»t 53rd S-tre^t 

OR. FRANK PLE6KAS 
O P T O M E T R I S T A S 
f Kai be l ietuviškai) 

S61S W. 71 st S t . — TeL 731-514S 
Tlkrtns aklo Pritaiko akinio* tr 

"Contact lense#" 
Vai o&g&l susitarimo. UMaryte tr«& 

OR, LEONAS SEIBUT1S 
I N K S T Ų . P Ū S L E S IR 

P R O S T A T O S CHIRURGIJA 
265« W . SSrd S tree t 

Va!, antrad . nuo 1-4 popiet 
ir ketv. n u o 5-7 vakare 

Ofiso teL 7 7 6 - 2 8 8 0 , re*. 448-SM& 

f ' r s i ' i . unt-vč.. 
ano 12 H J ipl 
v Ak S»ila<5 nuo 

Ofa PO 7-6000 

I ,ia i -ai 

Rn. G A V" 27 

DR. 
Q 

) . 
J 

Adresui 
Of 

r>^ilJ^ 
?»!»: plr 

;»-'<%• 

-^ 
TV-1 

~ i 
. m 

j , SIMONAITIS 
H V T O 

4256 W. 
•^'•f. RE 
r* vr-ltįt • 
',.. antrad. 
to 1 lkl 1 

J A S 
6Srd 9L 

5-4416 
I R 9-oen 

ketvirtai B 
mi. popiet. 
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Stiprinama 
' 

LIETUVIU IŠEIVIJOS DEMORALIZACIJA 
''Supuvusi, supelėjusi emigra

cija, buržuaziniai nacionalistai 
užsienyje" ir kitokiais vardais 
pravardžiuojami politiniai emi
grantai, gyveną svetur, vis 
dar yra rusiškųjų bolševikų prie
šas. Nr. 1. 

Juos dažnai "pagarbina" ne 
tiktai sovietinės Lietuvos vadei
vos, jų spauda, radijas, beveik 
visuose savo pareiškimuose mus 
primindami, bet emigracijos var
do nevengia minėti ir patys 
aukščiausi Sovietų vadai. Jau 
vien Šie taktai, neskaitant kkų 
įrodymų, mums akivaizdžiai ro
do, kad politinė emigracija iš So
vietų kraštų nėra tiktai "muilo 
burbulas'* ar tokia menka, '"ne
verta dėmesio", kaip sovietiniai 
garsiakalbiai skelbia. 

miteto darbuotojai: pirm. gen. V. 
Karvelis, faktiškasis komiteto 
vedėjas V. Kazakevičius, "Tiesos" 
redaktorius A. Laurinčiukas ir į 
juos panašūs. V. Karvelis, be ko 
kita, pakartojo L. Brežnevo Žo
džius, pasakytus XXV komunistų 
partijos suvažiavime, pagal ku
riuos Sovietams susidariusios 

POKALBIS SU TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTES RENGĖJAIS 

"Mūsų Jokių švente... — Lietuvos reprezentacija laisvame pasaulyje..." 

Drauge anksčiau kalbėjomės Į me labai gausią ir pajėgią ko-; greit praves dovanų paskirsty-
su Penktosios tautinių šokių misiją, vadovaujamą Joanos Kru 
šventės rengimo komiteto vice-; tuiienės. Nakvynių reikalus tvar-
pirmininke Sofija Džiugiene. " T ė ' ko Lietuvių Moterų Federacijos 
vilkės Žiburiuose" pokalbį tęsė- Chicagos skyrius, gausus na-

nevas tada pasakęs: "Dabar svar- i me su programos direktore Gali-1 riais ir labai pajėgus savo veikla. 
biausia praktiškai įgyvendinti i na Gobiene. Dabar 
visus Helsinkyje suderintus prin- j kų operų spektaklių 
cipus ir susitarimus. Sovietų Są-įsinio renginio iki rug=ėjo penkto-Į mą. Jie parodys ir 

naujos veiklos sąlygos. Brež-
, U l > _ n . w « - v r a u - 1 " " « »* I U V U . ^<Ij5 . - j įU3 K 1 V U VC1.N.K1. 

ir, po lietuvis- į Čikagiečiai lietuviai yra jąu daug 
i, kai jokio ma- J kartų parodę reikiamą svetingu-svetingu 

šios šventės 
junga veikia ir ateityje veiks", j šios nebematome, kai pasiruo-
Vienas uždavinių esąs "bendra- j šimas t. šokių šventei eina į pa-
vimas su užsienyje gyvenančiais Į skutinę fazę, grįžtame į ' 'Draugo" 
tautiečiais". 

metu. 

mą, numatyta gegužinė. J a u vyk 
domas ir aukų rinkimas. Vien 
banketas davė pelno per 8,000 
dol. 

— Spaudoje ne kartą skaitėme, 
jog esate pasiryžę pakviesti 
įžymių amerikiečių. Čia tuoj pri
simena Ketvirtoji T . Š. šventė, 

Sovietai mūsų politine emi
gracija domisi jau nuo II pasau
linio karo laikų. Baigiantis karo 
veiksmams, jie rusiškame gen-
Michailovo vadovaujamame ko
mitete "Už sugrįžimą į tėvynę?" 
įkūrė ir lietuviams skyrių, kurio 
tikslas buvo sugrąžinti politinius 
pabėgėlius į Sovietų Sąjungą, 
šiam reikalui į visas didesnes ar 
mažesnes pabėgėlių stovyklas 
buvo siunčiami lietuvių ir ru
sų tautybės raudonosios armijos 
ir politiniai politrukai. Tačiau 
pabėgėliai ne tiktai nesileisdavo 
su jais į kalbas, bet ir į savo sto
vyklas nepriimdavo, o atvykusius 
išvydavo. Taigi "sugrąžinimo į 
tėvynę" darbas nebuvo sėkmin
gas. 

Ilgainiui šis nesėkmingas ko
mitetas buvo perorganizuotas ir 
pavadintas "Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komitetu". 
Lietuviams skirtas laikraštis 
""Už sugrįžimą į tėvynę" bu
vo pavadintas šimpa tiškesniu 
"Gimtojo krašto" vardu. Sis sa
vaitinis leidinėlis siuntinėjamas 
tiems užsienyje gyvenantiems 
lietuviams, kurių kokiu nors bū
du gaunami vardai, pavardės, 
adresai. Be kita ko, jo kartote
kos sudarymui buvo panaudoti 
ir siuntinių siuntėjų adresai. 

"Ryšių komiteto" veikla, ypač 
kas liečia jAV-bėse, Kanadoje, 
Australijoje, Europoje gyvenan
čius lietuvius, buvo nesėkminga. 
Laisvi grįžimai į savo kilmės 
kraštus labai reti, beveik tokie, 
kaip gulbės pienas. Brangiai 
kaštuojantis aparatas neapsi
moka. Reikia keisti veiklos 
taktiką. Reikia jų meškerei nau
jo masalo. 

Keisti veiklos taktiką, — or 
ganizuoti naują propagandą iš
šaukė sąlygų pasikeitimas. Pr. 
metų gale Helsinkyje pasirašius 
Vadinamą Helsinkio paktą, So
vietams buvo plačiai atvertos du
rys ' 'apaštalauti" politinių emi
grantų tarpe Amerikoje, Kana
doje ir kituose kraštuose. 

Šiam reikalui nebetiko se
ni metodai, taigi ir "Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais ko
mitetas". Maskvos patvarkymu 
šis komitetas buvo perorganizuo
tas ir rusų pavyzdžiu (rusams e-

Taigi Helsinkio paktas ir iš
šaukęs reikalą "perorganizuoti 
komitetą į platesnio pobūdžio 
draugiją". Šios draugijos pirmi
ninku Maskvos paskirtas senas 
politrukinis "generolas" Pranas 
Petronis (kupiškėnas, gimęs 
1910 m. ) . Jo pavaduotoju — iš
eiviams jau gerai žinomas Vy
tautas Kazakevičius. 

Skaitytojams gal ne tiek įdo
mu žinoti, ką kalbėjo lietuviai 
komunistai — Maskvos "sateli
tai". Geriau pasiklausykime, ką 
pasakė iš Maskvos į Vilnių at
siųstas "Rodinos" vedėjas Ovsia-
nikovas. 

Jis pirmiausia užpuolė užsie
nio ''reakcinius sluoksnius", ku
rie skleidžia 

ir 

kurioje dalyvavusi tuometinė 
—Kas globos šokėjus —sve- prezidentienė ponia Patricia i 

čius iš kitų kontinentų, būtent iš | Nixon ne tik mus išgarsino \i-
bet ir ne-

• * *. - 1. -' rv ;— • *̂ vK**̂ ut\sik*\̂  cuiuiteatre žiūrovų 
teto pirmininku Bronium J uode-j tokius svečius supažindinti bent 
liu. J su Čikagos lietuvių kultūrinėmis 

PrieŠ duodami oficialius k lau- . « s t a i 8 o m i s j Jaunimo centru, laik
raščių redakcijomis, meno gale
rijomis, Balzeko muziejum ir ki
tomis? 

Gary, Ind., lituanistines mokyklos vyresniųjų šokėjų gn 
Pečkaitiene. 

K. 

I puslapius žodžiu kitu persimesti j p , Amerikos ir Europos? Ar vral sosTjAV^ir už ją ribų 
J su šokių šventės rengimo komi- n u m a t y t a prieš šventę ir po jos betalpinome amfiteatj 

dabar vėl rinkimų metai ir prie-

šeštadienį 

srmus apie t-š. šventę, visų pir
ma norime svarbiausių pašneko
vo biografinių duomenų ir pa
aiškinimo, kaip jis jaučiasi Penk
tosios Taurinių šokių šventės 
rengimo komiteto pirmininko pa
reigas apsiėmęs. Čia Broniaus Juo 
delio atsakymas: 

— Mano profesinis pasiruoši-, 
mas ir organizacinė veikla gerai j _ ~ _ C ™ ^ S ^ . k"!° v^fpir 

derinasi su tautinių šokių šven-

— Šokėjai iš kitų kontinentų 
be abejo ilgiau svečiuose lietu
vių šeimose. Jiems bus sudarytos 
sąlygos pamatyti visas mūsų kul
tūrines įstaigas. 

"šmeižtus 
Toliau jis 
"Negalime 

tės administravimo darbu ir to
dėl komiteto pirmininko parei
gos per daug pečių nespaudžia. 
Jų atlikimas yra tik naujas, ma
lonus 'patyrimas. Biznio adminis-

apie Sovietus | tracijos mokslų baigimas Illinois 
prasimanymus". į universitete, tolimesnės pedago-

pažodžiui pasakė: I giries studijos De Paul universite-
užmiršti tų uždavi- Į te, magistro laipsnis Northwes 

nių, kuriuos mums iškėlė Helsin
kio susitarimas. Mes turime kuo 
aiškiau ir giliau visapusiškai ir 
argumentuotai aiškinti šio susi
tarimo turinį ir esmę, didžiulę 
jo reikšmę taikos reikalui Euro
poje ir visame pasaulyje".O svar
biausias darbas "Tėviškės" 
komiteto būsiąs "aiškinti ir po
puliarinti Sovietų s-gos komu
nistų XXV suvažiavimo doku
mentus mūsų tautiečių tarpe, — 
visų pirma — naujojo penkme
čio liaudies ūkio vystymo planą 
p jo įgyvendinimą" (GK 1976 
V.6.) 

tern universitete ir 15 metų ad
ministracinės tarnybos praktika 
suteikia reikalingas žinias ir vi
suomeniškame darbe. Ilgametis 
vadovavimo darbas Liet. Skautų 
Sąjungoje, Studentų Sąjungoje, 
truputis patyrimo Lietuvių Bend
ruomenėje suteikia galimybę pa
justi lietuviško gyvenimo pulsą 
IT suprasti lietuvybės aspiracijų 
sva rbą. 

Pašnekesį sukame į artėjančiai 
tautinių šokių šventę. 

— Iš privačiu ir viešų pokal 
bių su meno direktore Galina Go 
biene žinome, kad šioje šventė-

, je bus rekordinis šokėjų skaičius, 
dar nėra aiškiau Žino- j nes, Šalia reguliarių (vidurines 

nepaskelbti visi Maskvos j mokyklas bei universitetus lan-
kančirj) šokėjų ir pradžios mo
kyklų vaikučių, pora šokių šoks 

kalu, tačiau kai ką žinome ir kai j įr veteranai, dalyvavę ankstesnė-
ką galime nujausti ar iš paskelb-įse t š . šventėse. Ar toks didelis 

mininke Sofija Džiugiene (kovo 
30 d. "Drauge") , lesų reikalą ji 
laikė vienu didžiausių rūpesčių. 
Kokia dabar lesu telkimo būklė? 
Ar per keletą pastarųjų savaičių 
jau daug padaryta? Kokius ren
ginius lėšoms telkti esate numa
tę vasaros mėnesiais? 

— Lėšų problema tokiems di
deliems įvykiams visada sudaro 
rūpesčių. Kadangi šventė turi 
tvirtą lėšų telkimo komitetą, va
dovaujamą dr. D. Giedraičio, ka-

do dar JAV 200-tasis gimtadie
nis. Dabar tikrai yra vilties sve
čių turėti ir patį JAV preziden
tą. Kaip Jums ta ..galimybė at
rodo ir ką tuo reikalu darote? 
Malonėkite paminėti, kokius ki
tus įžymius amerikiečius jau 
gavome jo pasirašytą asmeninį 
laišką), tikimės, kad jis pats ar
ba ponia Fordienė šventėje da
lyvaus. Taip pat pakviesti yra 
senatoriai C. Percy, A. Steven-
son; kongresmanai: E.J. Denvins 

, ki, F. Annunzio, M.F. Murphy, 
M.A. Russo, J.W. Erlenborn; II-

| linois gubernatorius D. Walker, 
Chicagos burmistras R.J. Daley; 
Bicentennial -pareigūnai: M. Lin 
derman, AR. Abboud, Mrs. J. 
Swearinger, R. Farina. 

— Šventės bilietus pradėjote 
platinti labai anksti. Regis, jau 

vakaras 
centre. Tą vakarą iškilminga 
šventės pradžia bus prie Laisvės 
paminklo Jaunimo centre. Šven
tė bus užbaigta iškilmingu ban
ketu sekmadieni, po programos, 
puošniose Mc Cormick rūmų sa
lėse. Šiam banketui bilietai jau 
gaunami pas p. A. Mažeikienę 
"Paramoje" , 2534 W . 69th St., 
Chicago, III. 60629. Nepamiršta 
ir švemės religinė dalis. Iškilmin 
gos katalikų pamaldos šventės 
ryte 10 vai. bus Šv. Kryžiaus baž
nyčioje, dalyvaujant vysk. V. 
Brizgiui ir vysk. A. Deksniui. 
T u o pačiu metu evangelikų pa
maldos vyks Tėviškės parapijo
je, dalyvaujant kun. A. Trakiui. 

— Prieš akis tik keli trumpi 
karštos vasaros mėnesiai ir Penk
toji tautinių šokių šventė ateis. 
Ko šiuo metu pageidaujate iš vi
suomenes ir būsimųjų šventės 
svečių? 

— Šventės svečiams vasarą lin 

Jaunimo nepagąsdinęs. Ar atsimenate, kas 
dėjosi prie Tarptautinio Amfiteat 
ro Ketvirtosios tautinių šokių 
šventės dieną? Ar atsimenate 
daugelio šimtų žmonių spūstį 
prie visų durų, kai kasose nebe
buvo nė vieno bilieto? Gal esate 
vienas iš tų, kuriems spūstyje 
kaulai buvo aplamdyti, kentėte 
karšti, ir, amfiteatrą visvien ne
patekote? Jeigu tik prezidentas 
Fordas j šventę atvyks, spūstis 
bus kur kas didesnė, ir viltis gau
ti kieno nors atneštą atliekamą 
bilietą — kur kas mažesnė. Tad 
įsigykite bilietus iš anksto! Par
davėjų adresus turite. 

Alfonsas Nakai 

pereitą rudenį, ar bent prieš Ka- k i m e maloniai atostogauti 
ledas, tiesa?. Sakvkite, ar daug toJe> užbaigti atostogas rugpiu-
buvo entuziastų, kurie bilietus ! č i o S a I e i r ™&i° 4 ' ° dienomis 

Chicagą, į 
šventę. Sokė-

dangi šokėjų vienetai yra papra-: p ^ d a u g e Ų numesiu p i rk tu ' Ar Į v i s i e r n s suvažiuoti į 
syti telkti lėšas savose vietovėse'' nevertėjo ^ jų platinimu palauk i V ' Tautinių šokių ši 
kelionėms, manau, bėdų neturė- tj \yeni ĮĮ̂ Į ^ Chicagos Lietuvių* J a m s - muzikantams ir choristams 
sime. Tikimės kiek ir federalinių Į Operoj spektakliu? 

. " *. 

mi 
naujieji planai lietuvių ir kitų 
tautybių politinių emigrantų rei-

tų ofkiaHų pranešimų "tarp ei
lučių" išskaityti. 

Yra žinių, kad 'Tėviškės" ko
mitetas nebesistengs '"perauklėti" 
senuosius, tėvynėje gimusius e-
migrantus. jiems priimtina pras
me. "Nesidomėsr, ir lietuvių išei
vių organizacijomis, tiek centri
nėmis, tiek vietinėmis. Visas dė
mesys būsiąs nukreiptas j jau ne 
Lietuvoje, bet išeivijoje gimusi 
jaunimą. Šiam reikalui ypač bū
sią išnaudojami kai kur besireiš-
kią senosios ir naujosios kartos 
skirtumai. Šioje vietoje ypač 
bus stengiamasi kiek galima gi
liau įvaryti pleištą. J užsieni bus 
atvežama daug Sovietų propa-

migrantams skirtas komitetas gandinęs medžiagos: propagan-
buvo vadinamas "Rodina") pa- dirtių filmų, dailės darbų parodų, 
vadintas labai nekaltu, užsienio jaunimo "perauklėjimui" skirtų 

leidinių lietuvių ir kitomis kal
bomis, plokštelių. "Gimtajame 
krašte" būsiąs stiprinamas ang
liškasis skyrius. Busiančios suda
romos sąlygos keistis chorais, 
menininkais, artistais, šokėjais. 

lietuviams tam tikrus sentimen
tus sukeliančiu "Tėviškės komi
teto'" vardu. Tai ir yra naujas 
okupantų masalas. 

Perorganizavimas atliktas š. 
m. balandžio 27 dieną Vilniuje. 
Šiam reikalui buvo sušauktas parodomis, ansambliais. Detentės 
kiek platesnės apimties Maskvos rėmuose būsią labiau keičiamasi 

— Šventės bilietų platinimas 
prasidėjo tik nuo š.m. balandžio 
1 d. (paštu). Nuo birželio l die
nos bilietai bus gaunami asme- * 

irgi linkime smagių vasaros atos
togų, tačiau prieš jas prašome iš
mokt; visus Šventės šokius, visas 
melodijas ir visas dainas. 

RŪPINASI LIBANU 

Popiežius Paulius VI, priimda
mas iš Libano sugrįžusią Apaš
talų sosto misiją, dar kartą iš
reiškė savo susirūpinimą šio kraŠ 
to padėtimi ir pažymėjo, jog 
Bažnyčia yra pasiryžusi kiek ga
lėdama padėti skaudžiai nuken
tėjusieji Libano gyventojam, ne
žiūrint jų religinių įsitikinimų. 
Tai, ką jūs patyrėte savo kelio
nėje Libane, kalbėjo Paulius VI 
Apaštalų Sosto misijos nariam, 
sukelia gilų sielvartą ir didelį ne
rimą. Popiežius priminė, jog iš-
vietintų žmonių skaičius Libane 

niškai "Marginiuore", 2511 W. j kos Bicentennial, šia proga bus 
69 th St., Chicago, 111., o paštu; pakviesta daug aukščiau paminė 
iki pa? šventės bilietais aprūpinsi tų ir nepaminėtų amerikiečių, — 
Jonas Spurgis, 4239 So. Fairfield į kultūrininkų, politikų, visuome-
Ave., Chicago, III. 60632. Biiie- nininkų. jiems jau yra užsakyta 
tų platinimą kiek anksčiau pra- Į beveik pusė visų ložių. Todėl 

šokių švente minėsime Amen- j dabar jau siekia tris šimtus tūks
tančių, vis sunkiau yra aprūpin-

šbkėjų skaičius nesudarys komi
tetui išskirtinio rūpesčio juos ap- ' 
riakvydintL, repeticijų metu prieš į 
šventę maitinant Ir t t . Kaip e-
verttualius sunkumus ruošiatės 
spręsta . . . . , .-. .! Bronius Juodelis, V-sioe tautinių 

— Gausaus šbKejų skaičiaus pn : gokįų i v e n t ė B rengimo komiteto 
ėmimui ir apnakvydinimui tur i - ' pirmininkas 

• | dėjome todėl, kad jais iš anksto 
apsirūpintų tolimesnieji svečiai. 
Pirmieji bilietų užsakymai sau
sio mėnesį atėjo iš Pensilvanijos 
trečio^ kartos lietuvių grupės, ku
ri su dviem autobusais atvyksta 
pamatyti šventę. 

Šventės programa turi būti gerai 
paruošta, sklandžiai atlikta. Mū
sų šokių šventė su tautiniu me
nu yra ir visos Lietuvos repre
zentacija laisvame pasaulyje, nes 
joje, per šokėjų grupes, bus ats
tovaujamos beveik visos lietuvių 

— Nors iš dalies gal ir buvo kolonijos, iš lietuviais labiausiai 
jau skeib:a, bet malonėkite dar apgyventų valstybių, 
šia proga priminti, kokie kiti ren j — Ačiū, už labai tikslius, 
giniai publikai numatomi sureng sklandžius atsakymus. Tikiu, 

ti gyventojus maistu, trūksta >a-
ni;arinių įrengimų sužeistieskm 
slaugyti, nėra pakankamai vais
tų ir kitų būtiniausių reikmei ai. 
Bažnyčia, savo galimybių ribose, 
siekia padėti konflikto aukom, 
bet jos pastangų nebepakanka. 
Popiežius tad kreipėri į viso pa
saulio katalikus ir visus geros va
lios žmones, ragindamas juos sku
biai ir dosniai padėti kenčian-
tiem broliam Libane. 

ti šokių šventės dienomis? 
— Šokėjams bei vadovėms - va

dovams numatytas susipažinimo 

kad ir "Draugo" skaitytojai jums 
lieka dėkingi. 

Šia proga neiškenčiu publikos 

Oficialiais duomenimis, Angli
joje nuo žmonų nuolat slapsto
si apie 85 tūkstančiai vyrų. Dau
giausia 40 — 50 metų '"pabėgė
lių". 

LIETUVOS PARTIZANO KELIAS 
( MIRT; 

VL. RAMOJUS 

Ištrauka fš spaudai paruosto veikalo "Kritusieji už 
laisve" TU tomo 

statytinių pareigūnų susirinki
mas, kuriam, neoficialiai vado
vavo iš Maskvos atsiųstas cent

rinės 'Rodinos" draugijos sky
riaus vedėjas V. Ovsianikovas. K 
tiesų tokios "konferendjos , , nė 
nereikėjo, nes visi reorganizacijos 
sprendimai buvo jau anksčiau 
Maskvoje atlikti. Vilniaus kon-

speciali<rtais, praplėstas ivamų 
kursų tinklas, ruošiamos jauni
mo ekskursijos ir, gal būt, prail
gintas jų buvimo Lietuvoje Jai-

Pavakary j būstinę su tr iukšmu tvirto t r y s šau
tuvais ginkluoti strebokai. Du iš jų buvo jauni, o vie
nas senyvas, matyt , vyresnysis. 

— Na, balandėli, ruoškis su mumis pasivaikščioti. 
— rusiškai, matyt , tuo norėdamas parodyti didesnę 
ištikimybę tarybinei valdžiai, įsakė Norkui vyresnysis, 
apsiavęs senais išklypusiais batais su brezentiniais au
lais. Nors buvo gana šal ta diena, strebokas ant galvos 
turėjo užsimaukšlinęs vasarinę rusišką pilotę. J o mi 

metais tų patalpų nebeužteko t t eko gerokai praplėsti . 
Centrinė areštinė, kurią apskrit ies gyventojai vadino 
kalėjimu, buvo įrengta prieš karą pradė tame s ta ty t i 
nemažame "Lietūkio'' sandėlyje, esančiame atokiai 
nuo gatvės ir aikštės. Vokiečių okupacijos meta is vie
tiniai statybininkai gerokai tą sandėlį pe r s t a t ė ir per
tvarkė. Naujai pastatytame ant ra jame aukš t e įrengė 
puikias gyvenamąsias patalpas, kuriose įs ikūrė žan
darmerijos postas, o pirmajame aukšte esančiose pa
talpose du žandarai, to meto šeimini r kai. laikė savo 
šunis, žąsis vištas ir kitokius paukščius a r gyvulius, 
kuriuos jiems gausiai sunešdavo vietiniai gyventojai , 
norėdami papirkti tuos galinguosius ir baisuosius pa
reigūnus, kad apeitų okupacinės valdžios potvarkius . 

Kieme vyresnysis įsakė Norkui eiti į centrinę 
areštinę. Suimtasis, netaręs nė žodžio, pasuko ta k ryp
timi. Žengė greit, nes norėjo kuo greičiau pa tekt i į ka
merą, kur tikėjosi rasti pažįstamų nelaimės draugų, 
o jei ir nerastų, tai tikėjosi greit susipažinti. Didesnė
je kompanijoje nepalyginamai jaukiau. 

Taip Norkui begalvojant apie būsimą gyvenimą 
' kalėjime, bežingsniuojant siauru sniege išmintu taku. 

netikėtai kilo audra. Visų pirma jis pa ju to smarkų 

ferencija tebuvo garsiakalbis už- dymo darbas, kuriant paraleliai 

line buvo dar gana apygerė. bet pro jos apykaklę ma 
r J r ^ ų a n ^ ' ^ ? o i 7 d e t e r ^ l t ė s i margas šalikas, kurių kareiviai paprastai negali I smūgį per galvą, kad net kibirkštys akyse sužaibavo. 
<as. ™ £ ^ J 2 £ 3 * ^ " ^ I nešioti. J o pavaldiniai i rg buvo panašiai apsirengę. \ Tai tvojo jam iš užpakalio šautuvo buože vienas pa-
I ^ l ^ s m S S i i ų , X į tik jų milinės p r a s t e n ė s . I lydovų. Tiesa, stora ausinė kepurė siek tiek susilpnino 
bau tęsiamas mūsų poli .mu, vi | J ^ o r k u i p ^ i r ^ o ^ i i l ^ i nereikėjo. Tuojau j i 8 išėjo Į smūgį, bet vis dėlto porai sekundžių Norkui a tė-

pro duris, pasakęs pasiliekantiems keliems milicinin-1 mė nuovaką. 
kams "sudie", tačiau nė vienas iš jų nemalonėjo atsa-1 Greit atsigavęs nuo smūgio, jis ruošėsi pareikšti 

suomeninių. kultūrinių ir tradi 
cinių jaunimo organizacijų skal 

slėnyje 
viams. 

gyvenantiems lietu-

"Konferencijoje" kalbas pasa
kė seni 'Kultūrinių ryšių" ko-

naujas ar jau veikiančias demo
ralizuojant. Kitos Sovietų pa
stangos bus matomos iš jų darbų. 
Taigi laukiame ir ruoškimės jas 
sutikti. b. kv. 

lė, kad į ją be vargo trenktų vienu metu kelios šautu
vų buožės. 

Norkus tylėdamas 'iusmuko ant t ako veidu į 
sniegą. Dabar strebokai ėmė jį velėti šautuvais, kur 
papuolė: per pečius, per nugarą, per galvą ir šonus. 
Šautuvai t ik kilo aukštyn ir leidosi žemyn. Mušė ne 
tik su šautuvų buožėmis, bet ta ip pat negailėjo spyrių 
į pašones. Nematydamas šių vyrų užsiėrnimo, galėjai 
iš garsų pamanyti , kad jie ne juokais darbuojasi, skal
dydami malkas. Vienas, matyt, nenorėdamas pažemin
ti šautuvo, ėmė energingai spardyti Norkų, taikyda
mas jam į veidą. Pirmuoju vykusiu spyriu prakirto 
jam viršutinę lūpą ir nulaužė pusę šoninio danties. 
Smūgį atlaikė tik oda. kuri vėliau jungė iš viršaU3 
trejeto centimetrų ilgio žaizdos kraštus. Su šio spy
rio žaizda Norkus atsigulė ir į karstą. 

Antru spyriu išradingasis palydovas pataikė ta^p, 
kad bato galas prakirto ir viršutinę skruosto dalį. 
Gerai, kad spirdamas liaudies gynėjas sudavė aštriu 
sušalusio bato smaigaliu ne išilgai akiduobę, bet sker
sai. Priešingu atveju garantijos už akį, kad ji galės 
mušamajam tarnaut i ateityje, kaip iki tol, nebūtų bu
vę galima duoti, turint galvoje nelabai lankstų kab-
nių medicininį aptarnavimą. 

Norkus pajuto burnoje sūrų skonį kraujo, kuris 
ėmė bėgti į burną ne tik iš prakirs tos lūpos, bet iš iš 
nosies. Tačiau jo išspiauti negalėjo, nes laikė dantis 
sukandęs, kad pro juos neišsprūstų riksmas. 

Kęsdamas smūgių skausmą, rankomis dangsty-
ky t i griežtą protestą, kodėl su juo ta ip nepagarbiai elgia- j damasis veidą nuo spyrių, jis negarsiai unkštė, re tkar 

Anksčiau Rokiškyje kalėjimo nebuvo, išskyrus masi. Bet nespėjo nė atsigręžti, nei papr i e š t a rau t i : 
areštinę, kurioje būdavo laikomi tardomieji arba t rys strebokai beveik sutart inai apipylė Norkų kruša 
trumpam laikui nubausti nusikaltėliai, ir daboklė, ku-. smūgių, daugiausia per galvą. Smūgius lydėjo keiks
noję paprastai išsimiegodavo pasigėrę tr iukšmadariai mai. Subrazdėjo, sutarškėjo sukliuvę mušančiųjų šau-
ar smulkūs chuliganai- Pirmaisiais tarybų valdžios tuvai, nes Norkaus gaiva juk aebuvo tokia diac-

čiais sugrieždamas dantimis. Mat, jį bemušant, suė
mė toks pyktis, kad norėjosi j am dantimis kibtis į 
snieguotą žemę arba į spardančiojo batą... Bet neturė
jo nei jėgų, nei galimybių... 

.Bu* dau^Att^ 
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"AUŠRINĖS" JAUNIMO 
VAKARAS 

(Atkel ta iš 2 pusi.) 

nėjo sū garbiuoju' poetu Goethe, 
© svarbiausia. oopuKarino lietu
vių kalbą ir rasta ir juns <rvnė: 
nuo visų pasikėsinimų. G v - pr;e$ m e t u s Philadelphijos jau-
ma būtų pasakvti. kad Rėza isne- niinas susiorganizavo dalyvauti 
šė lietuvių kultūrą i Vakarus. Ta- ; penktoje Tautinių šokių šventė
l i a u charakteringa, kad dar Uis- }a. Kelis kartus savakėje 23 jau-
voj Lietuvoj Rėzą mažai ka< ori- nuoliai, mokytoja Marija Radi-
sirrune, , n e ;r akordeonistas Jonas Po-

Tokio Rėzos minėjimą narenyė dž'iūnas suvažiuoja fš jvairių Phi-
_ Lituanistikos Instituto bos-on'š. įadelph:'ios priemiesčių ir pieti-
kiai nariai. 5i minėjimą pradėjo : nės \ > w Jersey mokytis šokių 
Kultūros klubo nirm. Ramūnas 
Kondratas, pažymėdama?, kad 
šiais me'ais vra dvi sukaktys — 
Amerikos ir Rėzos d m i m o . 

Istorijos prof. Simas Sužiedėlis'ravišku darbų.rėmėja, ir K. Che-
kalbėjo apie Rėzos lietuviškus j ledinas, Liberty Federal Savings 
darbus kūryboj? ir moksle. O k u - !

2 n d Loan Association presiden-
puotoje Lietuvoje prieš 7 metus t a s > buvo pakviesti būti grupės 
Jovaiša parašęs knygą apie Rėza. krikšto tėvais. Si neįprasta šven-

šventės repertuaro. Po ilgo svars
tymo grupė išsirinko vardą 
"Aušrinę"' ir bus pakrikštyta ge
gužės 22 d. B. Valašinienė, lie-

Mat Karaliaučiaus universiteto ar
chyvas buvo atvežtas į Lietuvą, 
nors gal ir ne visas, nes vokiečiai 
kai ką pergabeno į Vokietiją. E-
są negali būti jokių abejonių apie 
Rėzos lietuviškumą. Rėza pats ra
šęs, kad jis yra lietuvis. Rėza pa
rašęs baladę apie Didįjį kuni
gaikštį Vytautą ir jo žmoną O-
ną. Jis gvnęs lietuvių kalbą ir jos 

, groži. Sužiedėlis minėjo daug 
faktų iš Rėzos gvvenimo ir dar
bų bei kovos už lietuvybę. 

tė įvyks per "Aušrinės" jaunimo 
vakarą, kurį ruošia "Aušrinės" 
tėvų komitetas sutelkti lėšoms 
jaunus šokėjus nuskraidinti į Chi-
cagą. Tėvų komitetą sudaro V. 
SuŠinskas, S. Bagdonavičienė, 
V. Makarauskienė ir V. Starkie-
nė. 

Vakaras įvyks gegužės 22 die
ną, 7 vai. vakaro Lietuvių na
muose, 2715 E. Allegheny Ave. 
Programą atliks pati "Aušrinė", 
Philadelphijos "Vilties" choras, 

A M E R I K O ? G I M T A D I E N I U I 
BESIRLO$iA*NT 

Šių metų balandžio 30 d. LB 
valdyba turėjo informacinį 'posė
dį p.- p. Lapaičių rezidencijoje ry
š ium su Amerikos 2 0 0 metų su
kaktimi, dalyvaujant valdybos ir 
Bicenntenia l komiteto nariams. 
P irm. inž. Juozas Lataitis prašė 
painformuoti , kaip vyksta pasi
ruošimo darbai, o ta ip pat iškelti 
naujų minč ių dėl t inkamo pasi
rodymo šioje šventėje, kuri įvyks 
birželio 5 ir 6 dienomis D e n 
veryje. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad visi dirba su dideliu entu
z iazmu, negailėdami nei darbo 
nei laiko. LB ir skautų vadovy
b ių pastangomis sudaryta šokių 
grupė iš 10 porų. Juos ruošia tik 
metai laiko iš Lietuvos atvykusi 
l ietuvaitė. Kadangi lietuviai turės 
du paviljonus, tai nutarta viena
m e išstatyti: medžio dirbinius, 
audinius , juostas, knygas, plokš
teles , o ta ip pat platinti meniškai 
pagamintą kaip suvenyrą, popu
liariausius lietuviškų valgių re
ceptus ir kirus dalykėlius, t inka
m u s reprezentuoti lietuvišką me
ną ir kultūrą. Be to dar bus išsta
tyta Kalėdų eglutė papuošta šiau
dinukais , kuriuos pagaminti su
tiko, turinti patyrimą Adelė Mi-
kelevičienė. Gintaro kolekciją su-

Etnografas Antanas Mažiulis.diriguojamas Leono Kaulinio, 
kalbėjo apie Rėzos tautosaką. 

Tnž.' dr. Jurgis Gimbutas skaidrė
mis ekrane parodė Rėzos portre
tus, fo tėviškę ir kitus vaizdus iš 
Kuršių Nerijos, juos aiškindamas. 

Klubo pirm. Kondratas su 
džiaugsmu pristatė sekantiem 
metam Kultūros klubo nau
ją pirm. daktaranta Mykolą 
Drangą. Kondratas išbuvo pir
mininku net du metus. Antruo
sius metus prieš savo norą, nes 
po metų negalėjo surasti naujo 
pirmininko. Taip pat padėkojo 
savo valdybos nariams:'ponioms 
Špokevičienei ir Šležienei, ir Ritai 
Kapočiutei už jų nuoširdų dar
bą. Šis sezono klubo susirinkimas. 

BOSTONAS I BANKROTĄ 

Vaikų vežiojimas Bostone me
tams kainuoja kelias dešimtis mi
lijonų dolerių. Kadangi mokyk
loms skirti pinigai išleisti, tai 
miesto meras nori mokslo metus 
užbaigti gegužės 13 d., o ne bir
želio 22. N u o gegužės 15 iki bir
želio 22 miestui kainuotų 17,5 
milijono dolerių. "Gerasis" teisė
jas Garrity įsakė miesto merui 
skolintis pinigus ir neleido užda
ryti mokyklų. Bostono miestui 
ias teisėjo įsakymas vežioti mo
kinius greitai pasieks 100 milijo
nų dolerių. Jau nekalbant apie 
sukurstymą rasinės neapykantos. 

pianistė Danutė Stankutė ir N e w 
Jersey moterų kvintetas "Vilija", 
vadovaujamas Liudo Stuko. 

Pasigrožėjus grakščiais šokiais 
ir gražiomis dainomis, bus gali
ma pasilinksminti prie gero or
kestro muzikos, pasivaišinti ska
niu maistu ir atsigaivinti prie ba
ro, įėjimas 5 dol. suaugusiem, 
2 dol. studentam. Bus galima 
įsigyti bilietus prie durų. 

Kviečiami visi praleisti šeštadie
nio vakarą draugų tarpe ir tuo 
pat paremti "Aušrinės" tautinių 
šokių grupę. 

Gintarė Gecytė 

ciko paskolinti Jane Rumbaitienė. 
j Antrame paviljone skautės pasi-
, rodvs su savo išdirbiniais ir ten 
. pat demonstruos, kaip jie yra pa-
• daromi. Paviljonų projektavimo 
ir dekoravimo darbus sutiko at
likti menininkas Algis Mikelevi
čius. Nežiūrint nedidelės ir pla
čiai išsiblaškiusios lietuvių kolo
nijos, LB moka sutraukti pajė
gas ir dirbant vieningai netenka 
abejoti, kad pasirodymas bus sve
timtaučių gražiai įvertintas. Pa
sitarimas buvo darbingas, linkė
t ina ir toliau taip darniai dirbti. 
Po posėdžio buvo dar padiskutuo
ta apie lietuviško veikimo pagy
v in imą prie Lataitienės vaišių 
stalo. 

Marija Grėbliūnienė 

PAIEŠKOJIMAS 
Ieškomas ANTANAS GINTTLAS, 

anksčiau gyv. Justine St.. Chica-
goj . Ieško sesuo Stasė Juškėnienė, 
gyv. Kaune. Jis pats ar apie ii tu
rintieji žinių prašomi ats;liepti 
adr.: Ona Gintautienė, 1627 S. 49 
Cenrt, Cicero, B t 

C L A S S I F I E D G U I D E 
PROGOS — OPPORTUNITY 

Labai pigiai parduodamas 
puikus gero biznio 

RESTORANAS 
Marąuette Parke. 

TEL. — 476-9758 

t A L K S T A T K 

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

D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

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

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

Zigmas, tel. 778-0838 po 6 v. vak. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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V A L O M E 

i. 

Ir vaškuojame 
rūšių giindin 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 
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CCRP. ALR0N 
AUT" o r W SH0P 
Body & Fender Repair 

Towing 24 bonrs 
Kalbame lietuviškai 
2 8 ^ vT 48th PIaee 
Skambint 847-5322 

HEATTXG COSTRAOTOR 
Ir perstatai: senus vtau rflsin name 
aniildymui pečius, air condttioniag 

Trenjrlu mieste Ir užmiesty nauju* 
Ir vandens boilerius. Dirbu sratt, •% 
ciningai Ir garantuotai. 

DOMAS *T*KAr8KAS 
4444 So. W«»teTW Avenos 

Chlcago, mtnois 60AO* 
Tele*. — VI 7-S447 

m j f i i e 
U I 11 u j f 1.1 i OLCAI ANDRIUŠA1TIENE1 

dukras .Aleksandra ir Janina ir JŲ šeirr-r -: 
\\z\ užieu^u ir kartu liūdžiu 

. 

Leonardas Peseckas 
f I 

VAJUJ 4 VORFnOENf 
VYTAUTAS BUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Tahal patrHdanJamoc gero* rnJHe* 

tw*>k?~ Maistą* 8 Fnropon *aw1oMn 
?«W W «»tb St. Chicaao. Ttl «0«2t 

— WA V27H7 

:šm^-- ^ 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4068 Archer Ave. 

Obieaco UI 806S2, telet 927-5980 

gali ckti mokėti po 241.40 dol., 
o gal net ir iki 256 dol. 

ŠOKANČIO JAUNIMO 
VAKARAS 

Birželio 12 d. 7 vai. vakare So. 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje į-
vyks Bostono Tautinių šokių 
sambūrio, kuriam vadovauja O -
na Ivaškienė, vakaras. Šokėjai da-
lyvaos rugsėjo 5 d. ruošiamoje 
Penktoje lietuvių tautinių šokių 
šventėje Chicagoje. Šis vakaras 
skiriamas jų kelionės parėmimui. 

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

LB Bostono apylinkė rengia 
Charakteringa, kad vežioja visus Magiškojo birželio minėjimą bir-
rnokinius, išskyrus East Bostoną, želio 12 d. 5v. Petro parapijos sa-

Neužmirš tamai 

A.J.A. 
'•:.:?.,A; EiDRYGEVlClENEI 

l iūdesyje l ikus iems I R E N A I ir A N T A N U I SPRINDŽLAMS, 
seser ia i E L E I ir anūkui RIMUI s u š e ima gilią užuojautą 

reiškia 

V I D A ir V A C Y S TUMASONIAI 

M O V I N G 
IERCNAS perfcrausto baidus tr W 
tos daiktas. Ir • toli miesto leidi 
rcai tr pilna apdrauda. 

TELEF. - WA W 0 « 

10% — 20% — SO% pigiau mok&sit* 
lai apdraudę nuo agnie* Ir aatenuo-

ĮĮbUlo pai 

F R A N K Z A P 0 L 1 S 
S208H West t5tb Street 

Chlcago, OUaote 
Telel. GA 4-»6»4 

M. A. Š I M K U S 
B£AX. ESTATt, NOTARE PTBLIC. 

DiCOafE TAI SERVICE 

HELP WANTED — VYRAI 

Mechanic - Welder 
For plast in heavy metai industry 

t© work on conveyor syjttms;" over-
4259 8. Maplewood, teL 354-7438 head craoes and other machinery. 

Mušt have mechanical and welding Taip pat daromi V^HTIILAI, 
OIMINTTJ ^kvietimai, pUdoml 

PUETYE£S PRA5TJ1A1 tr 
kitokį blankai. 

Pirki! Pelningus Namus 
Liuksus apartmentinls. 2-jų anks

tu maras. Marąuette Pke. Gausite 
$12,000 metama pajamų. Perkat už 
$65,000. 

Geras, didelis 2-ju buto mūras. 2 
po 6 karab. 2 aute mūro garažas. 
Arti vienuolyno. $28,800. 

4 butų švarus, nesenas mūro na
mas arti Marąuette Pko. bažnyčios. 
$45,000. 

9 fcamb. mūras. Galima nuomoti 
pajamoms. Į Vakarus nuo Caliiornia. 
Marquette Pke. $23,300. 

Platus komercinis sklypas. Blokas 
nuo Šv. Kryžiaus ligoninės. Pigus. 

Tvirtas — erdvus 6 kamb. b»nga-
low. Tinka didelei Seimai. $21,000. 

Gražus 2-ju batu maras. Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. Del ligos 
parduoda už $27,500. 

Tisu puikiausias 15 metą 2-jų 
aukštų mūras. 2 Šildymai, po 2 vo-
nies. Specialisto statytas negailint pi
nigų už prabangą. Marąuette Pke. 
$57,000. 

VALDIS REAL ESTATE 
2623 W. 71st St~ teL EE 7-720Q 
ŠIOS sAVAires GERAS PIRKI-
NYS. 2-ja batų mar. po 6 kamb. 
(po 3 mieg.). Gazu apšild. 3 maš. 
mūr. garažas. Pilnas rūsys. Arti 
67-cs ir Campbell. Virš $50,000. 

McKEY & POAGTJB 
3145 W. 63rd Street 

TeL — 737-5600 

PARDUODAMI 7 SKtYPAI 
L E M 0 N T E 

už nesumokėtus taksus. 
Po $6,500.00 

PETER'S REALTY 
Tel. — 257-6675 

experience 
STEADY WORK 

Excellent working conditions. 

K. LAVTN & SONS, INC. 
3426 S. Kedėe, Chlcago 

A B Equal Opportunity Bmployer 
>00<>0<><><>0<><><X>0<>0<>000<>0<><>00« 

MOLD REPAIR 
For mold tdol room oi rapidly expand-
•ing eteetronie manufacturer. "mermo 
plastic aad thermo set Experience 
necessary. Good salary and benefits. 

Call Mr. Becker 235-5030 

CHROMALLOY-ALCON, INC 

1730 N. Kimball, Chlcago 
Ait eoual opportunity empioyer 

•oooooooooooooooooooooooooc 

HELF WANTBO — MOTEBYS 
— — 

KITCHEN HELP & 
DEIICATESSEN 

PART TOSE 
Monday thru Priday 
TBBL. — UO 1-5634 

As i for Brj-ant 

PART TIME 

Hours 9 AJ1 to 2 P3&. Monday 
"tnrtr Frida^.* Gobd' starting"'sąnary 
plūs company benefits. 

SEARS ROEBUCK 

M a m y t ė s ir m o č i u t e s 

A. f A. OLGOS ANDRILšAITIENĖS 
n e t e k u s m ū s ų v a d o v ę s e s ę A L E K S A N D R Ą L 1 K A N D E -
R I E N Ę , kernav ie t e s s e s e s R i T Ą ir KRISTINA, še imą ir 
a r t i m u o s i u s g i l i a i užjauč iame i r -seseriAkai dal inamės jų 
l iūdes iu . ; • ; ; -" 

Kernavės Skaučių Tuntas 

kur gyvena italai. Tokia yra fe 
deralinio teisėjo teisybė. Vienas 
italas sakė, jeigu jis įsakytų ve
žioti jų vaikus, tada italai iš
sprogdintų Sumner tunelį. 

N a m ų savininkai moka mokes
čius 196.40 dol. už kiekviena 
t "įkstantį. Sekantiem metam 
miesto pareigūnai mini, kad bus 
pakelta tarp 45-60 dol. Reiškia, 

lėje, So. Bostone. 
— Minkų radijo valandėlės ge

gužinė įvyks rugpiūČio 8 d. Ro
muvos parke, Brocktone. 

— Rugsėjo 26 įvyks tautos 
šventės minėjimas Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje. 

— Laisvės Varpo rudens kon
certas įvyks spalio 10 d. L-RD-jos 
salėje. 

A . f A . 
OLGAI ANDRIUŠATITENEI mirus, 

jo s se ser į V I E R A J U Š K I E N C , dukras A L E K S A N D R A 
UICAJSTDERIENlg ir J A N T N Ą MAČIULIENĘ s u še imo
m i s nuoširdžia i užjaučiame. 

E. ir A. Mickevičiai 
V.ir'G. Lapenai 

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

Spalvotos b paprastos 
RADIJAI 

Sterec Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69th S t , teL 776-1486 

NAMŲ APŠILDYMAS 
T»i*M K u m tr ededn naojni p»-

člua. Piguti i^Talau taipgi alrtlniu* 
tr perdlrtra dSl duju. Jdedo nuMieoa 
aid/tUTus. Kreiptis — 

A. BANYS — teL 447-8806 

IIHUIIIIIIIIIIIIiilIlIlIUlUUnillllUIIIIIUIII' 

BUDrS REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDU0SIT 

NUOMOSIT 
IYMR0S DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave. — 254-5551 

135tfc St Archer Ave. - - 257-5861 

8929 So. Harlem Ave. — 598-3290 
minmiiiiiiitiimimiiiimiiuiiMMiiniii 
M M | H M m < M M M t » 4 « » M 

Mūrinis — 5 kamb. ir 2 kamb. pa
stogėje. Centr. gazu šildymas, garažas. 
56 ir RockwelL $22.000 

2 po 5 kamb. mūr. Centr. gazo šil
dymas. 2 maš. garažas. 61 ir Talman. 
$29,900. 

3 butai ir tuščia krairtuvS. $360.00 
men. pajamų. Brighton Pke. $28,000. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Ta% 

2951 W. 63rd St. l.W7878 

& co. 
1555 Lake Cook Road 

NdrUibrook, IL 
TeL — 291-4271 

Reikalinga moteris prižiūrėti 7 mė
nesių vaiką šiokiadieniais Mar
ąuette Parko apylinkėje. 

TeL — 476-2576 

T R E M O N T HOTEL 
Chicago's Nev/est Hotel 

Now Has Posiiions 
Available For: 

A I D S 
Please Apply In Person: 
100 L Chestnut Street 

Ohicago, Illinois 

~IAN"UOM04 AMA —IFOR "IgErr 

Išnuomojamas 7 kambarių butas 
Marąuette Parke. 

PR 6-7078 

I&ESRO NTOMTOTI 

Dv'.erri snaugusierris reikalinaaš 5 
ar 6 "karbb. butas Martruettė Parke. 
Pasiūlymus skambinti 434-40$2. 

m 
A.f A. 

Med. dr. JUOZUI ZUBRICKUI mirus, 
jo žmonai EMILIJAI, velionies SESERIMS su šeimo
mis ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Emilija ir Balys Paliokai 

Mielai neužmirš tamai 

A.f A. 
OLGAI ANDRIUSATTIENEI mirus, 

dukras A L E K S A N D R Ą ir J A N I N Ą ir jų šeimas nuošir

džiai m e s u ž j a u č i a m e i r kar tu l iūdime. 

Marija ir Petras BatuUai 

IvairUj preklq ĮMidiliilMm— ae-
branelal 14 mūsq aaoOėiio. 
008M06 PAKCELS £7TRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

U 3 3 a Baisted St^ CtUoseo DL WM8 
2301 W. «»tb St., Chlcmro. IU. «0«M 

Td, WA ft-3787, H4-SS20 
¥ . VaientinM 

f » t • » » • • • > • • • • • • • « » • • • • • • • 

!S:S:!IIIUIIIIIIIIIIIIl!!IIIIHIIIIIIHIIIIillllllll 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vūdtintų kortfclių a&adojlmaa yra 
graiua paprotys. Buzūenal Jaa pla
čiai :xaudoja, bet tinka, ir visų luo-
OMJ atatovazna turėti gražiaa rud-
dją ris&is paaaHala reikalais. Bū 
•lts pstankinti ktekrtoną karta. 

BTJTTJ NTJOMAVTMAS 
Nazoų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
9. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ava, — 778-22S1 

^ ^ f 

Kreikitės i "Drauge"' 
tices korteles. 

admlnlstra-

Mylimai motinai 

A. t A. OLGAI ANDRIUŠAITIENEI mirus, 
A. f A. |IIIIIIIUUIIUIIIIIIIIillllUlllllllllllllllll!lllil 

m s MARIJAI mDireGEVIČIENEI 
ALEKSANDRA LIKANDERIENE, JANINA MAČIU- I I 

D Ė M E S I O ! 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Paruošė «— 
teis. 

DEM E S I O ! 

Pa&d dovana — bet koria 
turoica ! 

Popular Lithuanian 

* 

— 

Pecices 
PATIKSLINTA IB PAGRAŽINTA 

LAIDA 

vo 
Daožvarstenc 

ENE ir rų šeimomb dalina^ps (BdHn skausmu ir 
• A / • -
IU8LIU. 

Irena ir hiozas Raudoniai i 
dukrą D I E N Ą , jo s v y r ą A N T A N Ą SPRINDJ. srserj ELZ-

C BLETĄ E K E R T A T T E bei v i s o s kit^s artimuosiua nuošir
džiai u ž j a u č i a m e ir k a r t u ]H~idima> 

Vladė ir Gediminas Lape-ai 

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

Apdraustas perlrraTHstT-ross 
{vairiŲ statnanj 

K S W E S T S4th P L A C B 
trL ~ FBmrtlsr f -1882 

Tttfamental su legallškomis 
formomis bol afida?Hals 

jau gaunami, 
Tai nauja pagerinta laida 
Cls saosekliai aptariamai testa

mentu reikalingumas Ir fa gaila 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi parysdiiai ne ttk pagal JAV 
Tefldančtus įstatymus bet ir Vokie-
tŲoįe. Anglosaksu, pasauly)* bei 
sTesrlrlsusomoje Listavojs. 

Gaunama "DRAUGE" 

Kaina s s Legallikoml* Formomii 
J3-50: fia tų formų — t3 .0a 

Joozaprnm 

šiom dienom Draugo spaustuvė 
iSeidb šeštąją laida iios" populia
rios virimo knygos J. Dautvardie-
n£ vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais pauoširoais. 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 

-ijfiotf'su ffteoviSfctt maistu 'fr"vir
sta. & knyga yra sukėlusi daug 
pasisekimo lietuvių ir kitataučių 
darbo vietose ir organizacijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta tr 
spalvotomis iliustracijomis. Labai 
patogi vartojimui 

Užsisakykite paštu: 
DRAUGAS, Knygų skyrius 

4545 West 6Srd Street 
CUcsgo, nifatov 80629 

Kama $3^0. Pridėkite ąo omtą 
palto .išlaidoms Illinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams ir 
paštui) 

-

http://zinio5.Mu.su


j galus siekdavo 700 mylių kelio. 
Dr. J. Valaitis aukštai įvertino 

i . *bos davb'is kuri 1975 m., 
r. įžvelgdama j nepalankias eko-
rjominfes sąlygas, ^umsži-io -avo 
biudžetą nuo 22,710 dol. iki 
17,746 dol., tuo 
fondui 4,963 dol. 

pitalo 1,111,291 jdol. Nuo LF 
įsikūrimo viso gauta 'pelne 
487.189 dol.—6.74 proc. pajamų, 
paskirstyta lietuviškiem- reika-
hdw 354.612 dol.—4.91% paja
mų, administravimo išlaidoms ir 

su'.aupydama spaudai atiteko 132,338 dol. — 
1974 m. LF 1.83 proc. pajamų. Pabrėžęs, kad 

Lietuvių fondo suvažiavimo 
Milda Lenkauskienė. 

Chicagoje prezidiumas, dr. G. Baiukas ir 

TIESUS IR TAIKUS ANTROJO MILIJONO KELIAS 
LF metinis narių suvažiavimas 

13-tasis metinis Lietuvių fon-į tomas klausimuose ir suma-
do narių suvažiavimas įvyko pra- ; nymuose. 
ėjusį šeštadienį, gegužės 15 d., 
Jaunimo centro didž. salėje. Lie
tingą rytą po Mišių jėzuitų kop
lyčioje už gyvus ir mirusius LF 
narius į suvažiavimą susirinko 
119 atstovų su 3,348 balsais. Vi
so fonde suvažiavimo dieną bu
vo 4.094 nariai. 

19 vai. ryto suvažiavimą ati
darė buv. LF tarybos pirm. dr. 
J. Valaitis, pasidžiaugdamas, kad 
Lietuvių fonde visi gražiai sugy-
venam ir savo idėjas suderinam, 
kaip tos spalvos Lietuvos trispal
vėje vėliavoje. Pristatė gausiai 
suvažiavusius tarybos narius ir 
atstovus iš kitų vietų, jų tarpe 
ypač iškeldamas J. Bagdonavi
čių, savo metu gyvenusį Lemon-
te, ten pravedusį LF vajų ir kvo
tą išpildžiusi net su kaupu. Da - : 

bar J. Bagdonavičius gyvena Hot 
Springs, Ark. Iš tos pat vietovės' 
atvykęs suvažiavime dalyvavo ir 
kun. P. Patlaba. 

Atsistojimu pagerbus mirusius1 

fondo narius, turiningą invoka- ' 
ciją skaitė liet. jėzuhų namo vy- | 
resnysi-s kun. J. Borevičius. 

į 
I suvažiavimo prezidiumą d r. i 

J. Valaitis pirmininkauti pakvietė 
dr. G. Baluką, Vyt. Kutkų (Det
roitas) ir M. Lenkauskienę (Cle- , 
velandas). Sekretoriatan M. Re-; 
mienę ir Pr. Turūtą (Grand Ra-i 
pids). Registracijos-mandatų ko-
misijon K. Barzduką, P . 2elvį, 
K. Girvilą, A. Bagdoną, A. Ka
reivą, Šliažą, nominacijų — prof. 
J. Puziną, dr. F. Kauną, J. Bag
donavičių, balsų skaičiavimo - J. 
Kučėną, P. Indreiką, rezoliucijų-
-nutarimų — dr. Lenkauską (Cle ! 
velandas), dr. K. Ambrozaitį, A. !| 
Juodvalkį, rpaudos — VI. Būtė- į 
ną, St. Juškėną, A. Juodvalkį ir 
J. Kauną. 

Prezidiumui užėmus vietas i r i 
pirmininkavimą perėmus dabar
tiniam LF tarybos pirm. dr. G. 
Balukui, sveikinimo žodį tarė 
PLB pirm. Br. Nainys. Jis iškė
lė tai, kad su LF pagalba tik 
neseniai buvo atidarytos naujos 
lituanistinės mokyklos P. Ameri
koje, kad LF parama pasiekia ne 
tik JAV lietuvius, bet ir taip pat 
kitur gyvenančius. Džiaugėsi, 
kad darbas LF rieda vieninga 
vaga, kad nėra jokio trynimosi 
ir jokių "reorganizatorių'\ PLB 
pirm. aukštai įvertino L F vado
vų sugebėjimus vieningo darbo 
kelyje. 

Raštu suvažiavimą sveikino 
vysk. V. Brizgys (tuo metu bu
vo išvykęs į Kanadą), Lietuvos 
gen. konsule Chicagoje J. Dauž-
vardienė, kun. A. Stasys (Altos 
ir jos pirm. dr. K. Bobelio vardu) , 
LB tarybos pirmininkas, P. La
banauskas iš "Amerikos balso", 
dr. Milaknis iš Californijos ir kt. 

St. Rauckinas perskaitė praė
jusio suvažiavimo protokolo svar 
besniuosius punktus. Prieš prii
mant praėjusio suvažiavimo pro
tokolą, LF narys V. Prūsas pa
brėžė, kad LF turi būt i nepri
klausomas ir nesubordinuotas su 
jokia organizacija. Dr. G. Balu-
kss pastebėto, kad suvažiavimas 
gerWa fr iširiauso kiekvieno na
rio nuomonę; rv V. Prūso iškel
tas klausimas galės būt i svars-

admirustravimo išlaidos 
2,09 Droc., o 1975 m, 
sumažėjo iki 1.63 proc. 
skelbęs, dr. J. Valaitis pabrėžė: šė 
"Šie rezultatai buvo pasiekti dar- sk 
nios valdybos veiklos ir jos pirm. 
dr. A Razmos acmeniškų laiš
kų dėka lėšas telkiant ir suma
numo išlaidas mažinant". 

Šiltą žodį dr. J. Valaitis tarė 
ir investavimo komisijai, suma
niai vykdžiusiai 1975 m. LF na
rių suvažiavimo nutarimą išeiti 
iš stakų ir pervesti investavimą 
į bonus. Investavimo komisijai 
vadovauja ekonomistas P. Kilius, 
ir jam bei kitiems komisijos na
riams dr. J. Valaitis išreiškė sa
vo ir viso suvažiavimo padėką. 
Baigęs pranešimą, dr. J. Valai-
tis«pastebėjo, kad jis dabar perėjo 
į investavimo komisiją ir kad iš 
LF-do nepasitrauks, kol visi gra
žiai bei vieningai dirbsim ir fto-

sudarė tas vaizdas yra pasididžiuojantis 
išlaidos ir visiems LF nariams tik gar-

Tai pa- bę duodantis, dr. A. Razma pra-
ypac 

Pagrindiniai pranešimai 

Juos padarė tarybos, valdybos, • liau, kaip dirbom iki šiol. 

Gausiems plojimams palydėjus investavimp, pelno skirstymo ir 
kontrolės komisijų pirmininkai. dr. J. Valaičio pranešimą, pirmi-

Pirmiausia suvažiavimas iš- i ninkaujantis dr. G. Balukas tei
kia usė buv. tarybos pirm. dr. J. singai pastebėjo, kad iš Valaičio 
Valaičio įdomiai paruoštą prane- pranešimo atsispindėjo visos LF 
šimą. Taryba per 1975 m. ka- šeimos nuotaikos, 
denciją turėjo 5 posėdžius ir vie- j LF valdybos pirm. dr. A. Razma 
nas tarybos narys, Vyt. Kutkus, prašė visų dėmesį atkreipti į ke-
gyv. Detroite, nepraleido nė vie- turias skaičių grupes: užbaigus 
no posėdžio, nors kelionė į abu 1975 m. LF buvo pagrindinio ka-

Ramovėnui 

A. f A. 
Pulk. KAZIMIERUI PAZEMEHUI m i r 1 : r 

U U i , 
jo sūnus, inžinierius KĘSTUTĮ, REGIMANTĄ ir VY
TAUTĄ, o ta ip pa t ir jų ŠEIMAS bei ARTIMUOSIUS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Los Angeles RAMOVĖNAL BTRUTIETES 

ir ŠALLIAI-DAUMANTIECIAI 

- U M l ^^uK.yjAnLNi.i mirus. 
dukterj ALEKSANDRĄ LIKANDERIENĘ, seserį VIE-
RJį JUŠKIENĘ su šeimomis ii visus gimines nuošir-
aziai užjaučia 

Elena ir Petras Sniegaičiaj 

ELENA KVEČIENĖ 
TARVADMYTĖ 

Gyveno 6935 S. Artesian Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė geg. 16 d., 1976, 3:05 vai. popiet, sulaukus 74 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, m., užaugo Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Simas, marti Jadvyga :r 

Albertas, marti Lilija, 4 dukterys: Elena Butkienė, žentas Alfonsas. 
Konstancija Roženienė, žentas Albertas, Eugenija Tarienė, k Lietu
voje Stasė Tekoriene, žentas Stasys, 13 anūkų, 10 proanūky., Lietu
voje sesuo Stasė Liaugaudienė su šeima, Amerikoje 2 pusseserės Zu
zana Brenčiene ir Adelė Naudžiūnienė su šeimomis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė V. D. šaulių Rinktinei ir Našlių, N'ašliukių ir Pavieniu 
klubui. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evahs koplyčioje, 6845 S. Westem 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 20 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentai anūkai ir proanūk 

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans — Td. RE 7-6600 

spauda neiškraipyti tų j 
skaičių ir procentų (berods, bu- ! 

vo iškraipęs "Keleivis") ir vi-suo-
menei juos skelbti teisingus. Dr. 
A. Razmos žodžiais, surinkus pir
mąjį milijoną, visuomenėje buvo 
jaučiamas tam tikras psichologi
nis atoslūgis ir įplaukos pradėjo 
mažėti. Valdyba svar::ė ir laužė 
galvas, kaip įtikinti visuomenę, 
kad reikia taip pat galimai grei
čiau organizuoti ir antrąjį mili
joną. Visuomenei buvo pasiųsti 
tūkstančiai pirmininko asmeniš
kų laiškų, ieškota ryšio ir kito
kiais būdais. Ir rezultatai, jau, 
rodos, gan gražūs: per keturis 
šių metų mėnesius įplaukė 
24,000 dol., net 12,000 dol. dau
giau negu pernai per tuos pa
čius mėnesius. Valdybos pirm. 
aukštai iškėlė LF naudai reng
tus koncertus Chicagoje ir Det
roite, vajaus iškilmes Clevelande, 
Rochesteryje ir kitur, žodžiu, vi-

AFRIKIEČIAI 
SVEIKINA VYSKUPĄ 

Daugiau negu du tūkstančiai 
Zairo tikinčiųjų Afrikoje prie Kin 
*hasi katedros sutiko čia atvyku-
sį Vakarų Vokietijos vyskupų kon
ferencijos pirmininką kardinolą: 
Doepfnerį pažymėjo, jog Va-! 
karų Vokietijos katalikai su dide- i 
liu dėmesiu seka jaunos Zairo ka 
talikų bendruomenės dvasinę pa-. 
žangą ir visos tautos socialinius, 
ekonominius bei kultūrinius sie-i 
kimus. Kardinolas Doepf neris 
šiuo metu lanko įvairius Afrikos 
kraštus. Būdamas Kinshasoje jis 
susitiko su Zairo respublikos pre- ' 
zidentu generolu Mobutu. 

PENSININKŲ PRAMOGA 
I š visos Chieagos parinkti ta

lentingi vyresni žmonės pasiro
dys su savo programa gegužės 
25 d. South Shore Country klu
be, 7059 So. South Shore Pr. , 
Chicagoje. 

sus tuos ratus-ratukus, kurie fon
do naudai sukasi ne tik centre 
— Chicagoje, bet ir visur, kur 
tik yra gyvos lietuvių kolonijos. 

Dr. A. Razmos pranešimas iš- Į 
klausytas ir priimtas su dideliu 
dėmesiu ir plojimais. 

vi. R.; 
Bus daugiau) 

DRAUGAS, trečiadienis. 1976 m. gegužės m. 19 d. 

A. t A. CHARLES A. LUGAS 
(LUCKUS) 

Gyveno Chicago, Illinois, Town of Lake apyl. 
Mirė geg. 17 d.. 1976. 10:30 vai. vak., sulaukęs 67 m. amž. 
Gimė Westville, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Mary Lucas. brolis 

Vincent Luckus su žmona Auna, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč.. 2 vai. popiet Eudeikio koply
čioje, 4605 S. Hermitage Avenue. 

Chieagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos 
Revizijos komisijos pirmininkei 

ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI, 
mamytei mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Chieagos Aukštesnioji Lituanistikos 
Me<riiia 

•Mf v y r a ir tėvelis 

į 

ADOMAS D1D2BALIS 
Gjr. 7159 S. Francisco Avanse 

Chicago, niinous 

Mirė 1976 m. gegužės 17 d., 4:20 vai. popiet Šv. Kryžiaus 
ligoninėje po sunkioa ligos, sulaukęs 72 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, šakių apskr., Vyspinių kaime. 
Amerikoje išgyveno 27 metus. 
Paliko liūdintys — žmona Ona, sūnus A Adomas, marti 

Regina, dukterys Jūra Orillion, žentas Jack, Onutė Stoškus, 
žentas Jonas, Vida Bendoraitis, žentas Algis. 14 anūkų, sesuo 
Antanina Račiūnienė su šeima, Lietuvoje seserys Marcelė Ru
gienė. Petrė Tumosienė ir brolio Juozo šėkuos, Urugvajuje se
sers Agotos Mačanskienės seimą, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas bus pašarvotos trečiadienį, 2 vai. popiet Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktad., geg. 21 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Atsisveikinimas įvyks geg. 20 d., 8 vai. vak. 
Nuoširdžiai kviečiame visos: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: žmona, sttnns, dnkterys, seserys, marti, žentai ir 

Laid. direkt. DonakJ A. Petkus — tel. 476-2345. 

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 20 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, brolis ir brolienė. 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 927-1741 

*. 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ę V A S I R S 0 M U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West l į s t St. TeL GRovehilI 6-2345-8 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhali M m* 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SO. WESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

E U DE I K S 
OOVYGiS P. GAIDAS it uERALŪAS r\ ŪiiMiū 

TRYS MODEANT^: K 0 D L Y Č I 0 S 

1330 - 34 South Galifomia Avoauo 
Telefonai: LA 3-0440 u LA 3-9852 

1605 - II South Hermitage Avenue 
Telefonas - TArds 7-1741 -

dstuvii: y;̂ =k*3r:u otadioo Nariai 
ANTANAS M. Prnu.iPS 

TOMAS i; LAURYNAS LABANAUSKAS 

M^'ai 
S30T SO. UITAS IC A AVX. TeL Y Arda 7-3401 

: •nicĘ* 

A A. i ^ 
• 

hk-
j . , i . * « . ; ^ 

•Tr r r v r 

r & 

>RJ| LIKANDERLTNĘ ir 
jseris VIERS JUŠKIENĘ 

ir LYD$ MIKOLATTIENĘ (Australijoje) ir fu šei
mas bei gimines širdingai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

nWMAS B. LACK (LACKAVVICZ) Ir SŪNŪS 
MII IK feOM **LACE TeL Vlrginia 7-66TS 
HH N ^ į STRKET TwL SEpabOe 7-1213 
11029 SouliiwaH Hi^lmay, Palos ffiH» ffl. TeL 974-4416 

r 

i 

PETRAS IiaiONAS 

IS48 SO CALIPORN1A kY& TeL LACmjette S-SS71 

POVILAS L RIDIKAS 

8254 SO. BALSTED STREET TeL TArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMI« 

SS19 SO UTTJANICA AVE. TeL ¥Arde 7-LLS8-0 

VASAITIS - BUTKUS 

L4M Mtfc Ave» CTCEBO, IUL TeL OLfmįie 3-100S 

Perskaitę " D r a u g ą " , duokite ]j k i t i e m s . 



DRAUGAS. \#rv 

x L. K. Kur. Sav. s-gos V. D. 
IŠ ARTI 
IR TOLI 

DIDŽ. BRITANIJOJ 

X Red. Br. Kvikliui, L. K. M 
akademijos nariui, bus įteikta 
laimėta žurnalistikos premija 
gegužės 23 d., 1 vai. p. p. Jau
nimo centro 106 kambaryje. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Aukos nebus renkamos. 

x Northvvestern universiteto 
Lietuviu Studentų klubas tre
čiadienį, gegužės 19 d., 7:30 v. 
vak. rengia paskaitą "Nesantai
ka Sovietų Sąjungoje". Pas
kaitą skaitys Northwestern 
universiteto politinių mokslų 
skyriaus viršininkas dr. B a n y 
Farrell. Paskaita vyks "VVillard 
Lounge patalpose. Chicagos lie
tuviai studentai kviečiami pas
kaitoje dalyvauti. 

X Komp. Bronius Budriunas 
iš Los Angeles, Calif., buvo at
vykęs i Lietuvių opeių pastaty
mus Chiagoje. Ta proga aplan
kė savo artimuosius ir draugus, 

Chicagos skyr iaus metinis na-
jrių susirinkimas bus sekmadie-
jnį, gegužės 23 d., 2 vaL p. p. 
ĮChicago Savings banko patai-
' pose, 6245 So. Western A ve. | — Kun. Jonas Kuzmickis bir-
Kviečiami a tvykt i nariai ir kiti želio mėnesį švenčia 40 metų 
kūr.-savanoriai, norį į skyrių kunigystės sukaktį. Ta proga 
įstoti. Bradordo, Huddersfieldo, Leed-

x Birutės (š lajutės) ir areni- so, Halifaxo ir kiti lietuviai ren-
tekto Jono Nulių sūnus Linas gia atitinkamą minėjimą. Birže-
Vincentas buvo pakrikštytas lio 19 d. 6 vai. Vyčio klubo salė-
balandžio 24 d. Nekalto Prasi
dėjimo par . bažnyčioje. Krikš
te apeigas atliko kun. J . Plan
kas. Vaikaičiu džiaugiasi Bronė 
ir Juozas Šlajai, Marija ir Juo-

je rengiama akademija ir solis
tės V. Gasperienės koncertas. 
Birželio 20 d., tuojau po pamal
dų, toje pat klubo salėje bus 
pietus. Kas norėtų dalyvauti, 
prašoma užsirašyti pas Vyčio 
klubo pirmininką St. Grybą, 5 

Chicagos skyriaus valdyba kvie- j Oak Vilias, Bradford, West 
čia narių susirinkimą Jaunimo Yorkshire, BD8. Šios ' sukak-

ŽVAIGŽDUTĖ 
Redaguoja 2. 

įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Cl&remont Avenue, Chicago, Illinois 80636 

zas Naliai. 
x LKV Sąjungos "Ramovė" 

centre gegužės 23 d. 12 vaL 
Darbotvarkėje einamieji reika
lai ir paskai ta "Mėnulis — 
svajonė ir tikrovė". 

X Aleksas ir Zina Pociai 
persikėlė į kitą vietą. Dabarti
nis jų adresas y r a 6921 Wilmet-
te Ave., Darien. 111., 60559. Tel. 
9600-0291. Neatsiėmusieji p, 
Jurgėlos Lietuviškoji skautija, 
prašomi kreiptis naujuoju adre-

ues minėjime dalyvaus ir vysk. 
A. Deksnys. 

ARGENTINOJ 

pasitarė muzikos reikalais su;su. 
Chicagos muzikais. Taip p a t | x Marąuette Parko lietuvių 
lankėsi ir "Draugo" redakci jo- ' namų savininkų draugijos susi
ję, kur pasikalbėjo muzikos ir rinkimas įvyks penktadienį, 7:30 
kultūrinėmis temomis. Šią sa-įval. vak. parap. salėje, 
vaite jau išvyksta atgal į Los 
Angeles. 

x Poetas Henrikas Nagys į 
Lietuvių poezijos dienas Chica-
goje atskrenda iš Montrealio šį 
ketvirtadienį 
poetui Jonui 

x Dr. G. Balukas baigė Wal-
t e r Reed Memorial ligoninėje 
keturių dienų negimusiojo šir
dies tikrinimo kursą. 

x Lietuvių Televizijos val-
Jis jau dalyvaus dybos posėdis įvyko gegužės 
Aisčiui skir tame 17 d. adv. Charles Kai patal-

— Lietuvių Centras bal. 25 d. 
į sulaukė savo narių metinį susi
rinkimą. Atidarymo žodį tarė 

] pirm. Julius Mičiūdas, tylos mi-
Į nute pagerbdamas mirusius na
rius. Pereitų metų metinio susi
rinkimo protokolą .perskaitė Su-
sana Tamošiūnaitė,, protokolą 
pasirašyti buvo pakviesti: Elena 
VilČinskaitė Ryselienė ir Stasys 
Džiugis. Julius Mičiūdas perskai-' 
tė metinį balansą iš 1975 metų, 
kuris baigėsi su 108,204 -pelnu. 
Toliau sekretorė S. Tamošiūnai
tė perskaitė 1975 metų veiklos 
apžvalgą. Buvo palikti tie patys 
trys komisijos nariai, bei priimti 
15 naujų narių į draugiją. 

MCSU MIESTAS 

Miela, Ramune, 
Labas ! Kaip tau sekas i? Šita

me laiške parašysiu apie Chica
g o s miesto centrą. 

Nors aš gyvenu Marąue t te 
: Parke, man labiausiai pa t inka 
miesto centras. 

Miesto centre y ra labai gra-
!žu ir įdomu. Ten yra daug dan
goraižių ir aukštų pas ta tų . Čia 
y r a aukščiausias dangoraiž is 
pasaulyje, kuris buvo neseniai 
pas ta ty tas . Miesto cent re dažnai 
būna turistų, kurie domisi tea t 
r u ir visokiom parodom. Čia 
y ra daug visokių didelių i r įvai
rių krautuvių. Netoli Michigano 
ežero y r a meno muziejus. J a m e 
yra labai daug įvairių daiktų iš 
viso pasaulio sur inkta . Netoli į 
y r a "Soldier's Field", k u r vyks- Į 
t a spor to žaidimai. Miesto cent-1 
r a s y ra ant Michigano ežero 
kranto . Tas ežeras y r a vienas iš 
penkių didžiausių ežerų Ameri
koje. 

TjZžStfLč 

Kiškis piškis. Piešė Kristina Burbulytė, Dariaus Girėno lit. 

laisvės j i neteko. Ji vėl atga
vo savo laisvę 1918 metų va
sario 16-tą dieną. Tą dieną 
Lietuva paskelbė savo nepri-

PRANESOIAS 

šiame T. Ž. numery yra pa
slėptas konkursinis straipsnis 

Į kiausomybę. Jos nepriklauso-; vertinamas 25 taškais, 
mybės r a š ą pasirašė: Dr. Jo-i Str. nr. 8 "Abu nedirbo" pri-
nas Basanavičius, Saliamonas' siuntimo terminas baigėsi. 

vakare penktadienį (gegužės 21 poje. Buvo svarstoma LTV 
d ) 8 vai. vak. Jaunimo centre, parengimo, kuris įvyks liepos 
o šeštadienį (gegužės 22 d.) 
skaitys savo poeziją 8 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje įvyks
tančiam poezijos vakare. 

X Dr. Kazys Bobelis ir J . 
Talandis gegužės 20 d. daly
vaus Philadelphijoje vykstan
čiame etninių grupių posėdyje, 
saukiamam respublikonų, sąryšy 
su artėjančiais rinkimais ir po
litinės programos — platfor
mos sudarymu. 

X Už a. a. Stasio Orento sielą 
penktų mirties metinių proga 
š. m. gegužės mėn. 22 dieną 
8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje bus atnašautos gedolingos 
šv. Mišios. 

Velionio giminės, draugai ir 
pažįstami maloniai kviečiami 
šiose pamaldose dalyvauti. 

Žmona ir Šeima 
(pr.) 

X Tautinių Šokių šventės 
banketas ruošiamas po šventės 
programos rugsėjo 5 d. 7 vaL 
vakare puošniose McCorrnick 

10 d 
kalai. 

Union Pier, Mich., rei-

• A. a. Povilas Vaišvila. 33 
m., žuvęs prieš porą ir.etų Chi
cagos autobuse, buvo 
auklėtinis Italijoj ketvertą me
tų, spaudos bendradarbis ir 
mokėsi Chicagos universitetuo
se. Turj žinių apie 
tinius jo gyvenimo metus 
mi painformuoti kun. p. >L V r 
baiti, 6800 S. Campb^il w . 
Chicago, m . 60629, t d e t l'l 
8-2126. fski 

J A 5 K U -

>ra.&>-

P*--
PAIEŠKO-IDIAS 

Emilija SakaUene. iukie 
ro, gyvenanti Vilniuje, ieško 
savo broli.- Jono Maišelio, anks
čiau gyvenusio Ukrrerges arsk 
Pranešti S. Narkeliūnaitei. v^0 
Highland Blvd., Brooklyn, New 
York 11207. 

\r°.'_ Onutė Tatarlr.a.t'; 
Brazilijca Betihtaft 

i lietuviškai jauniaui 
:..~-j ktr.gres-v d.i.yve 

Nuotr. A 

Kitą kar tą parašysiu apie 
kurią kitą miesto dalį. Dabar 
iauxsiu tavo laiško. Sudiev. 

Vida Didžbalytė, 6 sk. 
Marąuette Parko lit. m-la 

MANO * VAJONĖ 

Aš labai svajoju būt i atei tyje 
akordeonistas, turėti savo akor
deoną ir groti visokias dainas ir 
šokius. Jau Babar renku kur ra
dęs kiekvieną pinigą ir dedu į 
taupymo tu r - . c Kad turėčiau 
užtektina: pinigų eiti mokytis 
grot:. Aš labai nar iu su savo 
krikšto tėv- i.-u ąžuolu Stelmo
ku ka i ta groti didelėje salėje. 
Ai tu:;- . ..: : o r . :..a' •-.. s r. -
;ar.t mt€ -— ".iukus. Gintarą su 
būįrnu M..:daugą su g i t a ra i r 
Alg:rr.a-.:,-, sti b .mpete. Tai bū
tų laba: gražu. Man nereikėtų 
p ras;.*.: r . i k o t i kitų muzikan
tų. 

Vytautas K^lniri*.. 
Bngr.to.-. P i rko .it. m-ios Z sk. 

mokinys 

asau.ir; 

u*v rX 

CHICAGOS 2TNIOS 
rūmų salėse. Stalai po 10 asme
nų. Banketo bilietai po $15.00 
svečiams ir po S 10.00 šokėjams 
gaunami dabar pas A. Mažei
kienę "Parama" krautuvėje, 
2534 VV. 69th street, Chicago, 
111. 60629. Čekius rašyt i : Li-
thuanian Folk Dance Festivals virame ore 
Inc. vardu. Šokėjai bilietus už
sako per savo grupės vadovybę 

(pr.) 

KONCERTAI PRIE 
MUZIEJAUS 

Prie Mokslo ir pramonės mu
ziejaus Chicagoje nuo gegužės 
23 d. kas sekmadienį gegužės 
i r birželio mėnesiais vyks ka
merinės muzikos koncertai at-

Pradžia 3:30 vai. 

ŠOFERIŲ UNIFORMOS 

Chicagos miestas įsakė tak 
y Sn didelėmis nuolaidomis *«» Šoferiams nuo šios 

išparduodami paveikslai i r rė-
. Atviros 

mai dail. A. Petrikonio Mar-
qnette Meno galerijoje, 3215 
W. 63 S t , prie Kedae Ave. Tel. 
436-2112. Atd. 7 d. savaitėj nuo 
10 iki 6 v. v. Pirm. ir ketv. nuo 
10 iki 9 v. v. Sefcm, no© 12 iki 
5 v. v. Dėl išsikėlimo iš Chica-, 
gos galerija uždaroma birž. I Prezidentą 
28 d (sic) 

dėvėti žalias uniformas su pri
siūta pavarde an t krutinės. 

LEIDĖJU PIRMININKAS 

Chicagos laikraščių leidėjų 
sąjunga savo pirmininku išsi
rinko L. R. Newcombe, "Sun-
Times , , i r "Daily News" vice-

ir vyriausią me-

NEORIU ORGANIZACIJA 

Chicagoje Įsikūrė negrių or-
gar^zac-ja — National Alkano: 
of Black Femirksts, kurios pasi
ryžusios kovoti prieš rasu—a 
už motorų teisių lygybę. , 

AREŠTAVO UŽPUOLĖJUS j 

Keturis keiiolikamečius areš- > 
*>.•:-. Chimeros policija. Jie. r.u-
duočam: orgar.izuoją skautus. 
j.r.-.iyiarr; vandene atsigerti, 
if.io . dv>;'j moterų butą Chi
cagos Šiaurėje ;as su~šo. v~e-
~ą -.uPK".audė. apiplėšė ir pa

senėlis ir senelė pasėjo ropę. 
Užaugo ropė didelė. Išėjo sene
lė ropės rauti . Rauna , rauna , 
neišrauna. Pasišaukė senelį. Se
nelis senelę, senelė ropę, rauna , 
rauna, neišrauna. Pas išaukė 
dukterį. Duktė senelį, senelis se
nelę, senelė ropę, r auna , rauna , 
neišrauna. Pasišaukė Sargį. Sar
gis dukterį, duktė senelį, sene
li? ?er.elę. senelė ropę, rauna , 
rauna. : ūu:š'. šaknis nu t rūko , vi
si pavirto. Bet kaip d a b a r namo 

TARI' LAISVĖS 
VUROUOS 

IR 

i Prf:r._juotas raš inys • 
Lietuvos -ekava reiškia lais

vę O mee lietuviai, ne tur im 
tos laisvės todėl Lietuvoj nie
kur mūsų vėliava neplevėsuoja. 

Lietuva nuo seniausių laikų 
DUVO laisva, turėjo savo kūni

ni «.rra 
s s-

nedžerį. 

PSICHL\TRLNIS TYRIMAS 

ue^3 prega jaunam 
žuvininkui S03U: 

Jaunas spaustuvininkas, kuris tu 
ri patyrimo spaustavėp darbuose ii 
norėtų toliau lavintis, gali gauti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis Kandidatas turi turėti jrerą 
liudijimą Prašome raJyti: Lith 
Oatb, Press. 1545 W. 8Srd Str«et 
CNesgo. I1L md2». Prašoma pažv 
- •' o«tyrima ir t t 

Patricia Ann Columbo, 18 
m,, oficialiai teisme apkaltinta 
nužudžiusi tėvus ir jaunesnį 
brolį ir nu ta r ta ištirti, ar ji psi
chiškai sveika 

ū'.-yL- b . . ' a , 
d>-ti. Viena 
spyrė langą, ėmė šaukti pagal-
bos. Kaimynai pašaukė ugnia
gesius, kurie moteris išgelbėjo. 
Jaunuoliai buvo areštuoti. 

AKL.\> RKRANKl^ 

r.užu- gaikščius ir valdovus. Bet tos 

Banaitis, Mykolas Biržiška, Ka
zys Bizauskas, Pranas Dovydai
tis, Steponas Kairys, Petras 
Klimas, Donatas Malinauskas, 
VI. Mironas, St. Narutavičius, 
Alfonsas Petrulis, K Šaulys, 
Dr. J . Šaulys, Jokūbas Šernas, 
Antanas Smetona, J. Smilgevi-
čaus, J . Staugaitis, A. Stau
gaitis, A. Stulginskis, Juozas 
Vailokaitis, Jonas Vileišis. 

Prieš tai Lietuvą valdė rusų 
carai 120 metų. Daugelį metų 
rusai neleido lietuviams skaity
ti ir spausdinti knygų lietu
vių kalba. Bet vistiek lietuviai 
nepasidavė ir slaptai mokė vai
kus lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Iš Tilžės nešė knygas ir la ik
raščius knygnešiai. Tie knyg
nešiai turėjo būti labai drąsus, 
nes žinojo, kad, jei rusų žanda
rai pagaus, t a i bus nubausti 
kalėjimu arba išvežti į Sibirą. 
Buvo ir lietuvių rašytojų. Vys
kupas Motiejus Valančius spau
dos draudimo laikais rašė kny
gas, iš kurių vaikai galėjo iš
mokti skaityti ir daug dalykų 
sužinoti. Dr. Vincas Kudirka 
rašė laikraštį "Varpą". Tas 
laikraštis ir kiti ragino lietu
vius siekti Lietuvos laisvės. 

Po Pirmojo Pasaulinio karo, 
kai daug tau tų išsivadavo iš 
rusų vergijos, lietuviai dar tu-

1 rėjo kovoti i r nugalėti priešus. 
; Lietuviai savanoriai sunkiai ir 
ilgai kovojo už Lietuvos laisvę 
su rusais i r lenkais. Priešų 
buvo daug, o lietuvių mažai. 
Daug lietuvių kareivių buvo nu
žudyti, todėl raudona spalva 
Lietuvos vėliavoje reiškia krau-

I ją, kurs buvo pralietas už Lie-
jtuvos laisvę. Daugelio žuvusių 
; kareivių mes nežinom vardų, nė 
' kur jie palaidoti. Karo muzie-
ijaus sodelyje Kaune buvo pa
minklas tiems kareiviams — tai 
yra Nežinomojo Kareivio kapas. 
Tas paminklas visada būdavo 
papuoštas gėlėmis. 

(Bus daugiau) 
Birutė Trotmanaitė, 

Los Angeles lit. m-los mokinė 

SKAMBUTIS 

Vėl suskambėjo Detroito 
Skambutis. Tai LB Detroito 
apylinkės "ŽUburio" lituanisti
nės mokyklos mokinių neperio
dinis laikraštėlis, 26 puslapių, 
gausiai iliustruotas, gausu įdo
mių straipsnelių. 

Karts nuo kar to supažindin
siu T. Ž. skaitytojus su detroi-
tiškių kūryba. 

Redaktorius 

GALVOSŪKIAI 

1 (mįslė) 
Kailiniai po pievas laksto. 

(10 taškų). 

(Žiūrėkite piešinėlį). Iš kurios 
pasakos ši detalė? (5 taškai) . 

m . 

MAMYTĖMS 
Ačiū jums. mamytės, 
Kad šiandien atvykot, 
Ant š>avo vaikučių, 
Visos nesupykot. 
Mes jau pasiruošę 
Su gražia programa, 
Sveikinkime gerą, 
Savo brangią mamą. 
Daineles dainuosim, 
Gėlytėm jus puošim, 
žodeliu gražiausiu 
Jums širdelę guosim. 

Motinos dienelė — 
Saules spindulėliai, 
šulių jos vaikeliai — 
Dangaus angelėliai 

Alb. Kašiubienė 

MANO MAMAI 
Aš nuskinčiau iš darželio 
Visus gražius žiedelius. 
Kur mamytė vaikštinėja, 
Išbarstyčiau takelius. 
Nors trumputei valandėlei 
Kad pamiršta ji vargus, 
Pailsėtų nuo darbelių, 
Gyvenimas kad būt ramus. 
Atsilygint, motinėle, 
Tau aš noriu kuo galiu, 
Tau širdelei meilę gilią 
Tyliai paslėptą turiu. 

Alb. Kašiubienė 

H.":aH Car*>>r. 3<"» r,-.. aki3-
ir be rankų Vietnamo veteranas, 
pietinės Chicagos gyventojas, 
sėkmingai studijuoja Illinois 

ALKOHOLIS IR MARIHUANA T ^ ^ J 0 8 institute, panau-

Dienraštis "Chicago Tribūne" 
paskelbė Rocesterio universite
t o tyrimus, skelbiančius, kad 
alkoholis daug pavojingesnis 
už mannu iaą . 

dodamas rekorderį. Baigęs ben
drąjį kursą, jis ruošiasi magis
tro laipsniui, kurį tikisi gauti 
rugpiūčio mėnesį ir tada dirbs 
kaip rehabilitacijos patarėjas 

{veteranų kgoiunėse. 

Žemiau surašyta dešimt ne
baigtų žodžių. Vieniems trūk
s ta pradžios, kitiems pabaigos. 
Brūkšnelių vietoje įstatysite 
reikalingas radęs ir gausite gė
lių, augančių lietuviškuose dar
želiuose, pavadinimus. Už kiek
vieną teisingai parašytą gėlę 
gausite po vieną tašką: 

1) — — ja, 2) 
yva, 3) Ži , 4) Bi 
_ — , 5 ) Pin 

—, 6) Die 
į 7) Gva 
, 8 ) ė. 9) 

R — , 10) ė. 

IV 
f Žiūrėkite brėžinį). Koks pu

siasalis ir sala? (5 taškai) . 

VELYKŲ BOBUTE 
IR ŽIEŽULĖ 

Vieną dieną prieš Velykas bo
butė dažė ir margino gražius 
margučius. Tą dieną pas ją at
ėjo pikta ragana. Jos vardas 
buvo Žiežulė. J a i nepatiko 
džiaugsmas ir ypač nemėgo j i 
Velykų. Kai Velykų bobutė išė
jo į kitą kambarį, r agana paė
mė gražiausius margučius ir 
įmerkė į juodus dažus. Paėmė 
peilį, nuskuto nuo kitų margu
čių vašką, o visus kitus margu
čius ji numetė ant žemės ir su
mynė. Grįžus bobutė labai nu
stebo ir labai supyko a n t raga
nos. J i suprato, kad tai raganos 
darbas. Velykų bobutė nutarė 
surasti raganą ir ją nubausti . 
Greit surado pasislėpusią raga
ną ir privertė ją nudažyti visus 
margučius . Žiežulė taip ir pa
darė, todėl liko nenubausta . 

Darius Polikaitis, VTa sk, 

PRIEŠ TRIS MĖNESIUS 

Vasario 16 yra Lietuvos Ne
priklausomybės čventė. Mes ta 
proga turėjome minėjimą mūsų 
mokykloje. Mes visi lietuviai 
apsirengę tautiniais rūbais atli
kom programą. Mes dainavom, 
šokom, ir sakėm eilėraščius. 
Mes dainavom dainas apie Lie
tuvą. Mes šokom: "Aguonėlę" 
ir "Pučia vėjas". Vyresnieji 
skyriai pašoko: "Vėdarą". Pa
baigai visi dalyviai sugiedojo 
giesmę: Marija, Marija. 

Silvija Bichnevičiūtė, 
UI skyriaus Cicero Pradžios 

mokykla 

GALVOSCKIŲ ATSAKYMAI 

I. Dėl to judina, kad uodega 
mažesnė, jei būtų didesnė, j i 
šunį judintų. 

II. Kiškiukai, ežiukas ir stir-
niukas klausosi pavasario gies
mininkų rytmetinės giesmės. 

III. Gali būti šie a r kiti žo
džiai: Epuše (šauksm.) , peles 

žemes (gal.), 

5k>stinė 
2 š. pi. 

Reik-

Mūsų šeima 
PMė uLs Glavjoskas. Brightnr, Parke lit. sickykios II &L sckuiys 

Apskaičiuokite: L Kiek me
tų praėjo nuo Pirmojo Didžiojo 
karo pabaigos? n . Kiek metų 

: praėjo nuo to laiko, kai mirė 
j Vytautas Didysis? (5 taškai ) . 

(gal.), švedė. 
ežere (viet.). 

IV. Islandija, 
i javikas yra 64 

V. Len-ta — lent-a. Len-ty-
; na — lent-yn-a. Pa-lan-gė — 
: pa-lang-ė. Skai-ti-niai — Skait-
Įin(i)-ai. Są-jun-ga — Są-jung-
a. Į-ra-šas — į-raš-as. Kny— 
gė-lė — knyg-el-ė. Ber-žy-nas 
— Berž-yn-as. Nubėg-ti — nu-
bėg-t l Nu-bė-go — nu-bėg-o. 
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